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Novos 

Contratos

 SABESP - GUARULHOS

Prestação de serviços de engenharia para

atualização do cadastro técnico e comercial do

município de Guarulhos, atendidos pela

Unidade de Negócio Norte - Diretoria

Metropolitana.

SABESP

Prestação de serviços de Atendimento Móvel

ao Cliente Sabesp, incluindo estrutura humana,

física, tecnológica e logística de atendimento e

apoio nas Unidades de Negócio da Diretoria

Metropolitana e Regionais.

LIGHT - RIO DE JANEIRO

Leitura de medidores de baixa tensão e

impressão simultânea de fatura.

O Grupo TCM se orgulha em
apresentar estes novos

contratos. Sabemos que
crescer implica em esforços

diários, competência,
determinação e muita

disposição, por parte de
cada um do nosso time.  

 



27 DE JULHO
DIA DO MOTOCICLISTA

O Dia Nacional do Motociclista é comemorado em 27 de julho. A data deve-se a um deputado que em 1982 a criou a pedido de
um dono de uma concessionária. A ideia era prestar uma uma homenagem póstuma ao seu ex-mecânico e motociclista, falecido
em 27/07/1974.
 
A data celebra todos os que, seja profissionalmente ou por hobbie, pilotam motocicletas.Conhecido popularmente como
motoqueiro, o motociclista não apenas pilota motos, mas também vivencia o que é conhecido como "cultura da motocicleta".
 
Aproveitamos esta data para reafirmar nossa preocupação e a importância da pilotagem segura, e que todos os nossos
funcionários tenham em mente as leis e regras a serem seguidas, a fim de proteger seu bem maior: a vida.
 
Para um trânsito cada vez mais seguro e consciente, o Detran SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) elaborou
lista com dicas de segurança aos condutores dos veículos de duas rodas:
 

Sempre use capacete 
Use calçados e roupas resistentes 
Antena corta-pipa instalada na moto
Cuidado nas manobras 
Deixe o celular de lado 
Trafegar no corredor 
Nunca ultrapasse à direita 
Respeite os limites de velocidade 
Viaje tranquilamente/ faça check-up frequentemente



DICAS- LIVRO & FILME:

Inspirado em uma história real, Chris Gardner (Will Smith) é um pai de família que enfrenta
sérios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas em manter a família unida,
Linda (Thandie Newton), sua esposa, decide partir. Chris agora é pai solteiro e precisa
cuidar de Christopher (Jaden Smith), seu filho de apenas 5 anos.
 No mercado de trabalho e no mundo corporativo, a resiliência é uma virtude indispensável
no enfrentamento de desafios. O indivíduo resiliente aprende a aceitar a realidade como ela
é, sem fantasias ou ilusões de que uma solução de última hora aparecerá em seu caminho
quando as coisas ficarem difíceis. 

FILME: À PROCURA DA FELICIDADE

LIVRO: A RIQUEZA DA VIDA SIMPLES  (Gustavo Cerbasi)
Com “A riqueza da vida simples”, Gustavo Cerbasi deseja provar que a independência
financeira é viável mesmo para aqueles que têm renda baixa. Em outras palavras, que
enriquecer é uma questão de escolha. Parece algo impossível para você? Um movimento
importante destacado pelo autor é o da revisão. Afinal, é preciso identificar os problemas
para reestruturar uma vida economicamente mais saudável. O livro demonstra como
conseguir rever as despesas e usar seus recursos de uma maneira mais consciente.


