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Por: Marcelo Alberto Alves

Conexão 21 Anos de Conquistas e Realizações
A Conexão teve seu início em maio de 1998, começou humilde em sua estrutura porém
enorme em garra, força de vontade e fiel aos seus princípios.
Sempre demonstrando reconhecimento junto aos seus funcionários, procurando oferecer
boas condições de trabalho, treinamentos, premiações e sempre que possível
confraternizações, dessa forma procuramos manter o ambiente saudável e fraterno.
Durante sua existência houve momentos de crescimento e outros nem tanto, e ainda alguns
que, se viu forçada a retroceder, contudo como sua marca foi sempre pautada pela
honestidade, seriedade, comprometimento e fé.
Após muita luta da diretoria e principalmente de seus colaboradores, vagarosamente foi
surgindo uma base sólida, que permite hoje vislumbrar uma constância em seu crescimento.
Muitos de seus primeiros colaboradores continuam fazendo parte de seu quadro de
funcionários o que muito nos orgulha, demonstrando assim que atingimos nosso objetivo que
sempre foi o respeito, o reconhecimento pela colaboração e dedicação de todos.
A Conexão cada dia procura agregar mais ferramentas e melhores condições para
desenvolvimento de quem faz parte de nosso time.
Dessa forma consegue visualizar não só o crescimento da empresa como um todo mas
principalmente o progresso individual de cada um que abraçou com a empresa essa meta.
A Conexão através de um processo que envolve conhecimento, eficiência e alto grau de
profissionalismo, se consolidou no mercado atual, com uma história de 21 anos oferecendo
projetos, montagens, manutenções em instalações, e construções de redes especialmente
de gás canalizado nos segmentos Industriais, Comerciais e Residenciais .
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A Obra – Espaço do cliente.

Excelência em Ligações e Clientes Satisfeitos …

Foto: Equipe Mutirão
Foto: Mutirão

No mês de Outubro de 2019
foram convertidos cerca de
1.670 aparelhos a Gás de
GLP para GN, ainda no
mesmo
mês
foram
construidos e preparado
1.915
unidades
de
apartamentos para receber o
Gás Natural, isso não poderia
ser
realizado
sem
o
mecanismo que existe dentro
da empresa, fazendo que

todos os processos internos
e externos decoram da
melhor maneira possivel,
tornando o ambiente de
trabalho mais agradavel. Não
poderiamos
deixar
de
agradecer todos setores da
empresa que realizam todo
processo e Sistema de
gestão, para que tenhamos
sempre a satisfação de
nossos clientes. Por Diego
Almeida.

Obrigado a Todos
pelo empenho!!!

Foto: Gasista Ricardo Pinheiro destaque do mês.
Foto: Mutirão

Reconhecimento Excelência nos Atendimentos aos Clientes

Foto: Equipe ATM.

Foto: Da esq. P/dir. Johnny, Rafael, Clayton,
Fabio e Marcelo.

Foto: ATM

Foto: Da esq. p/ dir. Johnny, Rafael, Everton,
Fabio e Marcelo.

Foto: ATM

Foto: ATM

Nos últimos dias 10/10/2019 e 14/11/2019 na base da ATM (Assistência Técnica), aconteceu uma CDS com a
participação de membros da direção da Conexão e representantes da Comgás, para realizar o reconhecimento de
nossos profissionais que foram premiados com um certificado e uma vale compras, devido aos trabalhos realizados
com qualidade e segurança, pelo apoio prestado a equipe de emergência da Comgás na realização de serviços, e
por sempre reportar as ocorrências em campo, buscando sempre a satisfação de nossos clientes, executaram o
serviço com grande conhecimento técnico e empenho, a empresa agradece os serviços prestados sempre levando
a segurança, conforto e comodidade aos nossos clientes.
Por: Jean Carlos

MND... Início do projeto, perspectivas para o Futuro da empresa

Fotos: Obras Rede
Fonte: SSMQ

A Conexão retorna as operações Comgás de construção
de rede em MND. E em seu terceiro mês de operação a
previsão é dobrar a produção no assentamento de tubos
em diversos diâmetros sem nenhum incidente.
Atender aos rigorosos critérios do contrato Comgás nos
quesitos SSMQ e produtividade é um imenso desafio,
nesse aspecto, destaque para o comprometimento da
equipe operacional bem como da alta direção da
empresa.
O desafio é grande mais é ele quem nos move para
atender com qualidade e segurança as metas que virão.
Por: Eduardo D’Aguano
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Conexão com o Futuro … Por Marisa Pires
Com a aquisição e implantação do sistema TOTVS nós da
Conexão apostamos numa gestão ainda mais eficiente,
acreditamos dar mais um salto rumo à excelência na execução
dos serviços e no atendimento ainda mais satisfatório aos nossos
clientes.
O avanço certamente será perceptível aos nossos clientes,
contratantes, fornecedores e também impactante a todos os
nossos colaboradores, que a partir de agora poderão usufruir das
inúmeras novidades que esse sistema permitirá com um acesso
de forma rápida e moderna em plataforma virtual, tais como
consultar seus vencimentos, requisitar férias, ter acesso aos seus
informes de rendimentos e muito mais... em breve estará
disponível também a marcação do ponto através de aparelhos
como celulares ou tablets até mesmo em locais onde no momento
a internet esteja fora do ar, computando então os horários do
apontamento, com total precisão, no primeiro momento do
acesso à internet. Sem dúvida essas possibilidades nos colocarão
num patamar mais alto perante ao mercado, nos fazendo mais
competitivos e certamente nos colocando em evidência para
novos clientes, fornecedores e colaboradores.

Minuto com Segurança Por: Marcelo Alberto Alves

ANTES DE INICIAR UMA ATIVIDADE SIGA ESSES PASSOS
Antes de iniciar qualquer atividade responda as questões abaixo:
Em sua atividade pode existir riscos desconhecidos. Por isso, antes de iniciar qualquer trabalho devemos parar,
analisar e tratar.
FUI TREINADO PARA ESSA ATIVIDADE?
Esta pergunta é fundamental! Quem não está treinado não pode executar atividades de risco.
CONHEÇO OS RISCOS DESTA ATIVIDADE?
Se por algum motivo, você desconhece os riscos, então deve primeiro se inteirar dos riscos e seus respectivos
controles.
ESTOU APTO E EM CONDIÇÕES FÍSICAS PARA EXECUTAR ESTA ATIVIDADE?
Estar apto é estar treinado, habilitado e autorizado para executar o serviço. Estar em condições físicas é estar bem de
saúde física e emocionalmente.

REFLITA
PARE
Pense na segurança antes de iniciar
qualquer tipo de tarefa.
Analise a situação de trabalho,
identificando os potenciais de risco.
Reflita sobre os riscos, buscando
sempre a eliminação.
Execute o trabalho com segurança,
seguindo os procedimentos da empresa.
Não dê moleza para o azar! Siga todos
os passos do procedimento para garantir
que seu trabalho será executado com
total segurança.
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Aniversariantes dos meses Novembro e Dezembro
01/11

Rodrigo Santos da Silva

28/11 José Fernandes da Silva

03/11

Dener Roberto da Silva

28/11 Ramis Lopes Guimaraes

Rua:

03/11

João Oliveira Carvalho Neto

29/11 Erivelton de Sousa Romão

Sd. José Fernandes da Silva 46,
pq. Novo Mundo São Paulo.

04/11

José Carlos dos Santos

02/12 José Luis Morais Souza

05/11

Andre de Luca Parolini

02/12 Leandro Jackes Bernardo

06/11

Edson Fascio

02/12 Marcos Aurélio Gomes Souza

06/11

Marcelo Ferri Cezar

02/12 Rogério Ribeiro Neves

08/11

Kaique Friebolin de Aquino

02/12 Milena Mitie Pires

08/11

Cristian Augusto Moreira dos Santos

03/12 Vagner Cavalcante Araujo

10/11

Alexandre Candido Reina Junior

06/12 Frank Edson Pires dos Santos

10/11

Wesley Ernega

07/12 Anderson Menezes da Silva

11/11

Paulo Valdemar de Oliveira

09/12 Roberto Miranda da Fonseca

12/11

Jean Paolo Oliveira Filippi

09/12 Antonio Josivan da Silva

12/11

Rafael Costa de Queiroz

10/12 José Hildo Gomes do Nascimento

13/11

Denis Roberto da Silva

11/12 Rodrigo dos Santos Francisco

14/11

José Carlos de Oliveira

13/12 Luziano dos Santos Rocha

15/11

Fabio dos Santos Silva

14/12 Fabio Elias da Silva

15/11

Neilson Amado de Souza

14/12 Oce Ilaire

15/11

William Dias Mendonça

15/12 Sidney Alves Dias

16/11

Edson D. Aguano

16/12 Carlos Alfredo Sargentelli

17/11

Marcos Aparecido da Silva

19/12 Marcelo Braga de Albuquerque

17/11

Edmilson de Almeida Prazeres

19/12 Matheus Lima de Campos

19/11

Leticia Silva de Almeida

22/12 Diogo Alcides de Araujo

20/11

Hiago dos Santos Silva

23/12 Marcos da Silva Marques

21/11

Eduarda Millena Pereira Barbosa

25/12 Douglas Alves Rodrigues

21/11

Vanessa Castro Mauch dos Santos

28/12 Adilson Freitas Machado

22/11

Edinei Jorge Dias

28/12 Diego Rodrigo Moreira

24/11

André Tavares Matias

29/12 Ricardo Marcio Ferreira

24/11

Paulo Rogério de Andrade Junior

31/12 Yuri Gonzáles

Conexão

TELEFONE:
(11)2909-1166

Exemplos de vida...
Um pai decidiu levar seus filhos ao
circo.
Ao chegar à bilheteria, pergunta:
- Olá, quanto custa a entrada?
O vendedor responde:
- R$ 30,00 para adultos e R$ 20,00
para crianças de 7 a 14 anos.
Crianças até 6 anos não pagam.
Quantos anos eles têm?
E o pai responde:
- O menor tem 3 anos e o maior 7
anos.
Com um sorriso, o rapaz da
bilheteria diz:
- Se o senhor tivesse falado que o
mais velho tinha 6 anos eu não
perceberia, e você economizaria R$
20,00.
E o pai responde:
- É verdade, pode ser que você não
percebesse, mas meus filhos
saberiam que eu menti para obter
uma vantagem e a lembrança desta
tarde não seria especial, na
verdade seria terrível para o caráter
deles.
- Hoje deixo de economizar R$
20,00, que não me pertenceriam
por direito, mas ganho a esperança
de que meus filhos saberão a
importância de dizer a verdade.
O atendente permaneceu mudo.
Também ele teria uma tarde
especial para se lembrar.
Essa história ilustra uma cena em
que os filhos presenciam uma
atitude correta do pai.
- EDUCAR é dar o EXEMPLO.
A corrupção começa nos pequenos
gestos e são passados às novas
gerações como algo comum, que
não tem problema. Pense
nisso...😉🙂
COMPARTILHE - É EDIFICANTE.
‘autoria desconhecida’
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Parabéns a todos!!!

Parabéns a todos!!!

Quer deixar seus recados e compartilhar suas histórias conosco? Envie em nossos canais,
ficaremos felizes de compartilhar com todos nossos colegas. Faça parte desse trabalho.

Siga a Conexão em nossas redes sociais e deixe suas mensagens.
https://www.facebook.com/conexaomtoficial https://www.instagram.com/conexaomt/

