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Campanha Maio Amarelo

Treinamentos
A OMS buscando aperfeiçoar seus processos e habilidades
técnicas de seus colaboradores, de acordo com a sua
Política de Treinamento de capacitar todos os seus
colaboradores para desenvolverem suas atividades com
segurança, realizou neste Mês de Abril os treinamentos com
sua equipe técnica de Operação Geral de Detectores de
Gases e Auditor Interno da ISO 9001:2015 e 14001:2015.

E assim começa mais um Maio Amarelo, movimento que
visa alertar sobre a importância da prevenção dos acidentes
de trânsito, por este motivo o Grupo Oziel adere a
Campanha e incentiva a participação de todos seus
colaboradores para, juntos, contribuírem com a sociedade
na redução dos acidentes, mantendo um trânsito mais
seguro para todos!

O treinamento e capacitação de funcionários é uma prática
que permite o desenvolvimento contínuo dos
colaboradores da empresa, impactando diretamente a
qualidade e eficiência dos processos e a relação com
clientes e lucratividade.

Treinamento Operação Geral de Detectores de Gases

Liderança e Comprometimento
“A liderança tem papel fundamental no atendimento das
metas estabelecidas pela empresa, por este motivo
estamos atentos as necessidades de nossos colaboradores,
engajando-os e provendo os recursos necessários para que
estes possam desenvolver seu melhor, assim, melhoramos
constantemente e contribuímos com a satisfação de nossos
clientes e demais partes interessadas.” André Rodrigo –
Gerente de Operações

Treinamento de Auditor Interno da ISO 9001:2015 e 14001:2015

Auditoria Interna
Preparem-se!
Vem aí a auditoria interna do SGI da OMS 01 e 02 de
junho de 2021
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DQSMS
Um dos temas abordados no Diálogo Semanal da OMS no
mês de abril foi a Ginástica Laboral. A prevenção de
doenças ocupacionais é essencial para garantir a saúde e a
qualidade de vida dos colaboradores. Isso porque
determinadas ações não só auxiliam na redução de
doenças laborais, ou seja, aquelas que surgem das práticas
cotidianas dentro do ambiente de trabalho, mas também
aumentam a qualidade de vida dentro da empresa.
A ginástica laboral é o conjunto de exercícios que são
executados no local de trabalho. O objetivo é conseguir
diminuir as chances de desenvolvimento de algumas
lesões que possam causar problemas e afastamentos
continuamente e trazer mais conforto para sua empresa e
para os colaboradores.

Datas Importantes
01 – Dia do Trabalho

09 – Dia das Mães

22 – Dia Internacional
da Biodiversidade

31 – Dia Mundial de Combate
ao Fumo

“RESPEITO E RESPONSABILIDADE,
PRATIQUE NO TRÂNSITO!”

Aniversariantes do Mês de Maio

