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“O único ingrediente mais
importante na fórmula do
sucesso é saber como se dar
bem com as pessoas”.

O cigarro, assim como outros derivados do tabaco, não possui uma quantidade segura de consumo. Somente
na fumaça desse produto, por exemplo, encontramos mais de 4.700 substâncias tóxicas, algumas inclusive
cancerígenas.

A empresa Oziel Mustafa dos Santos &
Cia LTDA, possui o Procedimento para
Fumo a Bordo, onde estabelece
critérios quando à proibição do fumo a
bordo das embarcações.
O procedimento fica na pasta de
documentos da embarcação, sendo
divulgado em DDS para todos os
colaboradores.

O alcatrão e a nicotina são exemplos
dessas substâncias maléficas ao organismo. Essa última substância age
como estimulante do sistema nervoso
central, eleva a pressão sanguínea e a
frequência cardíaca, diminui o apetite
e desencadeia náusea e vômito. Já o
alcatrão, que é formado por várias
substâncias, está ligado a doenças
cardiovasculares, câncer, entre outras.

 A Oziel Mustafa dos Santos & Cia
LTDA tem a satisfação de informar
que somos a primeira transportadora
de granéis líquidos a usar o arco
norte para transporte de álcool
anidro feito de milho.
 Informamos a contratação do 1ª
contramestre
fluvial
mulher
Gelciane Lima Ribeiro, a fazer parte
de nossa tripulação.
 Informamos a realização do
Treinamento de Carga e Descarga,
Gerenciamento de Segurança,
Combate à Incêndio e Primeiros
Socorros.

de 4,9 milhões em perspectiva mundial.

História do Dia dos Pais
Dia dos Pais é uma data
comemorativa que homenageia
anualmente os pais. A data varia de
acordo com os países. No Brasil é
celebrado no segundo domingo de
agosto, em Portugal é no dia 19 de
março, nos Estados Unidos e
Inglaterra é celebrado no terceiro
domingo de junho, nos países
ocidentais geralmente coincide
com o dia cristão em que se
comemora dia de São José, pai
adotivo de Jesus Cristo.

No dia 29 de agosto é comemorado, no Brasil, o Dia Nacional de
Combate ao Fumo, uma data instituída em 1986 pela lei nº 7488, que
foi criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população
sobre os riscos decorrentes do uso
do cigarro.
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo é a principal causa de morte
evitável no planeta, sendo considerado, portanto, um problema de saúde pública. Estima-se que cerca
de 200 mil pessoas morram todo o
ano no Brasil em decorrência do
fumo. Esse valor salta para cerca

O tabagismo pode desencadear algumas doenças, dentre os quais, destacam-se: infarto do miocárdio, enfisema pulmonar, derrame, câncer de
pulmão, traqueia, laringe e brônquio;
impotência sexual no homem, infertilidade da mulher, hipertensão e diabetes. Estima-se que 90% das pessoas
que desenvolvem câncer de pulmão
apresentem como fator responsável o
fumo, sendo importante destacar que
as chances de cura para essa doença
são bastante baixas.

Encontre o erro!
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
São os votos da equipe
aos funcionários aniversariantes do mês!
02 – Antônio Pinheiro – MAR. FLUV. DE MAQ.
08 – Arnaldo Rodrigues – MAR. FLUV. DE MAQ.
17 – Rodinei Sousa – AGENTE DE PORTARIA
19 – João Alves Junior – MOT. CARRETEIRO
23 – Rafael Rodrigues – APRENDIZ

24 – Ruciney Nery – OP. DE EMPILHADEIRA
28 – Geiciane Ribeiro – CONTRA MESTRE
FLUVIAL

Jornalzinho GRUPO OZIEL

MEIO AMBIENTE - SGI

O Dia do Combate à Poluição é comemorado em 14 de agosto e tem
por objetivo alertar a população
sobre o grave problema ambiental
que enfrentamos e buscar medidas
para conter a degradação do nosso
planeta.
→ O que é poluição?
De acordo com a Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981, que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, ela é considerada a degradação da qualidade ambiental
resultante de atividades que direta
ou indiretamente: prejudiquem a
saúde, a segurança e o bem-estar
da população; criem condições
adversas às atividades sociais e
econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do
meio ambiente; lancem matérias
ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos.

edades água. Uma das principais
fontes é o despejo de resíduos urbanos em rios e lagos;

 Poluição visual: Esse tipo de poluição causa incômodo a quem vê,
uma vez que deixa o ambiente carregado. Ela é gerada pelo número
excessivo de propagandas, outdoors, posters e cartazes.

 Poluição do solo: Está muito relacionada com o descarte inadequado de lixo e contaminação por
produtos agrícolas, como agrotóxicos;

QUALIDADE - SGI

 Poluição hídrica: Afeta as propri-

RESULTADOS DA AUDITORIA
 Poluição radioativa: Poluição
grave causada pela liberação de algum tipo de radiação. Causa danos
sérios à saúde da população afetada.

→ Quais são os tipos de poluição?


Não tivemos nenhum apontamento
negativo (Não conformidades), a
Oziel Mustafa dos Santos Ltda foi
RECOMENDADA para a Manutenção da Certificação (ISO 9001 /
14001).
Agradecemos imensamente a dedicação, empenho e suporte de cada
um.

Poluição atmosférica:

Causada por indústrias, automóveis e até mesmo fatores naturais,
como
atividades
vulcânicas.
Agrava o efeito estufa e o surgimento de chuva ácida;

É com satisfação que informamos
que a nossa Auditoria Externa foi
finalizada com sucesso.



Poluição sonora: Ocasionada
por sons e vibrações de volume
muito alto. Ela é grave e pode causar problemas cardíacos e mau humor.
MOMENTO REFLEXÃO

