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PITSTOP MOBENSANI

CAMPANHA DO AGASALHO MOBENSANI
A Mobensani em caráter solidário realizou uma campanha do
agasalho entre seus colaboradores: “Roupa no Guarda Roupa não aquece quem tem frio”.
A mobilização envolveu todo o
nosso time e arrecadou vários
itens do vestuário de inverno e
ainda cobertores (doados pelos
colaboradores e direção). Nos

sentimos privilegiados por organizar esta campanha e junto
com a ABRINQ, uma das maiores
instituições do Brasil, ajudar ao
próximo e inspirar a cidadania
entre nossos colaboradores.

MOBENSANI NA AUTOMEC 2017

Instituição beneficiada com a
doação: ABRAN Brasil - localizado no Bairro do Lavras, na cidade
de Guarulhos (parceria ABRINQ).

GRATIDÃO, este foi o sentimento
que todos que trabalham com e
para a MOBENSANI sentiram assim
que a AUTOMEC 2017 terminou.
Mais uma edição em que o
comprometimento da marca com
o cliente foi a premissa de pauta

ROTA PRINCIPAL

INFORMAÇÃO PARA
O BRASIL INTEIRO

o Projeto T.E.M
(Treinamento Especializado Mobensani), cruzou
o Brasil, literalmente, de norte a sul.
Agradecemos a todos os participantes,
vejam algumas fotos dos locais que
estivemos.

de nosso trabalho. A AUTOMEC
2017 foi cercada de muitas
expectativas pelas novidades que
a Mobensani trouxe para o evento.
O novo pavilhão, a nossa área de
exposição, além de nossa Equipe
“Dream Team”, que deu um show

à parte de atendimento, e fez
da 13ª AUTOMEC um grande
sucesso e com certeza trará frutos
diferenciados para a nossa marca.

Nosso muito obrigado a TODOS que estiveram lá conosco!

Nos últimos meses

Junho – Timbo/SC

Julho - Petrolina/PE

NO CAMINHO DOS NEGÓCIOS

IV – WORKSHOP DE REPRESENTANTES
A equipe de vendas voltou a se reunir para um grande
Workshop que envolveu nossos Representantes,
Gestores de Negócios, Promotores e Equipe Interna de
vendas.
Passamos um dia inteiro juntos em treinamento
intensivo sobre toda a linha, novos produtos e
estratégias, softwares, redes sociais e visita dirigida na
fábrica.
Ninguém é melhor que todos nós juntos!
EXPEDIENTE
EDIÇÃO 30 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO 2017
Distr ibuição nacional gratuita
Tiragem: 10.000 exemplares
Projeto Gráfico: Kzulo Propaganda
I nfor mativo I nfocar é uma publicação quadr imestral
da M obensani I ndustr ial e Automotiva Ltda.
Rua D écio da Silva, 231 - CEP 07177.150
B onsucesso - Guarulhos/SP - Tel. 11 3736.7800

ÍNDICE
Via Pública
AUTOMEC 2017

Cadeirinha é segurança

Rota Principal

Informação para o Brasil inteiro

No Caminho dos Negócios

IV – workshop de representantes da Mobensani
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VIA PÚBLICA

TA PARADA
PRÓXIMA

OLINDA, FESTA E HISTÓRIA
O ANO TODO.

EDITORIAL
#SomosTodosMobensani foi com esta frase (hashtag)
e claro convicção nela, que realizamos o evento
AUTOMEC 2017 que muito me orgulhou com a presença dos nossos colaboradores, clientes, representantes, fornecedores, amigos e minha querida Família,
muito orgulho estar construindo esta empresa e grato
por tanta admiração por parte de todos
Sempre divulgamos nossos investimentos, eles
continuam acelerados, estamos focados na melhoria do atendimento aos clientes, e através destes
investimentos e planejamento estamos começando
a colher os frutos neste segundo semestre.
É sempre muito importante ter o apoio e a confiança
de vocês.

Boa leitura.
Sr. Amir - Presidente

Faça parte do nosso time.

Vaga PCD

Ajudante Geral

Interessados enviar currículo e
laudo médico para:
rh4@mobensani.com.br

ANOTE EM SUA AGENDA

CONFIRA AQUI OS NOSSOS
PRÓXIMOS EVENTOS:

2

13 a 16 de setembro
Centro de Convenções
Olinda/PE

09 a 11 de agosto
Pavilhão de Eventos do
SEBRAE - Juazeiro/CE

Olinda é considerada a cidade da religião e do Carnaval.
As torres de suas igrejas centenárias apontam para o
céu, criando uma bela silhueta para quem vê a cidade
de longe. Já quem vê de perto, sente pelas ruas, o
sacudir do frevo e dos tambores do maracatu que
agitam as ruas olindenses.
As fachadas multicoloridas dos casarios dos séculos
18 e 19 enchem os olhos de quem sobe e desce as
ladeiras e fazem o visitante ter certeza de que Olinda
está sempre em festa, mesmo fora de época.
Ao mesmo tempo, diariamente, o badalar dos sinos das
igrejas lembra que a cidade também tem o seu lado
religioso. Em três ou quatro dias é possível desfrutar
dos principais atrativos de Olinda, e se você resolver
conhecer a cidade neste mês de setembro, aproveite
para nos visitar na AUTONOR 2017.
COMO CHEGAR:
Partindo de Recife: Olinda está localizada a apenas 7km
de Recife. Da capital de Pernambuco, o trajeto mais indicado é pela avenida Agamenon Magalhães, em perímetro
urbano, também chamada Beira-Mar de Olinda.
Fonte: turismo.ig.com.br/destinos-nacionais/10-razoes-para-visitar-olinda

CADEIRINHA É SEGURANÇA
O uso das cadeirinhas de segurança para as crianças Veja abaixo:
gera muitas dúvidas e incertezas por parte dos pais, mas
Bebê conforto (conversível)
o seu único objetivo é proteger a vida dos pequenos
em caso de acidentes de trânsito. Segundo estudos
Deve ser utilizada por crianças com até
morrem cerca de 1000 crianças vítimas de acidente de
aproximadamente 1 ano de idade
trânsito no Brasil, por ano, e grande parte dessa tragédia
Posição: a criança deve estar de costas para
é provocada pela falta de uso da cadeirinha ou cinto
o movimento do veículo sempre no banco
de segurança pela criança dentro dos veículos. Esses
de trás. Assim a coluna cervical do bebê
estudos apontam ainda que o uso correto da cadeirinha
estará protegida em caso de acidente.
diminui entre 50% e 90% o risco de lesões graves, caso o
veículo se envolva em colisão.
Cadeira de segurança (cadeirinha)
Quando a criança está dentro de um carro em moviCrianças com mais de 1 ano à 4 anos
mento, tanto ela, quanto o veículo, se movem a mesma
deverão utilizar a cadeirinha.
velocidade, mas se o carro para repentinamente, a
Posição: voltada para frente, na posição
criança é lançada para frente porque continua a moververtical. Dependendo do fabricante da
se, mais ou menos a mesma velocidade que tinha o
cadeirinha, o cinto de segurança do carro
carro no momento do impacto. Assim, a cabeça e o
é que protege a criança.
tórax da criança, que não são tão resistentes quanto em
um adulto, batem contra o que estiver na frente. Outro Assento de elevação (booster)
fato a ser considerado é que a criança, com o impacto
É para as crianças que tenham entre 4
do acidente pode ser arremessada para fora do veículo.
anos à 7 anos e meio.
Vale lembrar que não é recomendado segurar a criança
Posição: o dispositivo só pode ser utilizado
no colo, mesmo no banco traseiro, pois uma criança de
20 quilos representa uma força de quase uma tonelada no banco de trás com o cinto de três pontos. O assento de
nos braços de quem a estiver segurando.
segurança faz com que o cinto do carro passe pelos locais
corretos do corpo da criança, o cinto do carro nunca pode

No Brasil, o uso do equipamento é obrigatório para
estar na altura do pescoço, pois pode machucar, e para
crianças menores de 10 anos, desde 2010 e a confusão
crianças com idades entre 7 anos e meio e 10 anos devem
aumenta na hora de escolher o equipamento correto.
utilizar apenas cinto de segurança no banco de trás.

Fonte: salaodocarro.com.br/seguranca/seguranca-de-criancas-no-carro

PILOTO DA FÁBRICA

PILOTO

NO “CARRO”
MOBENSANI DESDE

NOME

09/05/2016

Dulcimara Arruda

APELIDO

O MELHOR DA “ESTRADA”
MOBENSANI

Dulci

Inovação Contínua

FUNÇÃO

UMA PALAVRA QUE DEFINA
SEU TRABALHO

Técnica de Segurança do
Trabalho

Comprometimento

Fique atento
Evento interno
Semana
Mobensani

11 a 15/09
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