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02/02

Empresa: MNL
Jorge (almoxarifado)
Empresa: Building

03/02

Ricardo (injetora)

05/02

Empresa: Building

Joel (injetora)

07/02

Empresa: Building

Renata (vendas)

13/02

Empresa: ECM

Antonio (estamparia)

16/02

Empresa: Building
Elisangela (montagem)
Empresa: Builtrade

19/02

Gustavo (injetora)

21/02

Empresa: Builtrade

Wilian (furadeira)

Janeiro 2018

Melhorias no setor da
expedição

ANIVERSARIANTES
FEVEREIRO
Kleber (montagem)

n° 78

21/02

Empresa: ECM
Harrison (ferramentaria)
Empresa: Builtrade

25/02

Angélica (montagem)
Empresa: ECM

27/02

Participe do jornal!
Nascimento de filho, casamento e
outros assuntos também podem ser
compartilhados aqui com seus colegas! Procure o Alessandro (TI),
Daiana (RH) ou a Giselle (Marketing).
O jornal é de todos nós!
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas redes
sociais abaixo.

Visite o nosso Blog:
www.tomadasblux.com.br

No final de Novembro de
2017, logo após as alterações
no setor do almoxarifado, foi
dado início as modificações
no setor da expedição, com a
alteração do layout para um
layout mais aberto, com o
intuito de agilizar o fluxo de
carregamento, aumentar a
capacidade de armazenamento de caixas por empilhamento e facilitar a identificação
por tipo de transporte
(Exemplo: transportadora,
nosso carro, Correios, retira
etc.). Dependendo o tipo de
transporte, o material será
direcionado para o palete
específico, diminuindo a margem de erros por troca de
volume. Outro benefício também notado foi que pedidos
com um volume muito grande
foram separados de outros
pedidos por paletes e isso
evitou o remanejamento de
caixas de um local para o
outro, agilizando o carregamento. O balcão em “L” que
ficava na expedição foi retirado justamente para aumentar

a capacidade de volumes por
empilhamento e a mesa que
ficava no meio do setor foi
realocada, ficando mais próxima do local de entrada e saída
de materiais, ampliando a
expedição e deixando a área
de armazenamento de mercadorias isolada.
Estas alterações, além dos
benefícios citados anterior-

mente, permitiram a visualização das pessoas logo que
entram, o que era impossível
por conta da altura das caixas
empilhadas no layout antigo,
obteve-se sensação de amplitude e diminuição do estresse.
Parabéns a todos que participaram e podemos notar que
todos ganham com isso!

Setor da expedição antes

Setor da expedição depois

Palavra da Diretoria
Feliz 2018 à todos!! Um ano
repleto de paz, saúde e realizações!! Conforme eu havia
comentado na edição anterior, para conseguirmos crescer em 2018, precisaremos
estruturar nossa área produtiva, pois ainda hoje, temos
diversos “gargalos” que dificultam a conclusão de pedidos. Para isto, já investimos
no equipamento de embalagem de parafusos da linha BLUX e estamos cotando equipamento para montagem
automatizada das tomadas.
Tão logo tenhamos este equi-

pamento, o próximo passo é
a montagem automática dos
interruptores.
Para isso ser colocado em
pratica, precisamos também
de espaço e para isso estamos
otimizando as áreas de expedição, almoxarifado e montagem. Enquanto não temos
recursos suficientes para a
construção do novo prédio,
estamos adequando da melhor maneira possível nosso
espaço atual.
Referente a novas conquistas,

estamos trabalhando junto a
novas distribuidoras, as quais
irão pulverizar toda linha de
produtos em mercados que
ainda não atuamos atualmente. Enfim, as expectativas para
2018 são boas, mesmo sendo
ano de copa do mundo e ano
eleitoral! Não podemos deixar estes eventos atrapalharem nosso desenvolvimento,
como aconteceu em 2014!
Que 2018 venha para mostrar
que nada pode atrapalhar a
retomada do crescimento do
Brasil!! Vamos em frente!!!”

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Daiane Alcalde de Freitas
Daiane iniciou sua carreira em
22/07/2013 como auxiliar administrativo, no setor da recepção. Em Fevereiro de 2014 foi promovida para assistente de faturamento, no setor de
faturamento onde continua até hoje.
Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Daiane no seu posto de trabalho, no setor de faturamento.

Curso gratuito de Finanças Pessoais no SENAI pode te ajudar a
sair do vermelho
O site do SENAI (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) oferece alguns cursos online gratuitos, podendo
ser acessados de celulares, tablets ou
computadores.

dados, registrados em dezembro, são
da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC),
realizada pela Confederação Nacional
do Comércio de
Bens, Serviços e
Turismo (CNC) e
“ o percentual de famílias
divulgada dia 05 de
Janeiro de 2018, no
brasileiras com dívidas fechou
Rio de Janeiro.
2017 em 62,2%, acima dos

Todos os cursos tem
duração de 14 horas
e são relevantes para
todas as profissões,
tanto para quem quer
entrar no mercado de
59%
trabalho, como para
quem já está trabalhando, servindo para atualizações de
conhecimentos também.

Para realizar o curso bastar entrar no
site do SENAI, fazer
sua inscrição para a próxima turma,
cujo início será dia 15 de Fevereiro e
você tem até o dia 26 de Fevereiro
para finalizar todas as atividades.

de 2016”

A indicação deste curso é para pessoas que querem ter o controle das suas
finanças e desejam sair deste cenário
onde o percentual de famílias brasileiras com dívidas fechou 2017 em
62,2%, acima dos 59% de 2016. Os

A programação do curso engloba:
Perfil financeiro, Importância da educação financeira, Planejamento e Finanças pessoais, Gestão de dívidas,

Direitos do consumidor endividado e
Investimentos.
Os requisitos necessários para fazer
este curso é ter no mínimo 14 anos
de idade, ter completado a 6ª série
do Nível Fundamental, conhecimento
em Windows e Internet, ter acesso a
microcomputaPensamento
dores conectados à Internet e positivo e tudo
dará certo!
dispor de e-mail
pessoal.
Se você concluir com aproveitamento a partir de 50% terá
direito ao certificado que poderá ser impresso no final
do curso.

Mascote Building

Novo Colaborador
Vinícius de Lima Veiga,
é o novo colaborador da área administrativa, do quadro da Building.
Vinícius iniciou sua atuação no setor da contabilidade, como auxiliar contábil e
dará todo suporte para a área juntamente com o Sr. Henrique, nosso contador.

Seja bem-vindo e desejamos muito sucesso!
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