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Ordens de Serviços para obras
em bairros da cidade de Vitória
O novo contrato assinado com a Prefeitura de Vitória,
para obras de urbanização das orlas dos bairros de Nova
Palestina e Maria Ortiz, teve suas Ordens de Serviços
liberadas. Como informamos na Edição 2 do nosso jornal,
trabalharemos através do Consórcio Estrela Mills.
Os documentos, que dão início às atividades, foram
entregues em solenidades que contaram com a presença do
Prefeito de Vitória, João Coser, vice-prefeito Sebastião
Balarini, secretário de Obras Elias Marochio, vereadores e
representantes da Construtora Cinco Estrelas e da Tubomills
Construção e Montagem.

Um feliz Natal e
um bom Ano
Novo a todos:
colaboradores,
clientes,
fornecedores,
amigos...
Verão é época para maior
contato com a natureza

Entrega da Ordem de Serviço de Maria Ortiz

Entrega da Ordem de Serviço de Nova Palestina
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Ailton Amorim Damaceno
Luiz Carlos Lourenço
Audscley Antônio Silva
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Verão é tempo de luz, de Sol, de calor. E, para muitos, de
férias também. Mas, mesmo que você continue trabalhando,
aproveite esta estação para entrar em contato com a
natureza. E não perca oportunidades de levar a família para
curtir parques, praças, praias, rios, zoológicos etc.
O contato direto com a natureza é sempre importante.
Aproveite para prestar atenção como vivem as plantas e
animais. Fazendo assim, todos vão se divertir e aprender
bastante. Para evitar acidentes, use calçados adequados, olhe
onde pisa e respeite a sinalização das trilhas.
Ah! Muito importante. Não deixe sujeira pelo caminho.
Leve sacos plásticos para recolher restos de lanches, latas
vazias, embalagens usadas e tudo o mais de lixo que produzir.
Evite sujar os locais de lazer, como praias e parques. E em
hipótese alguma jogue objetos às margens das estradas.
Aliás, se você tem carro, mantenha-o regulado, não faça
arrancadas e nem fique acelerando quando está parado. E
não use o veículo desnecessariamente. Assim, vai contribuir
para a redução de poluentes na atmosfera. Dê bons exemplos
para as crianças. Elas são os adultos de amanhã.
Sempre estimule os menores a cuidar do nosso planeta.
Ele é a nossa casa. Se não puder sair da cidade, boas
caminhadas podem ser feitas em seu próprio bairro, ou
próximo a ele.
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