



































Certificação ISO 9001:2008

Agradecemos a participação e o empenho de
todos na auditoria do dia 28 de outubro
PALESTRAS
29 de novembro
•••

Escorregões,
tropeções e
quedas: vida
real
A última palestra do ano tem
um tema dos mais importantes
para a vida de todos nós.
Trata-se dos cuidados que
temos de tomar para evitar
acidentes simples, provenientes
de escorregões, tropeções e
quedas, mas que podem deixar
sequelas bastante severas para
o resto de nossas existências.
É o tipo de prevenção que
ajuda muito, seja no trabalho,
na rua ou em casa. Nunca
é demais aprender como
devemos nos comportar para
evitar estes tipos de problemas,
principalmente quando já
vencemos as fases de juventude
e da meia idade. O encontro
acontecerá na Estação de
Bombeamento de Águas
Pluviais de Santa Lúcia, em
Vitória.

A certificação dentro das normas ISO 9001:2008 foi uma
conquista de todos nós e esta vitória precisa ser mantida.
Por isto, queremos deixar de público o agradecimento
à nossa equipe de colaboradores pelo empenho que
demonstraram quando da realização da auditoria do último
dia 28 de outubro. Este trabalho mostra que a empresa vem
mantendo os padrões que atestam seu comprometimento
com a qualidade na prestação de serviços aos seus clientes.

Treinamentos importantes

Nosso colaborador
Josias Ferreira da
Silva casou com
Marlene Ferreira
da Silva no úlitmo
dia 8 de outubro.
Ao casal, votos de
muitas felicidades
na vida em comum.
Sede
R Senhor do Bonfim 187 — Centro — Simões Filho — BA
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Uso correto de EPI e EPC,
em Bom Jesus do Norte,
dia 5 de outubro, na
foto de cima, e no dia 6,
em São José do Calçado,
na foto do meio. Na
foto de baixo, combate
a incêndio, dia 10 de
outubro, na cidade de
Vitória

Aniversariantes
de novembro
2
Flávio do Nascimento
Azevedo
5
José Carlos Barbosa
12
Samuel de Souza Paulo
13
Gélio de Paula Teixeira
16
Ivanildo Rosa
Saulo Luís Ribeiro
17
Roberto Carlos Correia
de Oliveira
18
José Alex Dutra de
Oliveira
22
Sinvaldo Fernandes
23
Alberto Fontana
25
Nilton Felipe dos Santos
26
Jhonson Freire
Bourguignon
Josiel de Oliveira
Moisés Viana
27
Wandersson José
Gonçalves Benevides
28
Altair Francisco Pereira
da Silva
30
Adelmo de Carvalho
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