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Outubro Rosa
Outubro é conhecido como o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de mama e de colo do útero.
A Santa Luzia apoia essa causa e receberá o Dr. Rodrigo de Jesus Lenharte, médico ginecologista para falar sobre a
saúde da mulher.
Serão duas palestras de quarenta minutos, que acontecerão no dia 17/10/2019 às 11:00h e às 13:15h. Convidamos
todas as colaboradoras a participarem desta palestra e aproveitarem a oportunidade para tirar todas as dúvidas
sobre o tema.

Programa Reconhecendo Você
Nos meses de Agosto e Setembro de 2019, a Indústria Santa Luzia entregou os prêmios
para os colaboradores que fizeram aniversário de empresa, referente ao "Programa Reconheço Você". Confira quem foram os homenageados:

Santa Luzia é parte do grupo
global SME, um membro do
Programa CE100 da Fundação
Ellen MacArthur .

Homenageados
Edson Lessa
Coor. Produção - 20 Anos
Wagner Phillippi
Produção - 10 Anos
Perla W. Restelatto
Produção - 10 Anos

Você sabia que nós
estamos nas principais
redes sociais?

Guilherme D. G. Jocken
Produção - 10 Anos
Iranildo A. Da Silva
Promotor - 5 Anos

/santa-luzia-molduras
/santaluziaacabamentos

@ind_santaluzia

Amilton L. Silva Orlando
Promotor - 5 Anos
Laudelino De O. Martins
Produção - 5 Anos
Luciana B. Dos Santos
Produção - 5 Anos

santaluzia@industriasantaluzia.com.br

Rosenilda R. De Carvalho
Produção - 5 Anos

Rua Heriberto Effting, 555 - Bairro Santa Luzia
88750-000 - Braço do Norte - SC

Mais uma vez deixamos aqui registrada, a nossa gratidão por terem escolhido e
permanecido todos estes anos na Indústria Santa Luzia! #sousantaluzia #santaluzia
#sustentabilidadeporprincipio #ProgramaReconheçoVocê

0300 145 1300

www.industriasantaluzia.com.br
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Dia Mundial da Limpeza

Nossa ação no Dia Mundial da Limpeza aconteceu no dia 21 de setembro, no
Parque da Mooca em São Paulo em conjunto com a ISWA (International Solid
Waste Association). Tivemos apoio voluntário da Cooperativa Recifavela, da
população e também do grupo de escoteiros. O grupo ISWA YPG Internacional
foi criado em 2013 por profissionais entusiasmados em trabalhar com gestão de
resíduos. Hoje, o grupo está presente em 41 países e faz parte da Internacional
Solid Waste Association. No Brasil, o grupo começou em junho de 2016 e tem
atualmente 24 jovens profissionais em seu time. A Santa Luzia e a Próecologic
agradecem a participação e a contribuição de todos envolvidos nesta ação.

Semana Lixo Zero
A Santa Luzia, demonstrando seu interesse com a sustentabilidade e a cadeia de resíduos
sólidos do país, está patrocinando a Semana Lixo Zero 2019. Sabendo que sua missão é
desenvolver, produzir e oferecer produtos com foco em sustentabilidade e inovação, gerando valor aos clientes, parceiros e à sociedade, o Instituto Lixo Zero Brasil espera que seus
produtos possam chegar a todos os nichos com quem trabalha, principalmente durante a
Semana Lixo Zero, momento em que todos eles se reúnem com o propósito de desenvolver o conceito Lixo Zero. E sendo sua visão ser referência em inovação e sustentabilidade
no mercado de perfis, revestimentos e acabamentos através da excelência em qualidade,
esperamos que essa plataforma de eventos, que é a Semana Lixo Zero, possa propulsionar
seus negócios em visibilidade e reconhecimento. #semanalixozero #lixozero #brasillixozero
#lixozerobrasil

No dia 20 do corrente mês, ocorreu a posse da nova CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
“Fazer parte como membro da CIPA, é demonstrar a preocupação e respeito aos trabalhadores nos ambientes
de trabalho”.

Universidade Corporativa
Esse mês tivemos o segundo encontro com o tema Administração do Tempo.
Cada vez mais temos a certeza de que a melhor maneira de promover o crescimento de uma organização é através
do investimento no desenvolvimento de capital humano. Afinal, pessoas são a base das organizações e são responsáveis pelas ações estratégicas e operacionais. Ter um olhar mais cuidadoso em relação aos colaboradores não
significa deixar de cobrar resultados ou estabelecer regras e sim traçar planos, estimulando o desenvolvimento de
habilidades e competências.

