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adores
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Conduzindo a
distração
no trabalho
Esta é a palestra que
acontece dia 31 de maio,
a partir das oito horas da
manhã, na Estação de
Bombeamento de Águas
Pluviais de Santa Lúcia, em
Vitória. Não deixe de
participar. E anote as datas
das outras programadas
até o final do ano:
28 de junho
Doenças sexualmente
transmissíveis — DST
26 de julho
Tabagismo (Fumo)
30 de agosto
Proteção auditiva
27 de setembro
Proteção de olhos
25 de outubro
Primeiros Socorros
29 de novembro
Prevenção e combate a
incêndio
27 de dezembro
Escorregões, tropeções e
quedas: vida real

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

Par
a ler
efletir e divulgar:
ara
ler,, rrefletir
tempo de absorção de alguns
materiais pela natureza
Você já deve ter lido sobre isso muitas vezes. Mas nunca
é por demais repetir. Materias simples que todos nós
estamos acostumados a descartar sem qualquer critério
demoram para desaparecem no meio ambiente. Veja
abaixo alguns deles e o tempo que levam para serem
absorvidos se deixados na natureza.

Papel comum _________
Jornais _______________
Embalagens de papel ___
Casca de frutas ________
Guardanapos de papel__
Cascas de bananas _____
Fósforo _______________
Chicletes _____________
Latas _________________
Pontas de cigarros______
Couro________________
Embalagens de plástico _
Nylon ________________
Tecidos _______________
Latas de alumínio ______
Tampas de garrafas _____
Pilhas ________________
Vidros________________

duas a 4 semanas
duas a 6 semanas
1 a 4 meses
3 meses
3 meses
2 anos
2 anos
5 anos
10 anos
10 a 20 anos
30 anos
30 a 40 anos
30 a 40 anos
100 a 400 anos
100 a 500 anos
100 a 500 anos
100 a 500 anos
4.000 anos

Par
abéns à mais nova mamãe
arabéns
e a todas as nossas mães
Isabella da Silva Veira Clímaco, filha da nossa colega
Deleilza da Silva Vieira, nasceu dia 28 de março. Que
toda esta família seja sempre muito feliz. E aproveitamos
para desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães!
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Parece que foi ontem, mas
dia 14 de maio a Tubomills completa 15 anos de existência. A
empresa praticamente surgiu
com o Plano Real, que, finalmente, conseguiu vencer o fantasma da inflação alta que
ameaçou o Brasil por décadas.
Apesar disso, o caminho até
aqui não foi fácil. Além da concorrência de nomes de peso
com muito mais tempo de mercado, o final da década de 90
e os primeiros anos do novo milênio ficaram marcados por crises internacionais — como esta
última que se abateu sobre o
mundo. Foram períodos em que
a economia do Brasil sofreu muito e, como não podia deixar de
ser, as companhias aqui sediadas também tiveram que se
adaptar àqueles tempos de dificuldade.
No caso da Tubomills, nos
bons e maus momentos, tivemos sempre a força de um time
de colaboradores da melhor
qualidade. Gente que ajudou e
ajuda a vencer os obstáculos,
por maior que sejam estes. Só
assim conseguimos entregar os
serviços contratados dentro dos
prazos estabelecidos e com a
qualidade exigida pelos Clientes. O que foi fundamental para
que ganhássemos prestígio comercial e acumulássemos uma
experiência profissional que nos
permite, agora, entrar em contratos cujas exigências são cada
vez maiores. Assim, queremos
deixar de público nosso enorme agradecimento a todos que
contribuíram para que vencêssemos estes primeiros 15 anos
de muitos que ainda estão para
serem vividos.
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