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Editorial :.

Cuide bem
do 13º salário
O décimo terceiro foi criado para ser
um adicional na renda anual do
trabalhador. Porém, ao receber o
benefício, a maioria das pessoas tem
muitas contas para pôr em dia e acaba
não aproveitando o dinheiro extra para
uma ceia de Natal mais farta, uma
aquisição para a família ou algum
investimento. Que bom seria se as
dívidas não existissem, não é verdade?
Mas, já que a realidade é diferente a
primeira solução é pagá-las.
Depois das contas quitadas, o ideal é
fazer uma reserva para gastos anuais
como IPTU e material escolar, por
exemplo. Só a partir de então, é que o
Papai Noel pode preparar o saco de
presentes e sair às compras. Antes disso,
façam um planejamento para fazer o
dinheiro render. Aconselho-os a
priorizar as necessidades. Em seguida,
pesquisem preços, marcas, vantagens e
promoções. Tudo isso dentro do limite
do crédito conseguido com o décimo
terceiro. Tome cuidado para não se
envolver em contas que pesarão no
orçamento do decorrer do ano que vem.
Se para sua felicidade, você está livre
de dívidas e, depois das compras de
presentes, sobrou ainda um
dinheirinho, meu conselho é que invista.
Mesmo que a quantia seja pequena, já é
um bom começo. Os investimentos
mais estáveis, embora pouco lucrativos,
continuam sendo a poupança e os
fundos de investimento. Procure um
gerente de uma agência bancária para
auxiliá-lo melhor e seja feliz na escolha.
Espero que, de uma forma ou de
outra, o 13º salário seja aproveitado da
melhor maneira possível. Seja para
pagar dívidas, fazer a alegria da família
no Natal, tirar férias ou investir.
Que Deus os ilumine em suas
decisões!!!

Antônio Geraldo Perovano
Diretor presidente da Serdel

Serdel é uma das 200 maiores
Adilson Bastos,
representaram a
Serdel no evento.
A e m p r e s a
também se destaca
em outros quesitos da
pesquisa: é a nona
maior empregadora
do Estado; a sétima
com maior solvência e
uma das 20 menos
endividadas; a nona
mais capitalizada e a
Adilson Bastos, Evandro Moreira e José Ricardo Perovano
sétima de maior
liquidez corrente.
A Serdel Serviços e Conservação Como se não bastasse, a Serdel foi
tem mais uma conquista para festejar classificada como a 13ª entre as
neste final do ano. Pelo segundo ano empresas que apresentaram o melhor
consecutivo, está entre as 200 desempenho econômico-financeiro
Maiores Empresas do Espírito Santo, em 2006.
na pesquisa realizada pelo Sistema
Findes, ocupando a 174ª colocação
no ranking.
É também a Serdel a única
empresa do segmento de asseio e
conservação a ser citada na lista. O
resultado foi divulgado no último dia
13 de novembro, com o lançamento
da revista 200 Maiores Empresas, no
Centro de Convenções de Vitória. O
Adilson Bastos, Evandro Moreira,
Lélio Cimini, Alcides Perovano e
gerente geral, Evandro de Oliveira
José Ricardo Perovano
Moreira, e o sócio da empresa,

Momento de Reflexão :.

Significado do Natal
Mas afinal o que é o Natal...
Enfeites? Cartões? Presentes?
Pinheiros? Cordões? Estrelas? Parentes?
Ou será o Natal...
Ruas apinhadas? Lojas lotadas?
Trânsito engarrafado? Humor alterado?
Mas que Natal será este...
Pacotes, sininhos, fitas, flores,
cores, sons, laços, dores,
atropelos, correria, reclames, vazio...
Natal não é fachada, Natal não é ilusão,
Natal é luz, é vida no coração,
é desafio à humanidade, desafio à contrição,
desprendimento, é ânsia de perdão.
Natal é encontro,
com o Deus de Belém,
e com o irmão daqui.

É a festa do Salvador,
caridoso e solidário,
para que o homem não se sinta mais solidário.
É vida e união, na família e no trabalho,
com paz e alegria,
sorrisos, amor e cor.
É paciência, bondade e entrega,
humildade, delicadeza e tolerância,
inocência, sinceridade e caridade.
Que o Natal possa penetrar e suavizar,
purificar e transformar o Homem,
todos nós, para um mundo melhor.
(Extraído do site Mensageiros da Paz)

A Serdel aproveita o poema para desejar um
Feliz Natal e um grande 2008 para todos
os colaboradores e parceiros!!!

Gente de Casa :.
Nossos Destaques :.

A colaboradora
Ivanete Ramos Crauss,
de 33 anos, é a
entrevistada da vez.
Nascida na cidade paulista
de Mogi das Cruzes, hoje ela reside
em Barcelona, na Serra. Ivanete é casada,
mãe de uma menina e, em breve, a
cegonha fará uma visita à família e os
presenteará com um menino.

Qual a sua função como colaboradora
da Serdel?
Técnica de Segurança do Trabalho.
Desde quando está na empresa?
9 de maio de 2005.
Em quais empresas trabalhou antes?
Roncetti Supermercados, Martin
Engenharia, Extrabom Supermercados e
Venturim Transportes.
Qual a importância que você atribui ao
seu trabalho para o bom funcionamento cotidiano da Serdel?
Fazer minhas atividades com disciplina e
organização para facilitar o bom
andamento do trabalho de todos e atenta
ao crescimento profissional,
principalmente visando o bem-estar físico e
mental de todos os colaboradores que são
o centro da atenção em nossa função.
Para você o que há de melhor na
Serdel?
A credibilidade aos colaboradores no
desempenho de suas funções, mesmo com
algumas dificuldades do dia-a-dia.
O que você acha dos seus colegas de
trabalho?
São maravilhosos profissionais e cada
um tem muito senso de humor
característico.
O que representa a Serdel para você?
A menina dos olhos na área de limpeza e
conservação no Estado. Também uma
escola que ensina o que é crescimento.
Em todos esses anos que trabalha na
Serdel houve algum momento
marcante para você?
Quando foi implantado o programa de
contratação dos portadores de
necessidades especiais e pude receber,
conhecer e agora conviver com pessoas
muito especiais dentro e fora da empresa.

Gilza dos Santos Ferreira

Com a preocupação de prestar um atendimento
de qualidade aos clientes, a Serdel desenvolve
estratégias para analisar a situação de cada
empregado de forma a incentivá-lo a cumprir todas
as obrigações e oferecer sempre um atendimento
qualificado.
Assim, a empresa criou um programa que
permite a avaliação do desempenho dos
colaboradores. Ao final de cada mês, quem
alcançar melhor atuação é o “Destaque do Mês”.
Nesse sentido, a colaboradora Gilza dos
Santos Ferreira, que atua como encarregada na
sede do INSS de Vitória, foi destaque do mês de
outubro.
Parabéns e continue sempre assim!

Conhecendo nossos clientes :.

Garoto e Serdel:
parceria de qualidade e higiene
Tudo começou em um galpão na
Prainha, em Vila Velha, quando, em
16 de agosto de 1929, o imigrante
alemão Henrique Meyerfreund iniciou
as atividades da fábrica de balas H.
Meyerfreund. O curioso é que as balas
da primeira produção da fábrica eram
vendidas por meninos nos
movimentados pontos de bonde,
surgindo o nome popular balas
“Garoto”. Mas, somente no ano de
1962 é que oficialmente a empresa
passa a se chamar Chocolates Garoto
S/A.
Nas décadas de 70 e 80, a Garoto
ampliou e modernizou suas
instalações industriais e seus
processos produtivos, adotou novas
políticas comerciais e marcou
presença em todo o mercado
nacional e internacional. A pequena
fábrica de balas tornou-se, hoje, uma
das três maiores produtoras de
chocolate do hemisfério Sul
empregando cerca de 2.600 pessoas.
A Chocolates Garoto construiu um
parque de alta tecnologia, localizado
na Glória, em Vila Velha. As fábricas
têm capacidade para a produção de
140 mil toneladas anuais de
chocolate.
A Garoto conta com um

complexo de duas unidades
industriais que somam 68
mil metros quadrados
construídos, em uma área
disponível de 200 mil metros
quadrados. É na área externa da
fábrica que atuam 65
colaboradores da Serdel, desde
27 de agosto deste ano.
Segundo o analista de
serviços gerais da Garoto,
Manoel Estevão Abílio, a Serdel
foi escolhida para prestar o
serviço de asseio e conservação
pelo bom desempenho em um
contrato passado com a fábrica e
pela confiabilidade que a
empresa criou no mercado. “O
serviço de limpeza e conservação
é de suma importância para
nosso processo produtivo.
Qualidade e higiene são
características que esperamos de
nossos parceiros”, afirma o
analista.
Ainda de acordo com Abílio,
o relacionamento entre a
Chocolates Garoto e a Serdel é
encarado como uma
parceria: “Confiabilidade,
seriedade e competência é o
que esperamos da Serdel”.

Pagamento em até 5x s/ juros
Tel.:

MATERIAL DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

3200-2929

DESCONTO ESPECIAL PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS

Tel.: (27) 3399 1888

VITÓRIA
Rua Sete

V. VELHA
Av. Jerônimo Monteiro

CAMPO GRANDE
Av. Expedito Garcia

ITACIBÁ
Av. Manoel Joaquim Santos

Ações de Responsabilidade Social :.
Instituto Luiz Braille do Espírito Santo
Colaborando para um melhor aparelhamento do
Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, a Serdel procedeu a
doação de um computador com teclado em braille, uma
impressora e uma máquina de escrever em braille à
instituição. A solenidade de entrega da doação, no dia 8 de
outubro, contou com a presença de representantes da
Serdel, Instituto Braille e do Ministério Público do Trabalho.
A ação, que faz parte do programa de inclusão de portadores de necessidades especiais
no mercado de trabalho, partiu de um compromisso assumido pela Serdel com o Ministério
Público do Trabalho/PRT 17ª Região e auxiliará os portadores de deficiência visual em suas
atividades diárias de informática e escrita em braille.

Feapaes
Em nova oportunidade, no dia 14 de novembro, a
Serdel entregou à Federação das Apaes do Estado do
Espírito Santo (Feapaes) três mesas, cinco cadeiras de
digitador, quatro estantes para biblioteca e sete rádio
gravadores.
A doação beneficiará unidades da Apae localizadas
no interior do Estado. Assim, mais uma vez, a Serdel
honra o compromisso firmado junto ao Ministério
Público do Trabalho/PRT 17ª Região em busca da melhoria da qualidade de vida dos
portadores de necessidades especiais assistidos pela entidade contemplada.

Creas
A Serdel - dando
continuidade ao
objetivo de atender
as necessidades mais
prementes dos
portadores de
necessidades
especiais e, também,
por meio de
compromisso
assumido junto ao
Ministério Público do Trabalho/PRT 17ª Região
realizou, em 30 de outubro, a doação de cinco
cadeiras de obras ao Centro de Referência
Especializado da Assistência Social para a Pessoa
com Deficiência (Creas).
Com esta iniciativa, espera-se proporcionar
aos beneficiados pelo Creas melhores condições
para a superação de suas limitações naturais,
trazendo-lhes a tão almejada independência para
trilharem seus caminhos.

Segurança :.

Saiba mais sobre Dort
Dentre as doenças ocupacionais mais
comuns, ocupa um lugar de destaque nas
estatísticas registradas pela Previdência
Social os Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (Dort). Para
compreender a origem desse nome é
preciso voltar no tempo. Nos anos 80,
quando ainda eram desconhecidas no
Brasil, tais lesões passaram a acometer,
principalmente, trabalhadores que atuavam
em funções que exigiam movimentos
repetitivos. Daí surgiu a expressão Lesões
por Esforços Repetitivos, mais conhecida
pela sigla LER. Na década seguinte, foi
apelidada também como “doença de
digitador”. Mas LER não é o termo correto,
pois designa apenas doença por esforço
repetitivo.
O termo LER/DORT é o mais utilizado, já
que inclui as lesões causadas por
movimentos repetitivos e os outros tipos de
problemas físicos gerados por movimentos
críticos e rotacionais, posturas inadequadas
e excesso de esforço realizado em atividades

profissionais diversas. No entanto, Dort é o
termo mais correto, pois trata-se de um
conjunto de sinais e sintomas que levam a
uma doença, ou seja, são evidências clínicas.
O sintoma mais comum do Dort é, em
geral, dores nas partes afetadas. A dor é
semelhante à de um reumatismo ou de
esforço estático como, por exemplo, àquela
causada quando se segura algo com o braço
por longo tempo sem movimentá-lo. Há
formigamentos e sensações de queimadura
ou, às vezes, de frio localizado. As possíveis
causas da doença podem ser: atividades no
trabalho que exijam força excessiva com as
mãos; posturas inadequadas e desfavoráveis
às articulações; repetição de um mesmo
padrão de movimento e postura fixa por
tempo prolongado. As doenças mais
comuns são a tenossinovite, a tendinite, a
epicondilite, a bursite e a mialgia.
Em caso de suspeita de Dort, deve-se
procurar o SESMT da empresa
imediatamente para que o colaborador seja
encaminhado ao médico do Trabalho. É esse

Faça seu pedido por telefone!!!

Tel.: (27)

3041-9834

Entrega em
domicilio ou
em seu local de
trabalho e
em toda a
Grande Vitória

Aceitamos o cartão
AVISTA

profissional que fará uma avaliação clínica,
verificando se é mesmo um caso de doença
ocupacional.
O Dort pode ser evitado das seguintes
formas:
· Faça revezamento nas tarefas e também
procure aprender outras tarefas que exijam
outros tipos de movimento. É necessário
pausas obrigatórias de dez minutos a cada
50 minutos trabalhados, evitando
ultrapassar seis horas de trabalho diário de
digitação.
· Auxilie na identificação das posições
incorretas e forçadas no trabalho. Ao
mesmo tempo, procure dar sugestões sobre
o que fazer.
· Procure adotar as posturas corretas e
evite as posturas erradas.
· Utilize a flexibilidade postural: levante-se
de tempos em tempos, ande um pouco,
espreguice-se, faça movimentos contrários
àqueles da tarefa.
Tatiara Kenup Silva
Técnica de Segurança do Trabalho

14% de
desconto
em todos os
medicamentos
e perfumaria

Fique por Dentro :.

Dicas do Serdelino :.

Premiação de Natal 2007!!!
O sorteio da Premiação de Natal da Serdel, que agracia os
colaboradores mais assíduos durante todo o ano, encerrou a contagem
de pontos para premiação em dezembro. Para saber se você estará entre
os ganhadores, confira o regulamento abaixo:
1) Fica avisado que todos os empregados da Serdel foram
avaliados entre os meses de dezembro de 2006 a
novembro de 2007.
2) Quem não tiver faltas (exceção de óbito e
paternidade comprovadamente), ganhará Cesta
Especial de Natal e participará do sorteio do prêmio.
3) Quem tiver até três faltas justificadas (casamento,
acidente de trabalho, atestados médicos) ganhará
uma Cesta Especial de Natal e não participará do
sorteio.
4) Quem tiver quatro ou mais faltas justificadas, ou
uma ou mais de uma falta NÃO JUSTIFICADA, perderá
o direito à Cesta Especial de Natal e não participará
do sorteio.
5) Os colaboradores admitidos entre janeiro a junho
de 2007 receberão uma cesta de Natal. Os empregados
admitidos de julho a dezembro de 2007 não terão direito às
cestas de Natal.

Fique Atento :.

Colaborador Serdel:
Qualquer afastamento deve ser comunicado aos setores de Medicina do Trabalho e de Recursos
Humanos (RH) da empresa no primeiro dia da ausência. É indispensável a entrega do laudo de
afastamento do médico aos setores mencionados.
O retorno ao trabalho também tem que ser avisado ao setor de Medicina do Trabalho e ao RH com um
dia de antecedência. O colaborador deve comparecer à empresa munido do laudo médico comprovando
estar apto para retornar ao trabalho. Neste dia, também na sede da empresa, é feito o exame para retorno
ao trabalho.
É importante ressaltar que todo atestado médico deverá ser entregue na Serdel no prazo de 48 horas a
contar da assinatura do médico. A empresa não considera atestados entregues fora do prazo.
Todo cartão de ponto deverá ser preenchido e assinado pelo próprio trabalhador e não são
aceitos aqueles que estão com rasuras e corretivos. Portanto, fique mais atento!

CONTRATA-SE
Pessoas portadoras de necessidades especiais (deficientes físicos, reabilitados pelo INSS, etc.),
em conformidade à Lei 8213/91, para atividades nas funções de auxiliares de limpeza e serviços
gerais, mensageiro, supervisão, portaria, controle de pragas (aplicação de inseticidas), jardinagem,
preparo de alimento (merenda), almoxarifado, assistente ou auxiliar administrativo e outros.
Informamos que a empresa tem atendimento todas as quartas-feiras, das 8 as 12 horas, na rua
Paulo Vasconcelos, n° 375, Jabour, Vitória/ ES.

O Serdelino traz
novidades para você.
Leia com atenção!
• O convênio das farmácias
com o Cartão AVista foi criado
para que o empregado possa
adquirir medicamentos em
situações de necessidade.
Não compre outras coisas que não
sejam medicamentos, tais como
shampoos, picolés e balas, entre
outros.
• A farmácia Sexta Avenida tem
convênio com o Cartão AVista ,
oferecendo desconto de 14% na
compra de qualquer
medicamento.
• Informamos que, por motivos de
segurança, não será permitida a
entrada de crianças nas
dependências da sede da empresa.
Contamos com a colaboração e
compreensão de todos.
• A Serdel firmou mais um
convênio de empréstimo para
consignação em folha de
pagamento com o banco
Banestes. Qualquer dúvida, favor
procurar o setor de Recursos
Humanos
para obter
esclarecimentos.
• A renovação de documentos
para recebimento do salário
família ocorre somente nos meses
de maio e novembro. Em maio, a
renovação é somente da
declaração escola para os filhos
maiores de 7 anos de idade.
• O atendimento do setor de
Recursos Humanos é de segunda a
sexta-feira, de 8 às 12 horas, e aos
sábados, de 8 às 10h45. Os
pagamentos de rescisões/
homologações continuam no
horário de 13 às 17 horas.
• Houve mudança na entrega do
vale transporte mensal. Exemplo:o
novo período será de 4 de abril a 3
de maio. Procure seu supervisor
para mais esclarecimentos.
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