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Programa de Qualidade

Auditoria externa não encontra problemas e
toda a nossa equipe está de parabéns
Toda a nossa equipe de
colaboradores está de parabéns,
uma vez que passamos com louvor
pela auditoria externa realizada em
nosso Programa de Qualidade neste
mês. O relatório final deste grande
trabalho mostra não terem sido
encontradas não-conformidades.
Isto é prova do compromisso de
cada um na realização dos serviços
sob sua responsabilidade da melhor
forma, de modo correto, seguindo
as normas e evitando erros e
retrabalho.

Vale ressaltar que, além desta
análise externa, no decorrer de
2012, passamos por duas internas,
ambas com resultados semelhantes.
Isto mostra um time focado em
vencer. Seja nos escritórios, seja em
campo, o clima é o melhor possível,
com cada um se dedicando a
entregar o máximo de si, mesmo
nas tarefas mais simples. Então,
com o ano chegando ao seu final,
só nos resta deixar de público um
enorme agradecimento por tão
grande vitória.

Diretores da empresa e equipe da auditoria externa

E a vida vai se renovando...
Nossos votos de uma vida muito feliz para os novos herdeiros de
colaboradores que vieram ao mundo agora em outubro: primeiro,
foi o Nathaniel, no dia 23, filho de Gilmar da Silva Magalhães;
depois, Pedro, no dia 29, filho de Júlio César de Oliveira Alves.
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Aniversariantes
de novembro
2
Flávio do Nascimento Azevedo
5
José Carlos Barbosa
8
Rodrigo Perim Careta
9
Advânia Dias Fernandes
12
Samuel de Souza Paulo
13
Gelio de Paulo Teixeira
Paulo Sérgio Moronare
16
Ivanildo Rosa
Saulo Luís Ribeiro
17
Roberto Carlos Correia de Oliveira
18
José Alex Dutra de Oliveira
19
Genair de Oliveira da Silva
22
Sinvaldo Fernandes
23
Alberto Fontana
25
Nilton Felipe dos Santos
26
Jhonson Freire Bourguignon
Moisés Viana
28
Altair Francisco Pereira da Silva
30
Adelmo de Carvalho
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Semana Interna de Prevenção de Acidentes — Sipat da Cesan

Colaboradores integram atividades nos polos
de Castelo, Guarapari e Santa Teresa

A Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho —
mais conhecida pela sigla Sipat
— é um evento obrigatório nas
empresas brasileiras, de acordo
com a legislação trabalhista. Deve
ser organizada anualmente pela
Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes — a Cipa —, com
o objetivo de conscientizar os
colaboradores sobre saúde,
segurança e, como seu próprio
nome indica, prevenção de
acidentes no ambiente profissional.

A Cipa é formada tanto por
representantes do empregador
quanto dos empregados. Durante a
semana, são realizadas atividades
envolvendo todos os funcionários
— inclusive aqueles que trabalham
para as prestadoras de serviço
—, em geral com foco em um
tema definido anteriormente. As
ações mais comuns desenvolvidas
neste período são palestras,
treinamentos, avaliações médicas
e atividades lúdicas, dentre muitas
outras.

Durante este mês de outubro, a
Companhia Espírito Santense de
Saneamento, a Cesan, realizou
Sipats em diversos pólos do
Estado do Espírito Santo. E nossas
equipes integraram as atividades
nos Municípios de Castelo e
Guarapari, ao Sul, e Santa Teresa,
na região de montanhas, sendo
que, ao final dos encontros,
havia sorteio de brindes entre os
presentes. Nossos parabéns aos
organizadores dos eventos, tendo
alcançado o sucesso esperado.
Nas imagens ao lado e abaixo,
momentos da Sipat da Cesan:
colaboradores assistindo
palestras e os instantes de
descontração ao final dos
eventos, quando eram sorteados
brindes entre os participantes

Treinamento
de segurança:
Comunicação
de Acidente de
Trabalho
12 de novembro
8 da manhã
Estação de Bombeamento de
Águas Pluviais
Rua Cândido Portinari
Bairro Santa Luíza
Vitória
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