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2010: ano de muitas conquistas

Vitórias conseguidas pela empresa têm a
participação de todos os colaboradores
Aniversariantes
de dezembro
4
Delza Bernardo da Roza
Evandro Stange Dias
Tomé Marinho
7
Rogério Amorim
Damaceno
8
Alberiques Moreira
Ramos
9
Ailton Amorim Damaceno
Luiz Carlos Lourenço
15
Anderson Langa dos
Santos
20
Jhonatan Rodrigues
Reblin
Manoel Calisto
22
Sidnei Lopes de Assis
28
João Nascimento dos
Santos
29
José Luiz Teixeira Xavier
31
Leonardo Alves da Silva

Mais um ano chega ao fim e temos muito a agradecer à nossa equipe de colaboradores.
Em momento algum todos deixaram de se esforçar, contribuindo na consolidação de
grandes conquistas para a empresa. Ampliação dos serviços já existentes, entrada de novos
contratos, auditorias da qualidade, presença nos treinamentos e muito mais, tudo isto foi
decisivo para nosso sucesso. Um avanço que, temos certeza, vamos manter em 2011.

É chegado o verão!
Estamos no verão, estação caracterizada por muito calor e chuvas torrenciais, fatores
que influem na manutenção e operação de estações de bombeamento de águas pluviais,
estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgotos. As pessoas usam
mais as áreas livres, para caminhar, praticar esportes, se refrescar. E é comum deixarem
embalagens de sorvetes, recipientes de água e outros materiais jogados de qualquer
maneira. Estes, levados pelas enxurradas, entopem bueiros. Carregados através das
galerias, chegam às estações de bombeamento, danificando bombas e encarecendo os
serviços. Por isso, devemos prestar atenção ao nosso comportamento e daqueles que
nos cercam. E cobrar de nós mesmos e de todos um destino correto para o lixo. Sendo
úmido, acondicionar de modo adequado para ser recolhido pela Prefeitura. Sendo seco,
encaminhar para a reciclagem. A natureza — e você também — agradecem.

Cesan promove encontro com fornecedores

Boas festas! Feliz 2011!
Natal é tempo de paz e amor no coração.
E o Ano Novo nos permite buscar a
realização de nossos sonhos.
Nossos votos de muitas felicidades à colaboradora
Nathália Queiroz de Andrade Lemos, pelo seu casamento
com Douglas Gonçalves Lemos.
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Trocando
ideias
Caso você queira sugerir
algum tema a ser abordado
em nosso jornal, é só enviar
um e-mail para
recepcao@tubomills.com.br.

A Companhia de
Saneamento do Espírito
Santo — Cesan
promoveu encontro
dentro do seu Programa
de Desenvolvimento
de Fornecedores —
Prodfor. Nossa empresa
se fez presente, como
responsável pela
manutenção e a operação
de diversas estações
de bombeamento e
tratamento de águas
e esgotos. A reunião
aconteceu dia 12 de
novembro, em Vitória. Na
foto à esquerda, momento
de uma das apresentações
durante aquela manhã.

Filial
R Juvenal Caetano 115 — Consolação — Vitória — ES
DDD 27 — Telefone 3332-5020

