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SEGUIMOS PENSANDO NA SAÚDE! DIA 29 DE SETEMBRO 
É O DIA DO CORAÇÃO. NÃO DESCUIDE DO SEU! ADOTE 
ALGUMAS PRÁTICAS PARA MANTÊ-LO SAUDÁVEL.

94% 
foi o índice de 
satisfação dos 
clientes com a 
Epavi no mês 
de agosto.

• Exercite-se: as atividades físicas ajudam a 
controlar o peso e regulam os níveis de açúcar 
e colesterol no sangue

• Abandone maus hábitos: o cigarro, por 
exemplo, é um dos principais fatores para 
problemas cardíacos. Atenção! O mesmo vale 
para cigarro eletrônico, narguilé e álcool

• Alimente-se de forma equilibrada: açúcar, sal 
e gorduras em excesso são prejudiciais. O ideal 
é  uma dieta rica em frutas, verduras, carnes 
magras e carboidratos de qualidade

• Combata o estresse: ele libera hormônios que 
influenciam os índices de colesterol, pressão 
arterial e glicose no sangue, podendo agravar 
problemas cardíacos

* Realize check-up periódico.

Na pesquisa de satisfação 
mensal, os clientes avaliam 
vários itens da nossa prestação 
de serviços. Eles são analisados 
criteriosamente e, reunindo-se 
todos os dados, extraímos um 
índice de satisfação média no mês. 
E corrigimos eventuais pontos que 
necessitam de solução, em um 
prazo acordado com o cliente. 
A todos, nossa gratidão.

O Setembro Amarelo trata da prevenção ao suicídio. Por isso, a empresa promoveu 

um momento de reflexão sobre o tema com a palestra da psiquiatra Dra. Maria da 

Graça Cantarelli. E, ao longo do mês, o Atendimento de Saúde Ocupacional da Epavi 

esteve à disposição dos colaboradores para conversar. 

CUIDANDO DE QUEM 
CUIDA DE VOCÊ

VAMOS ABRIR ESTE EPAVINFORMA 
COM UMA BELA NOTÍCIA!

Em setembro, conquistamos clientes 
especiais, que se somam aos que 
tanto prezamos. 

A todos os clientes, o nosso muito 
obrigado pela confiança e parceria! 

•Condomínio Edifício Dom Augusto
•Navvi Comércio de Selos Mecânicos Ltda
•Royals Serviços Digitais Ltda;
•Reformadora de Pneus Osório Ltda.

DI
CAS
DE
SAÚ
DE
E BEM-
ESTAR

O Grupo Epavi reafirmou parceria com a AVUS para garantir descontos em consul-

tas médicas e odontológicas, em exames laboratoriais, de imagem e nas farmácias 

credenciadas aos seus colaboradores que se associarem a Avus.  E o benefício é 

extensivo a quatro dependentes. Epavi e Avus trazendo o melhor para nosso time! 

CUIDANDO DA EQUIPE

Seguimos com o propósito de dar 

oportunidades para quem tem experiência, 

vivência, conhecimento, talento 

e compromisso. Como a dona Marilene Maia, 

que entrou na empresa com 45 anos. 

GERAÇÃO QUE BRILHA,
É A GERAÇÃO OURO

“Sempre serei grata por eles 
abrirem as portas para mim. 

Foi na Epavi que tive 
a oportunidade de recomeçar”


