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Homenagem do Dia dos Pais aos colaboradores da Serdel
A dádiva que os torna mais que homens
O Dia dos Pais traz consigo uma mistura de
sentimentos de amor, carinho, admiração, saudade e esperança a toda família. Aos pais, cabe
refletir sobre as mudanças que esse papel traz à
vida: um momento único, ainda que se repita várias vezes, e que inaugura uma sensação de continuidade e de amor infinito e incondicional. Ser
pai é ser companheiro, para transmitir valores que
edificam e dignificam os filhos, que têm na data
uma oportunidade de agradecer e reconhecer a
importância de alguém que se pode contar em
todas as horas. A Serdel aproveita a proximidade
da data para homenagear todos os pais que colaboram diariamente para o sucesso da empresa.
Um dos muitos exemplos de pais dedicados que abrem mão de um convívio maior com
os filhos para dar a eles uma vida melhor é o
coordenador comercial Ronaldo Martins Nascimento, de 37 anos, que trabalha na Serdel há
12 anos. Ele é um dos muitos colaboradores
que são pais de família e também dividem sua

rotina entre ser pai, filho, marido e profissional.
“A paixão da minha vida é minha filha, Mariana. Ela tem três anos e tudo que eu faço é
por ela. A correria do dia a dia não me deixa
ficar com ela como gostaria. De manhã, eu e
minha esposa a levamos para a casa da babá
e só nos encontramos à noite. A gente sempre
torce para ela estar acordada e, quando está,
nós brincamos muito e sempre nos divertimos.
Nesta hora esquecemos todos os problemas
que tivemos durante o dia.”, comenta.

com um senso de responsabilidade muito grande.
Não há satisfação maior do que perceber os avanços dela e que cada dia ela aprende mais e se
torna mais independente”.

Para Ronaldo, o Dia dos Pais faz lembrar
momentos marcantes e os pequenos avanços
da filha, que faz quatro anos em outubro. O pai
coruja conta que, apesar de novinha, Mariana
é muito esperta e seu constante progresso
motiva toda a família, como quando aprendeu
a montar seu nome com um jogo de letrinhas.
“A alegria que eu senti quando descobri
que seria pai é uma coisa que não dá para
descrever. É uma mistura de renascimento

EDITORIAL

Prosperidade para o Brasil e para o Estado do Espírito Santo
Falta um pouco mais de dois anos para a
Copa de 2014 no Brasil. O evento marca a segunda vez que nosso país recebe a festa mundial do
futebol e é uma oportunidade especial de buscar
o hexacampeonato em casa e tentar esquecer
a derrota amarga de 1950, quando sediamos a
copa pela primeira vez e fomos vice-campeões,
perdendo para o Uruguai. Além da grande importância do evento para o nosso tradicional e admirado futebol, a Copa de 2014 expõe o momento
de ascensão do país, que prova para todos a capacidade que tem de crescer.
O tempo para a preparação do país está
ficando curto e as obras e instalações necessárias para receber a Copa do Mundo estão
em ritmo acelerado, o que tem proporcionado
muitas oportunidades de empregos.

Até o mundial, serão criadas aproximadamente 700 mil vagas nas áreas de hospedagem, alimentação, recepção, segurança e
serviços em geral, que atenderão oito milhões
de visitantes em 2014. Desses, 600 mil turistas
que virão ao Brasil durante o mês da competição. Essas oportunidades promovem a busca
por qualificação, o que movimenta também o
ramo de cursos profissionalizantes.

sua capacidade de sediar um evento mundial, acredito que vamos conseguir fazer uma
grande festa. A Copa, por si só, nos mostrará os caminhos que devemos seguir e evitar,
além de trazer oportunidades de crescimento
e troca de experiências que vão nos orientar
neste começo definitivo de avanço.

Apesar da expectativa de criação de empregos ser próspera, existem muitos aspectos
que ainda preocupam, visto que parte dessas
vagas tendem a ser temporárias e ainda enfrentamos grandes dificuldades no que tange a
saúde, a educação e a segurança.
Ainda que muita coisa seja preocupante e
fuja do ideal para um país que precisa provar

Antonio Geraldo Perovano
Diretor-presidente da Serdel
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NOSSO DESTAQUE

to qualificado.

GENTE DE CASA

Com a preocupação de prestar um atendimento de qualidade
aos clientes, a Serdel
desenvolve estratégias
para analisar a situação
de cada colaborador
de forma a incentivá-lo a cumprir todas as
obrigações e oferecer
sempre um atendimen-

Assim, a empresa criou um programa que
permite a avaliação do desempenho dos colaboradores. Ao final de cada mês, quem alcança
a melhor atuação é o “Destaque do Mês”.
Em razão de seu ótimo desempenho junto
ao cliente, a merendeira da Prefeitura de Cariacica, Vera Lúcia Silva Mendonça, foi o destaque
do mês de julho de 2012. Esse incentivo é de
grande importância para qualquer empregado.
Afinal, receber um título como este significa
estar comprometido com a empresa e com os
clientes.
Parabéns, Vera Lúcia! Continue sempre
exercendo um primoroso trabalho.

O colaborador Patrick Denadai sempre mostrou
um ótimo desempenho no seu trabalho com competência, envolvimento e comprometimento naquilo que faz.
Conheça-o um pouco mais.
1)Desde quando está na empresa?
Diretamente, desde 02/06/2008.
2) Em quais empresas trabalhou antes?
Na Contaude Contabilidade.
3) Qual importância você atribui ao seu trabalho para o bom funcionamento
cotidiano da Serdel?
Meu trabalho, como o de todos os colaboradores, é de extrema importância
para o sucesso da empresa. As organizações funcionam como uma engrenagem.
A máquina precisa de todas as peças, trabalhando em conjunto para um bom funcionamento. A contabilidade é um instrumento poderoso para gestão, economia,
planejamento tributário e posterior sucesso da empresa, da mesma forma que o
mau desempenho da contabilidade pode acarretar sérios prejuízos na organização.
4) Para você, o que há de melhor na Serdel?
A oportunidade oferecida para todas as classes sociais e a aprendizagem.
5) O que você acha dos seus colegas de trabalho?
Todos muitos dedicados na esperança de um futuro promissor.
6) O que representa a Serdel para você?
Uma escola: a cada dia supero novos desafios proporcionados pela empresa.
7) Durante esse tempo de trabalho na Serdel houve algum momento marcante
para você?
Sim, a confiança que a empresa depositou no meu trabalho.

FIQUE ATENTO

Chega a Estação das Flores
Mal começamos a tirar os casacos do armário e já sentimos a chegada da primavera.
A partir do dia 23 de setembro começa a estação eleita por muitos como a mais bonita
do ano. A época marca o aparecimento das
flores que, após o inverno, surgem para brilharem até o verão. No Brasil, muitas flores
são comuns e entre as mais típicas estão
orquídeas, jasmim, violeta, hortênsia e crisântemo.
A estação também é marcada pela busca
da boa forma para o verão, época em que
as academias enchem e as pessoas correm
atrás de perder os quilinhos acumulados no
inverno.
Uma curiosidade é que no hemisfério sul,
onde está localizado o Brasil, a primavera
é marcada pelo equinócio da estação. Isso
significa que as noites e dias tem a mesma
duração. Portanto, aproveite bem o que o sol
e a lua podem oferecer.
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SAÚDE

SEGURANÇA

Cerca de 15% de fumantes abandonam
os cigarros a cada ano

No próximo dia 29 é o Dia Nacional do
Combate ao Fumo. Os números são preocupantes e o cigarro ainda está na lista
dos principais vilões da saúde humana
para quem fuma ativa ou passivamente.
Mesmo assim, não há somente notícias
ruins. Uma pesquisa realizada este ano
pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel) apontou uma queda de
14% no número de fumantes. É a primeira
edição do estudo em que o percentual de
ex-fumantes é menor que 15%.
O problema é que outros estudos mostram que jovens começam a fumar cada
vez mais cedo, seduzidos por artifícios
atraentes das empresas de tabaco, como
os cigarros com gosto de menta, canela
e chocolate. As capitais que apresentam
maior número de fumantes são Porto
Alegre (23%), Curitiba (20%), São Paulo
(19%), Maceió (8%), João Pessoa, Aracaju
e Salvador (todas com 9%).

Principal causa de doenças pulmonares - como bronquite crônica, enfisema pulmonar e câncer de pulmão - o tabaco reduz a expectativa de vida dos homens em
seis anos e a de mulheres em cinco anos.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer
(INCA) em 2012, no Brasil, 37% dos casos
de câncer estão relacionados ao tabagismo
e ao câncer de pulmão. O número corresponde a aproximadamente 30% das mortes por câncer que ocorrem no Brasil entre
o sexo masculino.
O cigarro já é proibido em muitos locais, como bares, restaurantes e boates.
Isso porque não só o fumante é afetado
e os prejuízos aos chamados “fumantes
passivos” têm se mostrado cada vez maiores. Pneumologistas afirmam que o cigarro causa um grande estresse ao fumante
passivo e é o culpado pelo aparecimento
de doenças respiratórias como asma, otite,
alergias, sinusite, faringite e bronquite.

Fique atento às
normas de segurança
para o uso de escadas
Para o cumprimento de algumas atividades de limpeza e conservação o uso
de escadas é indispensável, mas, além
da preocupação em realizar um serviço de
qualidade, o profissional deve ficar atento
às normas de uso do utensílio para que não
ocorram acidentes de trabalho.
O uso de escadas é uma atividade séria, que envolve riscos de acidentes graves
e até fatais. Entre os acidentes registrados,
a maioria se dá pelo fato do trabalhador banalizar os riscos de acidente. É fundamental
ficar sempre de frente e manter três pontos
de contato (pés, mãos e visão) com a escada na hora de usá-la. O colaborador deve se
proteger com um cinto para ferramentas ou
um guincho para erguer os produtos necessários durante a execução do trabalho e a
escada nunca deve ser colocada na frente
de uma porta sem que esta esteja trancada.
O estado da escada deve ser verificado
antes que seja utilizada – corda limitadora,
degraus, pé de apoio, entre outros fatores
– e, caso seja identificada uma condição
fora do ideal, as escadas não devem ser
usadas. Não tente aumentar o seu tamanho, adicionando ou amarrando coisas a
ela. Também não a utilize em posição horizontal (servindo como pontes, passarelas
ou plataformas) e não faça do utensílio um
suporte para andaimes.
É preciso tomar um cuidado especial
com escadas de alumínio, pois como conduzem correntes elétricas, não devem ser
utilizadas próximo às redes de eletricidade
ou fios desencapados. Coloque-a sobre
uma superfície plana, seca e estável. Use
sapatos com sola plana e antiderrapante e
siga o procedimento interno, que exige que
enquanto alguém sobe na escada a outra
pessoa deve segurá-la.
Em situações de trabalho ou mesmo domésticas não é aconselhável que as escadas sejam utilizadas por crianças, gestantes,
pessoas com labirintite, vertigens, tonturas
ou outras doenças que possam ser desencadeadas ou agravadas pelo subir, e que
não estejam em boas condições físicas e/ou
mentais. Também é proibido pintar escadas,
pois podem encobrir nós, rachaduras, imperfeições e outros defeitos que a madeira pode
ter. Verniz claro ou óleo quente são os produtos ideias para a conservação do utensílio.
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DICAS DO SERDELINO

CONTRATA-SE

Dicas essenciais para você

Pessoas com deficiência

2. Utilize o vale-transporte somente para a utilização dos ônibus no transporte casatrabalho-casa. Isso é exigência da lei.
3. 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.

CURIOSIDADE

Há oportunidades na empresa para pessoas com deficiência trabalharem em um leque bem amplo de funções. As pessoas com
deficiência interessadas em atividades como
auxiliar de limpeza e serviços gerais, mensageiro, supervisor, porteiro, controle de pragas,
jardinagem, preparo de alimentos, almoxarifado, assistente ou auxiliar administrativo, podem
procurar a Serdel. O atendimento é feito todas
as quartas-feiras, das 8 às 12 horas, na Rua
Paulo Vasconcelos, nº 375, Jabour, em Vitória.

“Independência ou morte”

CONCURSO

No dia 7 de setembro é comemorada a Independência do Brasil. O feriado nacional
marca a emancipação do país, que deixou de ser colônia para se tornar monarquia
nesta data há 190 anos atrás, em 1822. No histórico dia, Dom Pedro às margens do
Rio Ipiranga, hoje localizado na cidade de São Paulo, soltou o grito de “independência
ou morte”.

Colaboradora da Serdel
concorre ao prêmio da mais
bela agente de limpeza

Além de outros desacordos - como a escravidão e a luta territorial que aconteciam na época em solo brasileiro - o governo português sofria com a pressão
inglesa para tornar o Brasil um país livre e capaz de entrar de fato no regime capitalista. Sendo a Inglaterra a principal força do sistema, e o Brasil um importante
fornecedor de mão de obra e com grande potencial para gerar consumidores finais
de produtos importados, Dom Pedro foi o escolhido da família para declarar o
Brasil como um país independente.
Após o ocorrido, Dom Pedro I é nomeado o primeiro imperador do Brasil, que enfim
se tornou uma monarquia. Nesta forma de governo, os poderes são exercidos por um
imperador.

FIQUE POR DENTRO

12ª Festa Julhina da Serdel: Que trem bão, sô!
Em temporada de festas julhinas, a
Serdel não poderia ficar de fora. É época
de saborear as delícias da roça, além da
alegria e da simplicidade interiorana. Pela
12ª vez, os colaboradores realizaram sua
festa julhina, no dia 13 de julho, no pátio
da empresa.
A festa foi animada “por demais”. A música ficou por conta do DJ Paulão e da quadrilha improvisada pelos empregados da
empresa que foram vestidos a caráter. Os
colaboradores também levaram quitutes
tradicionais desse tipo de comemoração,
como bolo de milho, de coco, de cenoura e
de fubá, além de cuscuz, canjica, cocadas,
salgados e as brincadeiras como o jogo
das argolas e pescaria.

No próximo dia 2 de agosto será escolhida “A Mais Bela Agente de Limpeza do
Estado do Espírito Santo”. Esta é a segunda edição do evento, que terá também uma
representante da Serdel: a Josiane Ferreira
Laurett. Ela tem 30 anos, trabalha como auxiliar de serviços gerais na Chocolates Garoto
e está na empresa desde 2 de maio de 2011.
Responsáveis pela conservação de diversos ambientes das cidades capixabas,
as profissionais poderão mostrar que, além
de competência, esbanjam beleza e carisma
com ou sem uniforme no concurso que vai
eleger a mais bela entre as agentes de limpeza. As candidatas farão três entradas na
passarela, vestindo traje esportivo (camiseta,
bermuda e tênis), moda praia e, por último,
traje de gala, com vestidos longos. A preparação das concorrentes vai ficar por conta do
sindicato, que vai disponibilizar serviços de
cabeleireira, manicure e maquiadora para
enaltecer ainda mais a beleza das moças.
Cada empresa associada tem a difícil
missão de indicar uma colaboradora para participar do concurso. Só na Serdel, foram 12
candidatas para representar a empresa na disputa. A premiação será de R$ 1.500,00 para
a primeira colocada, R$ 1.000,00 para quem
ficar em segundo lugar e R$ 600,00 para a
terceira colocada, além de medalhas e faixa
para a campeã. O concurso é promovido e realizado pelo Seaces - Sindicato das Empresas
de Asseio e Conservação do Espírito Santo.
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Proibido jogar em via pública – Lei nº 4783 de 10 de maio de 1.978

1. Ao receber o comunicado para a realização dos seus exames periódicos, não perca
tempo! Procure o Departamento Pessoal para ser encaminhado às clínicas (Milmed /
Provider). Evite cobranças e aborrecimentos.

