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INFORMATIVO GATEADOS
Programa Acidente Zero - PAZ
Dando continuidade ao Programa Acidente Zero – PAZ, foi realizada a premiação referente ao
Bimestre de 2020. As equipes com maior pontuação foram: Colheita I, Poda e Estradas. Lembrando
que o objetivo do Programa Acidente Zero – PAZ, é reconhecer as boas práticas de segurança
desenvolvidas e buscar o comprometimento de todos os colaboradores com a prevenção de
acidentes.
Como forma de reconhecimento, as equipes vencedoras receberam o troféu e as estrelas
símbolos do Programa PAZ, além de confraternizar com um delicioso coffee break.
Equipes vencedoras do 4º bimestre:

Equipe Colheita

Equipe Poda

Equipe Estradas

Manutenção Estrada Municipal Salto
Entre os meses de julho e agosto foram realizadas manutenções na estrada Municipal da
Comunidade do Salto Caveiras, totalizando 2500 metros.
Destacam as atividades de patrolamento, alargamento em alguns pontos da estrada, manutenção
e construção de lombadas e revestimento com brita corrida do trecho.
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Prêmio Expressão de Ecologia - FIESC
Em meio há dias tão difíceis, fomos
agraciados

com

uma

ótima

notícia!

Fomos

vencedores na categoria Gestão Ambiental da 27ª
Edição

do

Prêmio

Expressão

de

Ecologia,

realizada na Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina (FIESC).
Realizado

pela

Editora

Expressão

ininterruptamente desde 1993, o Prêmio Expressão
de Ecologia é a maior premiação ambiental do Sul
e

de

maior

longevidade

no

país,

com

a

participação de 2.920 cases inscritos das principais
empresas, ONGs, prefeituras e entidades da região
durante esses 27 anos.
Neste ano recebemos o troféu Onda Verde
com o case Sistema de Gestão Ambiental Florestal Gateados. As iniciativas desse trabalho
são oportunidades para alavancar o desempenho
ambiental da empresa, otimizando os processos
de

produção

ambientais

em

e

minimizando
busca

dos

os

impactos

padrões

de

sustentabilidade.

Acesse também a página da Editora Expressão e confira os detalhes dessa Premiação.
https://editoraexpressao.com/conheca-os-vencedores-do-27-premio-expressao-de-ecologia
Venha fazer parte do nosso time!
Florestal Gateados Contrata: PcD – Pessoas com Deficiência ou Reabilitadas
(49) 3249-3000
(49) 98846-9266
recrutamento@gateados.com.br Major Teodósio Furtado, nº 133 – Centro
Campo Belo do Sul/SC. Atendimento sala de entrevista, toda Terça – Feira das 07:10h as 17:00h
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