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2012 foi um ano de grandes sucessos

Você é um dos responsáveis pelas grandes
vitórias alcançadas nos últimos 12 meses
Ao relembrar a trajetória percorrida
por todos nós de janeiro último até
agora, verificamos ter sido este um
dos melhores períodos da história
da empresa. Conseguimos novos e
importantes serviços, renovamos
contratos já existentes, avançamos
com o nosso Programa de
Qualidade passando sem problemas
pelas auditorias internas e externas,
incorporamos um grande número de
novos colaboradores, mantivemos o
nível de respeito que temos juntos
aos diversos clientes... Enfim,
foram vitórias e sucessos dos
quais podemos nos orgulhar com
sinceridade.

Mas uma coisa é certa: nada
disso teria sido possível não
fosse o comprometimento, a
dedicação, o esforço, a entrega
pessoal dos nossos colaboradores
nas tarefas que estiveram sobre
a responsabilidade de cada um
deles. Assim, aproveitando o
encerramento deste ano de muito
trabalho, queremos levar a todos,
de forma pública e clara, um grande
abraço de agradecimento. Torcemos
para esta parceria continuar por
muito mais tempo, pois, tenham
certeza, ela tem sido fundamental
para nos mantermos como uma
equipe realmente vencedora.

Fazemos votos de um feliz Natal e um
próspero 2013 para todos
Mais uma vez, estamos próximos ao final do
ano, período das festas do Natal e do Ano
Novo. E, como tivemos oportunidade de
afirmar em edições passadas semelhantes
a esta, são dois momentos importantes
na vida dos cristãos. No Natal, além de
comemorarmos o nascimento de Jesus
Cristo, podemos festejar também o nosso
renascimento. É hora de perdoar não só
aos outros, mas a nós mesmos pelos muitos
erros cometidos durante os últimos 365 dias,
aproveitando que o Ano Novo está chegando
para definirmos novos objetivos pessoais e
profissionais a partir do amadurecimento
alcançado nos 12 meses que ficaram para
trás. E buscar a realização dos nossos sonhos.
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Tanto o Natal quando o Ano Novo são
momentos para se reunir a família, trocar
presentes, festejar. Mas tudo isto deve ser
vivido com paz, tranquilidade, simplicidade
— não esquecer que Ele, quando veio ao
mundo, estava num pobre abrigo de animais,
tendo sido colocado para dormir na palha de
uma manjedoura. Então, nada de excessos,
nem de comida e muito menos de bebida.
Se for pegar na direção de um carro ou de
uma motocicleta, nem passe perto do álcool.
O que desejamos para todos os nossos
colaboradores, fornecedores, clientes e
amigos é que este espírito de união vivenciado
nesta época permaneça em cada um durante
todos os dias de 2013. Felicidades!
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Aniversariantes
de dezembro
1
Adriano Kuhn
4
Delza Bernardo da Roza
Evandro Stange Dias
6
Mateus Augusto F Simão
7
Rogério Amorim Damaceno
8
Alberiques Moreira Ramos
Marcos Antônio de S Bianchi
Sebastião Luiz Correia
9
Ailton Amorim Damaceno
Eliseu Azevedo R de Paulo
Hudson Bodart Rangel
Luiz Carlos Lourenço
11
Antônio Brás Zonta
15
Anderson Langa dos Santos
19
Diego Oliveira de Sousa
Paulo Sérgio F da Costa
20
Jhonatan Rodrigues Reblin
Manoel Calisto
22
Sidnei Lopes de Assis
23
Mauro Monteiro de Souza
24
Everton dos Santos Panni
26
Gilcimar Barbosa
28
João Nascimento dos Santos
29
José Luiz Teixeira Xavier
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A equipe do polo
de Afonso Cláudio,
cidade da região
serrana do Estado do
Espírito Santo, passou
por um treinamento
de segurança,
quando todos
aprenderam como
usar corretamente os
extintores de incêndio,
conforme pode ser
visto na imagem ao
lado

Colaboradores passam pelos
exames de saúde periódicos

A lei tornou obrigatórios os
exames de saúde periódicos, mas
não é só por isso que se deve
fazê-los. É importante conversar
com o médico, medir a pressão,
ter as batidas do coração
ouvidas, a entrada e saída de ar
dos pulmões analisadas... Assim,
problemas simples são tratados
quando aparecem, evitando
transformarem-se em doenças
sérias.
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Treinamento:
Segurança no Lar
10 de dezembro
8 da manhã
Estação de Bombeamento
de Águas Pluviais Antônio
Ferreira Pinto
Rua Cândido Portinari
Bairro Santa Luíza
Vitória
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