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INFORMATIVO DO GRUPO EPAVI

DIA DAS CRIANÇAS FOI SHOW!
O dia das crianças da Epavi foi
pra lá de especial. Pedimos a
nossos colaboradores para
que eles enviassem suas fotos
junto de seus filhotes. A ação
foi um sucesso! O resultado
você pode conferir em nossas
redes sociais ou, então, no
mosaico ao lado. Muitos
sorrisos e muita alegria nesse
dia das crianças Epavi!

“As práticas adotadas na portaria
remota e os tags de acesso dos
colaboradores contribuíram para
uma menor interação entre as
pessoas, permitindo um
ambiente mais seguro para o
enfrentamento ao Covid-19.”
Fabricio Moschetti
Diretor - Moschetti Embalagens

Nos orgulhamos muito quando um cliente reconhece nosso trabalho que, há mais de 50 anos,
é feito com tanta dedicação e responsabilidade. A Moschetti Embalagens possui o serviço de
portaria remota e está muito satisfeita com as facilidades que ela trouxe à empresa canoense.
O seu diretor, Fabrício Moschetti, destaca um aspecto muito importante atualmente.
Que nossa parceria seja cada vez mais duradoura!

COM A PALAVRA, NOSSA COLABORADORA
“Tudo na Epavi é tratado com
diálogo, desde o início, quando
descobri que estava grávida,
me ajudaram. Me sinto parte
da empresa. É satisfatório ver
que tudo está sendo bem feito
para mim e o bebê”
Há 9 meses na Epavi, Kerolyn Aguero tem só elogios para a empresa. Junto da pandemia,
veio a gravidez e a certeza de que poderia confiar na empresa em que trabalha.
Com a gestação, algumas coisas diferentes no caminho de Kerolyn apareceram. O medo,
ansiedade e incerteza dominaram o coração e os pensamentos da mais nova mamãe. Mas ela
soube que poderia confiar no Grupo Epavi em todo o processo.
“A Epavi é uma empresa humanizada. As gestoras me ajudaram a achar um meio em que
pudéssemos facilitar as coisas por eu estar grávida em meio a uma pandemia.” Kerolyn, nos
orgulhamos em poder contar com você! Somos gratos por você ter escolhido a Epavi e por,
aqui, desempenhar o seu trabalho com maestria. Nós desejamos que você tenha uma
gravidez tranquila e que o bebê tenha muita saúde!

ANIVERSÁRIO DE CLIENTES
Nos alegra poder comemorar mais um ano ao lado de nossos
parceiros. Conheça quem são os aniversariantes de contrato
conosco neste mês:
Cond Ed Wall Street - 20 anos
Cond Ed Manhattan - 19 anos
Sim Rede De Postos Ltda - 8 anos
Monte Bianco - Empreendimentos e Participações Ltda - 6 anos
Forjasul Canoas SA Indústria Metalúrgica - 4 anos
Termolar S.A - 2 anos
Agcm Construtora e Mineradora Ltda - 1 ano

Que venham os novos!

Assim como comemoramos cada ano passado com nossos clientes, também saudamos os que
chegaram em Outubro. vejam alguns dos novos clientes.Sejam todos muito bem-vindos!

Cresol - Palmeira das Missões
Melnick Even
Condomínio Pavei
JJ Soares Consult. Empresarial

NSV Importações e Comércio
D2T Sports e Comércio de Artigos Esportivos
Urban Farmcy Comércio de Alimentos

DEDICAÇÃO
RECONHECIDA!
Recebemos um elogio bacana ao colega Vitor Bitencourt, que
atua no MP do RS. “Gostaria de informar sobre a excepcional
qualidade do trabalho prestado pelo Vitor Bitencourt. Este
funcionário é pontual, aprende rapidamente, é prestativo e
inteligente. Vem desempenhando um trabalho sem reparos junto
a esta Unidade”.
Este foi o reconhecimento feito pelo Coordenador da Unidade de
Registros Funcionais do Ministério Público do RS, Ricardo Lopes
Caldas.
Parabéns, Vitor. Ficamos muito felizes com esta manifestação
sobre o teu trabalho!

SAÚDE E
BEM-ESTAR

OUTUBRO ROSA,
SE CUIDE, SE AME!

Outubro é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Segundo o Instituto
Nacional do Câncer (INCA), se descoberto no início, o câncer de mama tem mais de 95% de
chances de cura, assim, é indispensável que você realize seus exames e o autoexame
regularmente. Abaixo, dicas para você cuidar de si mesma e evitar o câncer de mama:
• Mantenha uma alimentação saudável;
• Não abuse do álcool;
• Pratique atividades físicas;
• Faça o autoexame com frequência;
• Visite um médico regularmente.

