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“Não desista. Geralmente é
a última chave no chaveiro
que abre a porta.”
Paulo Coelho
A vida é assim mesmo!
Cheia de encantos e
desencantos e ela espera de
nós uma força sutil, delicadeza
e gentileza de primaveras, de
setembro amarelo.
Comece espalhando amor
e continue o tempo todo,
porque cada instante é mesmo
um recomeço! Estenda a sua
mão, ofereça o seu ombro e a
sua atenção. É disso que o
mundo precisa de dedicação.
O outro precisa saber que
você pode ouvi-lo e deseja
intervir. Seja solidário e
espalhe emoção!

RECONHECIMENTO
Quando se reúne uma equipe
competente é quase certo que os
frutos valerão a pena ser colhidos.
Mas vocês superaram todas as
expectativas e foram ainda mais
longe que o previsto cumprindo
Ações Planejadas com agilidade
pelo Grupo Oziel. Parabéns a

todos!
R/M OZIEL MUSTAFA II
 Getúlio Moraes
 Sebastião Lopes
 Geiciane Ribeiro
 Marcelo Hall
 Meire Katia
R/M OZIEL MUSTAFA VI
 Elias de Souza
 Raimundo Santana (Jorge)
 Junio de Oliveira
 Edimar Marinho
 Elson Queiroz
 Marco Antônio Teixeira
É um orgulho compartilhar
local de trabalho com profissionais
tão capazes e dedicados.
Competência e empenho são
talvez das melhores palavras que
descrevem cada um de vocês.
Se continuarem trabalhando
com
esse
profissionalismo,
disposição e dedicação é seguro
que o futuro de todos será
brilhante. Mais uma vez parabéns!
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MEIO AMBIENTE - SGI

140.000 milhões de toneladas de
carbono, capazes de incidir negativamente no clima global caso sejam
liberadas na atmosfera. A Amazônia
tem sido constantemente ameaçada
por inúmeras atividades predatórias,
entre elas a extração de madeira, a
mineração, as obras de infraestrutura
e a conversão da floresta em áreas
para pasto e agricultura.

vegetação.
- Evite jogar bitucas de cigarro no
chão
- Evite queimar móveis ou lixo.
- Capine a área perto de sua casa.
- Molhe faixas de terra seca.

Como ajudar na preservação da
Amazônia?


O Dia da Amazônia é comemorado em 05 de setembro e busca
voltar a atenção da população
para uma das maiores reservas
naturais do planeta. Essa data foi
escolhida por coincidir com a data
de criação da província do Amazonas, em 1850, por D. Pedro II.
Primeiramente, a data foi criada
para conscientizar sobre a importância da maior floresta tropical
do mundo. Acima de tudo, a biodiversidade do local está conectada com a vida de todo o planeta e
tem sofrido ataques constantes.

A Amazônia é a maior floresta
tropical do nosso planeta. Abriga
33 milhões de pessoas de nove
países, além de uma biodiversidade extraordinária. Sua vegetação
densa e seus solos úmidos contêm

QUALIDADE - SGI

Reduza o seu consumo de papel
e madeira

Você pode ajudar reduzindo o consumo de itens descartáveis (como
guardanapos, papéis, pratos e canudos), digitalizando documentos e
fazendo a reciclagem de produtos
usados.

POLÍTICA E
TREINAMENTO DE
SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL






Apoiar marcas que produzem de
forma sustentável.

Com a introdução de novas
tecnologias, é cada vez mais fácil
que cada organização cumpra o seu
papel de impactar positivamente na
sociedade – seja reduzindo a
utilização de energia elétrica, a
poluição nos processos de produção
ou realizando ações sociais.



Evitar
queimadas
desmatamento
- Não faça fogueiras próximas a

e





Atuar
efetivamente
na
prevenção para evitar todo tipo
de acidente, danos ou doenças
ocupacionais
através
da
participação
de
cada
colaborador;
Identificar e cumprir todas as
legislações
de
Saúde
e
Segurança aplicáveis a sua
atividade, com intuito de dotar
suas
instalações
com
dispositivos e equipamentos
adequados conforme normas e
regulamentos de segurança, bem
os regulamentos estatutários dos
clientes;
Capacitar
todos
os
seus
colaboradores
para
desenvolverem suas atividades,
segurança.
Todos os colaboradores são
responsáveis em adotar as boas
práticas de saúde e segurança
ocupacional.
Todos
os
colaboradores realizam exames
admissionais e periódicos para o
acompanhamento da saúde do
trabalhador e atendimento aos
requisitos legais vigentes.
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