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Colaboradores aprendem uso
correto dos equipamentos de
proteção individual e coletivo
Nas duas primeiras
fotos, momentos do
treinamento em Guarapari,
e na imagem ao pé da
página, um flagrante do
treinamento em Piúma

PALESTRAS
27 de setembro
•••

Proteção de
olhos

Reserve espaço na agenda para
o dia 27 de setembro, segundafeira, a partir das oito horas
da manhã. E aprenda como
manter seus olhos protegidos
durante o trabalho e até fora
dele. A palestra acontecerá na
Estação de Bombeamento de
Águas Pluviais de Santa Lúcia,
em Vitória.
Anote as datas das outras
palestras programadas até o
final do ano:
•••
25 de outubro
Primeiros Socorros
•••
29 de novembro
Prevenção e combate a
incêndio
•••
27 de dezembro
Escorregões, tropeções e
quedas: vida real
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As equipes que estão trabalhando nos polos de Guarapari
e Piúma, ao Sul do Estado do
Espírito Santo — em função
do novo contrato que fechamos
com a Cesan —, já fizeram o
treinamento sobre o uso correto
dos equipamentos de proteção
tanto individual quanto coletivo. O curso foi ministrado por
uma engenheira de segurança
e contou com a participação de
um diretor da Tubomills. A turma
de Piúma recebeu as instruções
durante o dia 20 de agosto, e, a
de Guarapari, no dia 24. As fotos
que ilustram esta página mostram
alguns dos nossos colaboradores
participando das atividades, uma
ação de fundamental importância
para a segurança de todos no
ambiente profissional.

Aniversariantes
de setembro
2
Cláudio Nicolau Vieira
Isaltino Ferreira da Silva
Joel Lima Soares
5
José Lourenço Vital
8
Renato César Teodoro Ornellas
9
Deleilza da Silva Vieira
Joelias Fernandes da Costa
Lindolfo Gering
15
Helber Antônio Nunes
17
José Humberto da Conceição
18
Josias Ferreira da Silva
21
Elimar de Souza Brites
Renato Raposo da Costa
22
Jonas César Coser
Tiago Marques Assunção
24
Tiago Almeida Santos
30
Marcos Lopes Campos
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