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Campanha Junho Vermelho

Medidas Gerais de Prevenção – COVID 19
Prezados colaboradores, ressaltamos a importância manter
as ações de prevenção a seguir:

E chegamos ao mês de junho, metade do ano, mês que
traz consigo diversos alertas socioambientais, o qual a
Oziel Mustafa dos Santos e Cia Ltda faz questão de apoiar
através de seus colaboradores. Neste mês, a Campanha
Junho Vermelho é voltada a doação de sangue que tem
como objetivo sensibilizar as pessoas e lembrá-las da
importância desse gesto que pode salvar vidas.

Auditoria de Clientes
A Oziel Mustafa dos Santos passou nos dias 20 e 21/05/21
por Auditoria de QSMS pela Target, representando a BR
Distribuidora, obtendo pontuação positiva nos itens
avaliados.

Equipe da Oziel Mustafa e auditoras externas
“O resultado obtido demonstra o comprometimento da
OMS com seu Sistema de Gestão Integrado, reforçando
mais ainda a necessidade do engajamento de toda força de
trabalho para continuarmos buscando a melhoria contínua,
mantendo assim a excelência operacional em todos os

processos realizados pela Navegação Oziel.”
Keila Brito - Coordenadora de QSMS

A OMS reafirma que está atenta aos protocolos do
Ministério da Saúde voltados para mitigação dos riscos a
seus empregados e que manterá toda força de trabalho
informada tempestivamente, inclusive sobre novas ações.

Semana do Meio Ambiente
A luta contra o coronavírus é um compromisso de todos
nós!

A Oziel Mustafa dos Santos contribui diariamente com a
Preservação do Meio Ambiente, sendo uma de suas
principais atividades o transporte de combustíveis, não
mede esforços para prover todos os recursos necessários
para mitigar possíveis impactos ambientais, sendo este um
dos principais objetivos. Por isto, na Semana do Meio
Ambiente enfatiza a importância de todos os seus
colaboradores contribuírem diariamente com este objetivo
e juntos colaborarem para o futuro das novas gerações.
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In memoriam - Sr. Dionísio Pinto

Aniversariantes do Mês de Junho

É com grande pesar que o grupo Oziel Mustafa
informa o falecimento do Sr. Dionísio Pinto,
funcionário exemplar, grande amigo, pessoa
admirável, altruísta, sempre disposto a ajudar, que
conquistou o coração de todos com seu sorriso, sua
empatia e doação.

Datas Importantes

Somos gratos por tudo aquilo que nos ensinou, sua
sabedoria prática e seu pioneirismo como uns dos
primeiros colaboradores do grupo, agregou muito
para o crescimento da empresa juntamente com o Sr.
Oziel Mustafa, e com todos os demais que puderam
compartilhar de sua presença.

03 – Corpus Christi

12 – Dia Mundial de Combate
ao Trabalho Infantil

05 – Dia Mundial do Meio Ambiente

23 – Dia Internacional das
Mulheres na Engenharia

Agora, só nos resta a saudade do seu sorriso e de suas
palavras mais usadas: “Sr. Dionísio, vai chover...”;
“Não, já vou lá talhar a chuva para outro lugar” e lá
estava o sol e a chuva, que ficarão eternamente em
nossa memória.
O grupo Oziel agradece profundamente seus anos
dedicados à empresa com muito louvor. Fica nosso
eterno respeito, carinho e gratidão, na certeza que
um dia nos encontraremos novamente.

“Não existe partida para aqueles que
permanecerão eternamente em nossos
corações.”

25 – Dia do Marítimo

29 – Dia de São Pedro e São Paulo

