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Lixo jogado nas ruas e em terrenos baldios acabam
prejudicando o trabalho das estações de bombeamento
O lixo nos dias de hoje atinge
proporções de catástrofe. Só para
dar uma idéia, cada família gera
uma tonelada de resíduos por
ano, na média. São mil quilos de
restos os mais diversos. Uma parte pequena é biodegradável: cascas de frutas, sobras de comida,
papel comum, trapos etc. A parte
maior causa problemas anos a fio:
sacos plásticos, embalagens longa vida, vasilhames de bebidas,
pedaços de isopor, garrafas de
vidro, recepientes de PET etc.
Asssim, é decisivo dar uma destinação correta para o que descartamos. E se houver coleta seletiva, é importante fazer a separação e contribuir para a reciclagem. Coloque tudo em sacos plásticos ou vasilhames com tampa. E
obedeça o horário de coleta. Se
esquecer, perder ou não for coletado, guarde em segurança até a
próxima passagem da turma de
garis. O importante é que os sacos de lixo não fiquem jogados
em qualquer lugar, para evitar que
seja espalhado.

Lixo exposto atrai ratos, baratas, moscas e mosquitos, trazendo doenças que podem levar à
morte. A queima produz gases
tóxicos. Descartado ao ar livre, nas
ruas ou em terrenos baldios, ou
jogado pelas janelas dos carros e
ônibus, entope bueiros e provoca alagamentos. Carregado pelas chuvas, vai para rios, lagos e
praias. Se, no percurso pela rede
pluvial houver estações de bombeamento, sua retenção prejudica o trabalho dos equipamentos.
Por tudo isso, nunca é por demais repetir: lixo nas encostas causa deslizamentos de terra, colocando vidas em risco; plástico que
chega ao mar pode acabar matando animais marinhos, que engasgam ao engolir as embalagens, pensando que aquilo é comida; o isopor, ingerido pela tartaruga, funciona como uma bóia
dentro do organismo dela, mantendo-a na superfície, e, sem poder mergulhar, ela acaba morrendo de fome. Então, pare, reflita e
ajude a mudar muitas atitudes.

Aniversariantes de maio
5
Eduardo Antônio Luiz do Sacramento
15
Nilton Amorim Damaceno
18
Mário da Silva Barreto

Nota de pesar
É extremamente ruim quando uma enorme expectativa
de alegria se transforma em imenso motivo de dor, de um
minuto para outro, sem mais nem menos. Uma situação
como essa se abateu sobre o casal formado por Valdirene
de Souza Santos e nosso companheiro Cloves Galdino dos
Santos. O filho que aguardavam com tanta expectativa
nasceu morto no último dia 6 de abril. Aos dois, e a todos
os seus familiares, os nossos pêsames.
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Palestras e treinamentos com
vistas à Qualificação ISO 9001
Nossa qualificação da ISO 9001 está chegando na reta
final. Com este objetivo, teremos mais um ciclo de
palestras e treinamentos em Vitória. As atividades
serão desenvolvidas entre os dias 19 e 21 de maio. Os
trabalhos serão dirigidos pela EJF Consultoria.

Tabagismo e alcoolismo são tema
de encontro dia 30 de maio
O tabagismo e o alcoolismo são dois problemas que
prejudicam muito as vidas pessoal e profissional dos
indivíduos afetados. O primeiro é um hábito muito difícil,
mas não impossível, de ser abandonado. O segundo é hoje
considerado uma doença, inclusive de caráter hereditário,
com amplas possibilidades de tratamento, e com
possibilidade total de cura. Mas ambos podem ser
evitados. Assim, é muito importante que todos assistam a
palestra sobre tabagismo e alcoolismo que a CT Assessoria
e Treinamentos fará dia 30 de maio próximo. O evento será
desenvolvido das 14 às 15 horas, na Estação de
Bombeamento de Bento Ferreira, em Vitória, capital do
Estado do Espírito Santo.
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Alcoolismo e tabagismo
Ginástica laboral
Cuidados com as mãos
Levantamento e Transporte de Peso
DST
Causas dos acidentes de trabalho
e choque elétrico
Riscos ambientais
Uso correto dos EPI’s

T — Treinamento • P — Palestra
Horário: das 14 às 15 horas
Local: Estação de Bombeamento de Bento Ferreira
Responsável: CT Assessoria e Treinamentos
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