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Top Ser Humano: 
o troféu é nosso!

A Epavi recebeu o troféu e certificado do Top Ser Humano ABRH-RS - edição 2021, categoria 
organização. O troféu reconhece as empresas que se destacam por suas práticas de gestão de pessoas, 
desenvolvimento humano e responsabilidade social. 

A Epavi mereceu o reconhecimento por sua política de paridade de gênero, ou seja, contribuir para a 
redução das desigualdades entre homens e mulheres no trabalho.

Os diretores e gerentes representaram todos os colaboradores da Epavi na cerimônia de entrega 
do prêmio, dia 24, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. E compartilham sua alegria e 
satisfação por mais essa vitória! 

Cerimônia de entrega do troféu e certificado: representante da ABRH-RS, Renan Pires, Leandro Nunes, Bianca Ferreira, 
coronel João Carlos Trindade e Wagner Machado

Há nove meses, Ana Luiza Gamba Dalleaste 
ingressou como aprendiz na área de 
recrutamento da Epavi. Depois, passou a 
trabalhar no setor de benefícios do RH. Além 
do primeiro emprego com carteira assinada, 
Ana comemora outras conquistas. Na Epavi, 
a estudante do 3º ano do Ensino Médio 
descobriu seu talento para a área humana e 
pretende cursar Psicologia.

Ela conta que além da  experiência 
profissional também cresceu como pessoa, 
pois também coloca em prática as teorias 
aprendidas e enfrenta situações que fazem 
parte do dia a dia de todos. Para isso, Ana diz 
que conta com total apoio dos colegas mais 
experientes, que estão sempre dispostos a 
orientá-la em todas as demandas. “Estou 
muito feliz e quero aprender cada vez mais”, 
afirma.

Com a palavra, 
a colaboradora

Aprendizado 
profissional
e para a vida

Ana Luiza Gamba Dalleaste
RH

Minuto doRH
Ninguém escapa das metas

A Epavi agradece pelo privilégio de  ter recebido a preferência de novos e importantes clientes. Que 
seja um relacionamento duradouro, baseado no respeito e na confiança mútuos.
Sejam bem-vindos!

A Epavi tem muito orgulho e alegria por fazer parte da vida de clientes tão especiais e por comemorar 
mais um ano de parceria.
Muito obrigado e continuem contando conosco para desenvolver seu trabalho com mais segurança 
e tranquilidade.

Cresol Aratiba

Pestana Leilões

Visiolab Produtos Ópticos

Cais Parking

Condomínio Edifício Solar do Parque
18 anos

Neovech Ind. e Com. de Saneantes
11 anos

Condomínio Edifício Baviera
10 anos

Consplan  Empreendimentos 
Imobiliários

10 anos

Grupo Gerdau
3 anos

Sicoob RS e SC
3 anos

Cais Embarcadero
2 anos

Desejamos aos colegas que a nova idade também marque o início de um 
novo ciclo de muitas realizações.
Saúde, amor, paz e muita felicidade aos aniversariantes!

DIA ANIVERSARIANTE SETOR
4 Marcos Vinícius Fallavena Monitoramento
4 Jéferson Borges Operacional Passo Fundo
5 Elizete de Fátima Weide SESMT
6 Eldebrando Ulbrich Ferreira Operacional Ijuí
12 Leandro Machado da Silva Técnica
13 Élton Fagundes Barcelos Operacional Ijuí
14 Nicolas Costa Técnica                
15 Sidnei Antônio Brustolin Operacional Passo Fundo
17 Elisiane Langanz Contabilidade
20 Rodrigo da Silva Müller Operacional Pelotas
22 Rosiclene de Souza Ribeiro Monitoramento
23 Miguel Santos Vieira Recursos Humanos
28 Alexandre Cambraia Rangel Comercial

Aniversariantes de
DEZEMBRO

NOVOSclientes

ANIVERSÁRIOSde contrato

“Sapiens, uma breve história da humanidade” (LP&M Editora).
Best seller de Yuval Noah Harari, divide o progresso da humanidade em três grandes 
revoluções: a cognitiva, a agrícola e a científica. É um relato eletrizante sobre a 
aventura de nossa extraordinária espécie – de primatas insignificantes a senhores do 
mundo.

“O culpado” (Netflix).
Produzido e estrelado por Jake Gyllenhaal, é uma história de suspense que nos coloca 
dentro da rotina de trabalho do detetive Joe Baylor. Ele recebe a ligação de uma 
jovem vítima de sequestro desesperada e precisa encontrar uma forma de ajudá-la.

Lazerecultura
Dica de Dicas de Daniele Modele
Técnica de Enfermagem no SESMT

Livro

Filme

Todo mundo tem metas a cumprir, tanto na vida pessoal, quanto no trabalho. Elas podem ser 
diárias, semanais, mensais ou avaliadas no final de cada ano. E para cumpri-las, é necessário foco, 
dedicação e, até, mudanças na rotina diária. Não é algo que vem ao natural, nem que se possa 
assumir individualmente.

Converse com seus colegas e gestores para compartilhar informações, esclarecer dúvidas e reavaliar 
cada etapa. 

Perguntas que podem auxiliar:

Farei sozinho(a) ou preciso de ajuda?

Os prazos são compatíveis com as exigências da meta?

Consigo valorizar o que já foi alcançado?

Estou atento(a) às reavaliações necessárias?

Tenho um comportamento proativo?

Lembre-se: meta cumprida é ganho para todos!

Atenção à saúde dos homens

BEM-ESTAR
SAÚDE E

A Epavi realiza uma pesquisa mensal para avaliar os 
serviços prestados e atender às necessidades dos clientes. 
Em outubro, o índice de satisfação alcançou 9,68, numa 
escala de zero a 10. Comemoramos essa aprovação e 
continuamos ouvindo os clientes porque acreditamos que 
sempre é possível qualificar o trabalho desenvolvido.
Que a ótima nota recebida seja mais um motivador na 
missão diária de superar as expectativas em relação ao 
nosso ofício.

9,68 aprovam nossos 
serviços

A voz dos clientes:

A população masculina, comprovadamente, não cuida tão bem da saúde como deveria. Por 
isso, o Novembro Azul é dedicado a campanhas de conscientização a respeito de doenças que 
afetam os homens, como o câncer de próstata, e a importância de preveni-las. 

O exame de PSA (Antígeno Prostático Específico), toque retal e a ressonância da próstata 
são fundamentais para a detecção precoce, já que o câncer não apresenta sintomas na fase 
inicial. O autocuidado masculino, como consultas e exames de rotina, também ajuda a prevenir 
hipertensão, diabetes, câncer de pênis e de testículo, por exemplo. 

Cuide-se sempre!

 A qualquer sinal de anomalia, procure um médico.

 Pratique exercícios físicos regularmente.

 Fuja do tabagismo.

 Não abuse de bebidas alcoólicas.

 Tenha uma alimentação saudável.

A Epavi reafirma posição entre
as 500 maiores do Sul do Brasil!

Temos mais uma conquista para celebrar. Pelo segundo ano 
consecutivo, o Grupo Epavi está entre as 500 maiores empresas do 
Sul do Brasil. O ranking da Revista Amanhã é definido por critérios 
como patrimônio, receita e lucro. 

Dedicamos essa grande vitória da Epavi a cada um que ajudou 
a construí-la: aos colaboradores, que se dedicam, no dia a dia, a 
entregar serviços com excelência e aos clientes, pela confiança no 
nosso trabalho.

Com o empenho de todos em superar expectativas, inovação e gestão eficiente, conseguimos 
grandes realizações. 

Estamos de parabéns! E trabalhando para progredir, sempre, no mercado onde atuamos. 


