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Empr
esa completa 14 anos em maio
Empresa
A história do
Dia das Mães
O Dia das Mães é
comemorado desde a
antiguidade.
Primeiro, pelos
gregos antigos.
Depois, pelos
romanos.
A seguir, a Igreja
Católica.
No século XVII,
Inglaterra criou o “Dia
da Mãe”.
Este que conhecemos
nasceu nos Estados
Unidos.
Foi uma ideia de Anna
Jarvis, que alcançou
uma aclamação
imediata.
Os americanos
oficializaram a data em
1914.
Depois de fazer
sucesso entre os
norte-americanos,
acabou copiada em
todo o mundo —
inclusive no Brasil.
A primeira vez que foi
comemorado entre
nós foi em 12 de maio
de 1918.
Somente em 1932 o
ditador Getúlio Vargas
oficializou a data.
Mas Anna Jarvis, que
não chegou a ser mãe,
morreu triste porque
sua criação virou uma
promoção comercial.

A Tubomills completa 14
anos de atividades no próximo dia 14 de maio. Às vésperas de ver o pequeno negócio que formaram chegar
A organização do ambiente de trabalho é fundamental para
à fase adulta, os seus gestose trabalhar com qualidade. Comece dando um jeito no seu
res só têm a agradecer a toespaço. Aplique os princípios de Descartar, Arrumar, Limdos aqueles que ajudaram,
par, Assear e Disciplinar. Parece muito mas não é. Depois
ajudam e vão continuar ajuque se percebe os benefícios, não se larga mais. E os coledando neste crescimento.
gas que são como você vão copiar. Logo, toda a empresa
Sem a grande contribuição
entra numa nova fase, com mais qualidade de vida para
recebida dos colaboradores
todos.
internos e dos parceiros ex• Descartar
ternos o sucesso até agora
Aquilo que é usado toda hora fica junto de você. O que é
alcançado — e que não é
utilizado todo dia, próximo, mas em local adequado. De
pouco, diga-se de passagem
vez em quando, no Almoxarifado, Depósito etc. Se não é
— não teria sido possível.
necessário, repasse para outro setor.
Ao se aproximar dos 15
• Arrumar
anos de atividades, os emTudo que ficar junto de você deve estar em local apropriapreendedores que levam
do. Analise o andamento do trabalho que faz e coloque o
adiante o sonho que se chaque precisa numa ordem lógica para atender suas necessidades. Refaça isso periodicamente.
ma Tubomills reafirmam de
• Limpar
público os compromissos
Ambiente limpo contribui para se trabalhar melhor. E limpeque trazem desde a data da
za é responsabilidade de todos, não só da turma da faxina.
fundação: atuação comerciTire a poeira, seque resíduos de água, elimine gorduras,
al pautada pela ética, evojogue resíduos no lixo correto etc.
lução contínua, atendimen• Assear
to personalizado, busca pela
Use os ambientes comuns — vestiário, refeitório, WC, espaqualidade, cumprimento
ços de lazer, salas de reunião... — com educação e muita
dos prazos etc. São estes aliconsideração pelos outros que virão depois de você. Deixe
cerces que seguram o promelhor do que quando chegou.
gresso sustentado da com• Disciplinar
panhia e a fazem hoje ser
Torne todos os passos acima hábitos do dia-a-dia. Manteadmirada pela sociedade
nha o comportamento de melhoria continuada. A prática
como um todo.
torna possível fazer hoje melhor do que fez ontem. Torne-se
Outros pontos importanum exemplo para os seus colegas.
tes que têm pautado a atuação da Tubomills durante
esta quase década e meia
Atividades da filial
são as suas visões de respeito aos seres humanos e ao
de Vitór
ia
Vitória
meio ambiente. A preocupaPALESTRA
ção é sempre oferecer conTrabalho em Altura
dições para que as pessoas
25 de maio de 2009
envolvidas no dia-a-dia da
8:00 horas
empresa também progriEstação Bombeamento Águas Pluviais — Santa Lúcia dam tanto no lado pessoal
quanto em suas carreiras. E
Par
abéns aniversar
iantes de maio desenvolver as atividades de
arabéns
aniversariantes
forma que não se agrida a
18
5
15
natureza, contribuindo para
Eduardo Antônio Nilton Amorim Mário da Silva
uma melhor qualidade de
Barreto
Luis de Sacramento
Damaceno
vida.

Ambiente de trabalho organizado
contribui para qualidade de vida
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