

































Empresa
contrata
153 novos
colegas
Foto da equipe do pólo de Castelo

Esta é a equipe que foi
contratada para atender
as demandas da Cesan
na Divisão Sul — Polo de
Castelo, Município situado
ao Sul do Estado do
Espírito Santo

30 de agosto
•••

Proteção
auditiva
Outra palestra importante.
Reserve espaço na agenda
para o dia 30 de agosto,
segunda-feira, a partir das oito
horas da manhã. E aprenda
como manter seus ouvidos
protegidos durante o trabalho
e até fora dele. Será na Estação
de Bombeamento de Águas
Pluviais de Santa Lúcia, em
Vitória.
E anote as datas das outras
programadas até o final do ano:
•••
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

Empregados novos: atenção no uso dos EPI’s
O número de empregados da
Tubomills cresceu em 153 colaboradores de uma única vez, em
função do novo contrato para Operação e Manutenção dos Sistemas
de Abastecimento de Água e de
Tratamento de Esgoto Sanitário, no
Sul do Espírito Santo. Em função
dessas responsabilidades, queremos
chamar a atenção de todos — e,
em particular, dos funcionários que
estão entrando neste momento —

para a importância do uso dos EPI’s
— os Equipamentos de Proteção
Individual — de acordo com o ambiente em que atuam.
Não é a primeira vez que o nosso
informativo aborda este assunto
— e, tenham certeza, não será a
última — uma vez que este tema
é prioridade nas obrigações que a
firma tem com aqueles que a ajudam
a prestar serviços de qualidade e
crescer economicamente de forma

Somos prestadores de
serviços da Petrobras
Outra grande notícia que podemos passar a toda a equipe da
Tubomills é que nossa empresa conseguiu se cadastrar como
prestadora de serviços para a Petrobras, uma das companhias
mais importantes do Brasil, frente às recentes descobertas de
reservas de petróleo em alto-mar, em profundidades nunca antes
atingidas, no que ficou conhecido como pré-sal. Trata-se de uma
vitória respeitável, dado o nível de exigências que tivemos que
cumprir, principalmente em termos de qualidade, sem os quais
ninguém torna-se parceiro daquela estatal. Assim, não poderíamos
deixar este fato passar em branco sem nos parabenizarmos — e
agradecer de público — à equipe que colaborou no processo de
credenciamento como novo fornecedor da Petrobras. Sem a ajuda
e o trabalho de cada um, teria sido impossível vencer os obstáculos
que se apresentavam a cada passo que dávamos.
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sustentável. Precisamos que todos
se conscientizem de que os EPI’s não
foram criados para atrapalhar o trabalho das pessoas, e sim para evitar
que estas sejam vítimas de acidentes
até simples mas que podem causar
danos irreparáveis — algumas vezes, levando à perda de vidas.

Aniversariantes
de agosto
1°
Marivaldo Souza Barreto
Joseilson Nascimento Maia
9
Dionízio Marques de Souza
10
Cloves Alves de Oliveira
16
José Roque Zagotto
Dario Schwanz Mendonça
17
Higo Faria de Oliveira
18
Gilberto Ferreira Amorim
28
Elzinete Coutinho dos Reis
29
Tobias Ferreira da Costa
30
Rodrigo Marquardt
Wagne Rodrigues Fernandes
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