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Nos dias 28 e 29 de março a empresa passou por mais uma
auditoria anual do programa PBQP-H, Programa de
Qualidade que assegura a excelência em todos os
processos da empresa. Mais uma vez a auditoria foi um
sucesso, o que quer dizer que a empresa está seguindo
todos os passos necessários e recomendados pelo
programa para ter a qualidade e confiabilidade que sempre
demonstrou a seus clientes. Esse sucesso se deve a toda
equipe ZECON que entende a importância de ser uma
empresa com certificado de Qualidade. Nosso
agradecimento especial aos colaboradores do Residencial
Praça XX, que estiveram empenhados em manter a obra
dentro dos padrões exigidos pelo Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ).

Começamos
o mês com
a meta
alcançada!

Nos orgulhamos de fazer parte da história da construção de
Pelotas e de ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos.
Neste mês, superamos ainda mais nossos limites e muitos
clientes depositaram confiança em nosso trabalho e
dedicação, e o resultado não poderia ser diferente: batemos
nossa primeira meta na campanha de vendas ZECON!
Nosso objetivo é fazer com que nossos corretores de
imóveis estejam mais próximos da construtora, fomentando
os empreendimentos da ZECON no mercado imobiliário de
Pelotas e região.
Por isso, motivar a equipe de vendas é algo essencial para o Que a alegria da Páscoa invada o seu coração
sucesso da Construtora ZECON.
e o daqueles que você ama, irradiando luz
iluminar e fazer brilhar o mundo em que
Somos uma construtora de qualidade e contamos com para
inúmeros empreendimentos, que vem realizando o sonho de vivemos, enchendo-o de amor, saúde e paz.
milhares de pessoas e suas famílias de terem o imóvel
próprio.
Feliz Páscoa!
Vamos em frente? Vamos com a gente? Vamos juntos!
BATE PAPO DO MÊS

Lucas é Técnico em edificações
e agora formado também
em Engenharia Civil
e trabalha na ZECON há 3 anos
O que ele mais gosta na ZECON
é o convívio com os colegas
e do desenvolvimento e acompanhamento
da execução dos projetos.
No tempo livre Lucas gosta de fazer
churrasco com a família e amigos,
viajar e jogar futebol.
Fazes muito bem Lucas!

ANIVERSARIANTES ABRIL
A ZECON parabeniza a todos os aniversariantes
e deseja um novo ciclo cheio de momentos
felizes e realizações.

Lucas Alves - Tec. Edificações

09/04 - JOSE PAULO PORTO - OP GUINCHO COLUNA
11/04 - DIEGO ALMEIDA CORRAL - JOVEM APRENDIZ
15/04 - LUIS FERNANDO FERREIRA DIAS - TECNICO SEG TRABALHO
06/04 - LUCAS DOS REIS ALVES - TECNICO EDIFICACOES
08/04 - ISMAEL DA SILVA FONSECA - MONTADOR DE FORMA
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