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Contrato com Prefeitura de
Vitória é renovado

Processo de certificação ISO
9001 foi inciado em maio

Renovamos o contrato de serviços de operação e
manutenção de estações elevatórias de esgoto bruto,
estações de bombeamento de águas pluviais e estações de
tratamento de esgoto que estamos prestando para a
Prefeitura de Vitória desde o ano passado. O aditivo
prolongando o compromisso por mais 12 meses foi
assinado no último dia 29 de junho. Estão sob nossa
responsabilidade unidades que atendem diversos bairros
de uma grande área da capital do Estado do Espírito Santo.
Para bombeamento de águas pluviais são três: duas na
Rua Jair Etienne Dessaune, junto à Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes — ou Avenida Beira Mar —, no
bairro de Bento Ferreira, e outra na Avenida Saturnino de
Brito, na Praia do Canto. Elevatórias de esgoto bruto são
11, localizadas nos bairros Jesus Nazareth, Curva da
Jurema, Andorinhas, Santa Martha, Joana d’Arc, Resistência e Grande Vitória. Nestes dois últimos estão também
mais duas estações de tratamento de esgoto.

O processo de certificação ISO 9001 está sendo
cumprido. Mantemos o foco na prestação de serviços com
excelência, para satisfação do contratante e o cuidado
com o meio ambiente. Buscamos a perpetuação da
empresa sem esquecer as visões humana e ambiental. E
seguimos colocando em primeiro lugar os diferenciais
fundamentais de uma atuação que prioriza o respeito ao
ser humano e a ética nas práticas corporativas.

Sede da filial no Espírito
Santo está ficando pronta
Antes do ano terminar, a filial no Espírito Santo estará
funcionando em nova sede própria, situada na Rua
Juvenal Caetano 155, no Bairro Consolação, ponto central
da Ilha de Vitória. As obras estão em fase de conclusão e a
área construída ocupa cerca de metade do terreno de 415
metros quadrados. Além de contar com amplo espaço
para o estacionamento de veículos, os escritórios serão
equipados com o que há de mais moderno em termos de
infra-estrutura de tecnologia de informação.

Água: se você não
economizar, todos vão ficar
A quantidade de água existente na Terra que pode ser
utilizada pelo ser humano é muito pouca. Há um grande
volume, é certo! Mas 97% é salgada. Dos 3% doce, 2%
está congelado nas geleiras e nos pólos. Assim, apenas 1%
pode ser aproveitado para consumo. E é impressionante
como muitos poucos se preocupam em conservar este
nadinha. Se você não economizar, vai ficar sem.
O consumo mundial dobrou nos últimos 20 anos. Como
a população não pára de crescer, vai dobrar outra vez em
menos tempo. Já consumimos mais do que a natureza
pode repor. Cerca de 1,5 bilhão de pessoas sofrem com a
escassez e 40 milhões de brasileiros não têm abastecimento
de água potável em casa. Lembre-se: podemos ficar até 28
dias sem comer, mas apenas três sem ingerir água.
Sede
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Treinamentos e palestras
2007: cronograma
29
26
24
28
19

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Treinamento Primeiros Socorros
Treinamento EPI
Palestra DST
Palestra causas acidentes trabalho
Palestra riscos ambientais

Local: Estação Bombeamento Bento Ferreira
Horário: 9 às 10 horas da manhã
Responsável: CT Consultoria e Treinamento

Aniversariantes setembro
9
12
15
18

Deleilza da Silva Vieira
Bruno de Freitas Ramos
Helber Antônio Nunes
Josias Ferreira da Silva

Nunca é demais relembrar sugestões para evitar desperdício:
• Ao escovar os dentes ou fazer a barba, feche a torneira.
• Um bom banho leva no máximo cinco minutos. E, mesmo
assim, ao se ensaboar, feche o registro do chuveiro.
• A descarga do vaso sanitário não deve ser usada à toa. E
fique de olho para os vazamentos, que são tão comuns.
• Acumule a roupa para ser lavada de uma vez. E use
máquina de lavar no máximo duas vezes a cada semana.
• A água da máquina de lavar roupa serve para limpar
calçada. Nada de usar mangueira e gastar água limpinha.
• Lave carro com balde. E não mais do que uma vez por mês.
• Retire o máximo da sujeira de pratos e panelas e só depois
abra a torneira para lavá-los. E tudo de uma vez.
• Se tiver piscina, mantenha coberta com material
apropriado. A evaporação da água será reduzida em 90%.
• Cisterna e caixa d’água devem ser mantidas limpas,
tampadas e sem vazamento. E com as bóias reguladas.
Filial
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