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MOMENTO PARA REFLETIR

Não é tão simples o que o momento atual nos traz.
Há muito a se fazer e um grande senso de urgência.
Mas este período também abre a possibilidade para
refletir sobre nossas crenças e pensar em
alternativas para quando tudo voltar ao normal.
Nesse momento temos a oportunidade de aprender
algo novo, corrigir rumos e estimular a criatividade.
Aqui na ARXO estamos revendo processos,
melhorando ainda mais nosso desempenho e nos
preparando para os novos desafios.
Que possamos juntos projetar, construir, modificar
e inovar, buscando a cada dia o nosso melhor.
E semp
sempre com amor ao que fazemos!

ACONTECE NA ARXO

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
PARA EMPRESA GENERAL ELECTRIC (GE)
Você sabia que o transformador de potência tem como
principal função compatibilizar o nível de tensão recebido
para uma distribuição uniforme de energia elétrica? Ele é
instalado com um núcleo ferromagnético que age por
indução eletromagnética pela lei de Faraday-Neumann-Lenz,
podendo ser aplicado em uma rede de consumidores para
longas distâncias ou para o funcionamento de um sistema
fechado.
A ARXO fabricou toda a parte mecânica do transformador
conforme a necessidade de nosso cliente, a GE - General
Electric, obedecendo todos os testes de qualidade
aplicáveis, garantindo a selagem hermética, pintura
anticorrosiva e estanqueidade. Esta solução é uma (01) de
quatro (04) que a ARXO vem fabricando para a empresa,
seguindo todos os padrões de segurança e qualidade.
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ACREDITANDO NA RENOVAÇÃO

ATITUDES QUE A ARXO ADOTOU
PERANTE A COVID-19
A ARXO reitera sua
preocupação e prioridade com
o bem-estar e a segurança de
seus colaboradores, clientes e
de toda sociedade em virtude da
pandemia da Covid-19.
Criamos um Grupo de Trabalho de Monitoramento do
Coronavírus adotamos medidas para minimizar o impacto
da Covid-19 dentro da organização, como a redução da
quantidade de funcionários no mesmo ambiente, com
alguns trabalhando remotamente; doações de máscaras e
distribuição do álcool em gel e o monitoramento da
temperatura corporal dos colaboradores e demais
visitantes.

Estamos juntos para combater esse vírus!
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SOMOS MEMBROS DA ABIEPS
É com muita alegria e satisfação que informamos
que a ARXO se associou à ABIEPS, Associação
Brasileira das Empresas de Equipamentos e de
Serviços. A ABIEPS procura reunir todas as empresas
que atuam no setor de pontos de abastecimento de
combustível, por isso a ARXO não poderia ficar de fora,
criando parcerias e ampliando o relacionamento com o
mercado.

QUALIDADE E SEGURANÇA
A IMPORTÂNCIA DA MELHORIA CONTÍNUA
Em um mercado cada vez mais concorrido, é fundamental possuir a garantia
de que nossos produtos e serviços são seguros e eficazes, com a qualidade que
o cliente busca.
O principal objetivo da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade
(SGC) é o aumento da satisfação do cliente e a implantação de metodologias que
garantam a melhoria contínua de todos os processos da empresa.
Estamos comprometidos com ações voltadas ao sucesso da organização.
A participação de todos fortalece decisões, mobiliza forças e gera o
compromisso com os resultados, conseguindo o "efeito sinergia", no qual o todo
é maior que a soma das partes.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE TAMPAS PLÁSTICAS
A fim de colaborar com a ONG Barra Bicho, a ARXO vem mobilizando seus
colaboradores na coleta de tampinhas plásticas, transformando o descarte
irregular em fonte de sustento para a instituição.
Gostou da ideia? A ARXO disponibiliza um ponto de coleta e você pode trazer e
entregar na portaria. E se você é nosso colaborador pode depositar as tampas
próximo ao relógio ponto.

SAIBA QUAIS TAMPAS VOCÊ PODE TRAZER:
- Garrafa PET
- Shampoo
- Creme dental
- Amaciante
- Água sanitária
-Tampa de leite, suco e maionese

Para saber mais sobre o trabalho
realizado pela ONG Barra Bicho,
acesse o Instagram:
@barrabicho20

HOMENAGEM POR TEMPO DE EMPRESA
No mês de maio a ARXO celebrou com seus colaboradores Flávio Talheimer e
Daniela Fransozi os mais de 20 anos de empresa, um momento incrível e muito
importante para a organização.
A empresa agradece por tudo que vocês têm feito! Nos orgulhamos por ter
profissionais como vocês, que sonham nossos sonhos e nos ajudam a realizá-los.
Esperamos que vocês estejam transbordando de orgulho, pois esta é uma marca
e tanto!
Parabéns por um trabalho extraordinário!
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