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Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!
Natal: tempo de festa e comemorações!
Lembremos de comemorar sim, estar com a
família e os amigos, porém devemos lembrar que
existem muitas pessoas que precisam de nós. Seja
recebendo um alimento ou uma palavra amiga.
Lembremos também de agradecer a família,
aos amigos, aos colegas de trabalho, aos
parceiros, enfim, a todas as pessoas que
compartilham conosco desta caminhada.
Somos muito fortes quando formamos uma
equipe!
A Pedra Sul deseja a todos saúde, paz e
harmonia e agradece o convívio no ano de 2009.

6º Campeonato de Futebol Society
É com muito prazer que a Pedra Sul realizou o 6º Campeonato de Futebol Society em outubro, no Campo
do Zico. Realizado desde 2004, o campeonato é um momento de competição saudável, onde estendemos nossos
relacionamentos fortalecendo os laços com clientes e parceiros.
Na final, tivemos um momento de confraternização com os vencedores e seus familiares para comemorar a
vitória.
Agradecemos a todos que participaram com garra e determinação. Ver a alegria e satisfação de nossos
clientes é de fato gratificante ! Foi um sucesso !!! PARABÉNS a todos que participaram !!!

Campeão: Tintas Gerais

Goleiro menos vazado:
Rodrigo - Tintas Gerais

Vice-campeão: Lopes e Lima

Artilheiro: André
Ciamar

Premiação
1º lugar

R

acontecendo
econhecimento

FAIXA OURO no PMQ 2009!

O desafio é diário e constante. Assim é a busca pela Excelência.
A Pedra Sul desde 2000 vem implementando práticas de Gestão da Qualidade, e hoje é reconhecida como a
única pedreira com a Faixa Ouro no Prêmio Mineiro da Qualidade.
Implantar a Qualidade foi a primeira etapa, agora estamos refinando a gestão.
O resultado dessa conquista nós atribuímos a toda a equipe, que hoje, consolidada, se empenha diariamente
para que possamos ser reconhecidos pela nossa excelência.

Marcio Alves e Carlos Eduardo

Gilberto, Jaciel, Fabio, Elvis, Márcio e Carlos Eduardo

Equipe Ouro

Myriam, Claudia, Josi e Edinéia

Comemoração com alegria e descontração

Agradecemos a essa Equipe pelo empenho e
dedicação no ano de 2009 e consideramos que
todos são o destaque do quem faz do nosso jornal.

Missão: “Desenvolver soluções inovadoras que potencializem a construção civil.”
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D

industrial

etonação e perfuração

A equipe da perfuração e detonação está
renovada, deslocamos o colaborador Jaciel da
rebritagem para o setor de perfuração
considerando que será um grande desafio para essa
equipe continuar com a qualidade na perfuração e
detonação, que se tornaram uma marca registrada
da Pedra Sul no ano de 2009.
Conseguimos chegar e manter um bom nível na
nossa qualidade das detonações, gerando material
bem fragmentado e facilitando as operações de
carga e transporte do material detonado.
Estamos também, comemorando o ótimo
resultado da implantação do rompedor hidráulico
para execução do fogo secundário, com isso,
melhoramos a qualidade de trabalho dos nossos
colaboradores da lavra, melhoramos nossa logística
de detonação e ainda estamos colaborando de
forma ativa para área ambiental.
Kadu - Gestor Industrial

Essa foto ilustra o resultado de uma detonação
planejada e bem realizada

aniversariantes
dezembro
25 - Mauricio
26 - Emanoel

janeiro
19 - Vagner
31 - Audeci

fevereiro
14 - Adriano

I

comercial

nadimplência: como se prevenir?

Inicialmente, vamos verificar alguns fatores que levam os
consumidores à inadimplência:
a) dificuldades financeiras pessoais, que impossibilitam o
cumprimento de suas obrigações;
b) desemprego;
c) falta de controle nos gastos;
d) compras para terceiros;
e) atraso de salário;
f) comprometimento de renda com outras despesas;
g) redução de renda;
h) doenças;
i) má fé.
A partir daí, deve-se utilizar práticas preventivas, podendo
desta forma controlá-la. Desta maneira, o empresário deve
verificar:
*sazonalidade, ou seja, em que épocas do ano a
inadimplência é maior ou menor;
* número e valor médio de prestações em atraso;
*tempo de abertura da conta corrente. As contas abertas
com menos de um ano, têm maior índice de inadimplência.
Não há uma fórmula mágica para eliminar a
inadimplência, mas seguir algumas regras nunca é demais:
1) Encurtar, sempre que possível, os prazos de pagamento
dos clientes;
2) Identificar o grau de comprometimento da renda;
3) Verificar comportamentos passados do consumidor;
4) Fazer cadastro dos clientes;
5)Exigir a apresentação de documentos pessoais, como:
comprovante de residência, contas de água, luz, telefone etc;
6)Efetuar a confirmação de dados do cliente por telefone
(confirmação de residência, de emprego ou de uma referência);
7) Consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e/ou
Serasa;
8) Trabalhar com cartões de crédito e de débito, que apesar
das altas taxas cobradas pelas administradoras aumenta a
garantia de recebimento.
A devolução de cheques é um grande problema. Visando
diminuir a inadimplência de cheques, existem regras básicas a
serem seguidas como:
1) Evitar cheques que não sejam do próprio emitente;
2) Consultar tempo de conta corrente;
3) Conferência minuciosa dos dados do cheque, como: erro
de escrita, falta de assinatura;
4) Sendo cheques de terceiros, solicitar ao credor a
assinatura atrás do cheque para facilitar a identificação, caso
ocorra a devolução do mesmo.
O empresário, ao aplicar essas regras preventivas com bom
senso, certamente irá reduzir o seu índice de inadimplência,
mas ainda estará sujeito a alguns riscos, como o golpe do
cheque falso, que não se trata de inadimplência, mas crime de
falsificação. Na maioria das vezes que arca com esse crime
acaba sendo o empresário.
Referência: www.sebraesp.com.br
Colaboradoras: Claudia e Josimara

Visão: “Referência na excelência da gestão alavancando as melhores oportunidades para crescimento
contínuo do negócio.”

3

Responsabilidade Social
meio ambiente

Responsabilidade socioambiental

A

Pedra Sul Mineração deu mais um salto neste ano de 2009 foi reconhecida como a empresa parceira
pela EMATER-MG na comemoração de seus 61 anos. O reconhecimento se deu pela atuação na construção
solidária de conhecimentos e políticas públicas, num somatório de esforços e competências destinados a
empreender as transformações necessárias para o desenvolvimento humano, preparando um campo fértil,
propício à sustentabilidade e à gestão social. PRESD/EXTER/1206-2009.
Nossa empresa sempre muito atenta às necessidades socioambiental, tem sido enfática ao propiciar
oportunidade de conhecimento e prática a estagiários do Curso de Gestão Ambiental, onde o mesmo tem plena
liberdade e oportunidade de desenvolver projetos de melhorias contínuas. Para o próximo ano, a seleção já
ocorreu e a empresa dará ao novo estagiário a oportunidade de realizar seu estágio por um período de dois anos.
É nesse período que o estagiário tem a oportunidade de vivenciar todas as questões voltadas para necessidades
de práticas responsáveis buscando transformar a sustentabilidade em oportunidade de negócios, sempre
aplicando melhorias contínuas para um desenvolvimento sustentável.
DICA:
A gentileza é uma virtude que pode ser cultivada em todos os lugares e momentos. Seja gentil com o planeta Terra
ele é a casa que temos para habitar.
Márcia Xavier

A Pedra Sul reconhece a
contribuição dos estagiários
agradecendo seu empenho
durante o estágio.

PAPEL RECICLÁVEL

Marcia realizando monitoramento da Planta
de Beneficiamento

Marcia - estagiária, Jandira - secretária da
EMATER e Carlos Eduardo - gerente industrial

Certificado destaque de
empresa parceira
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