
A ZECON parabeniza a todos os aniversariantes
 e deseja um novo ciclo cheio de momentos

felizes e realizações.

02/03 - MARCOS STAFFORD MADEIRA - SERVENTE DE OBRAS

06/03 - LUIS ALBERTO CAMACHO CALDAS - GERENTE

14/03 - JORGE GABRIEL RODRIGUES DUARTE - SERVENTE

16/03 - GILMAR MATIAS DE FREITAS - SERVENTE DE OBRA

27/03 - DIEGO FRANCISCO COUTO BORGES - ELETRICISTA

30/03 - LUIZA MIRANDA ZECHLINSKI - JOVEM APRENDIZ

30/03 - CLAUDIANE GOMES SIQUEIRA - SERVENTE DE OBRAS
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Treinamento

Luíza é advogada, atua na área jurídica da ZECON, tem 21 anos e é filha do diretor Paulo
Zechlinski, que não esconde a satisfação de ter uma das filhas trabalhando na empresa.

Quando pedi para ela me relatar como está sendo a experiência na ZECON, Luíza me
respondeu: “ Estou oficialmente trabalhando na ZECON há alguns meses, mas como filha

já acompanho a dia a dia da empresa desde que nasci, já que a empresa e eu temos
basicamente a mesma idade, o que deixa mais interessante ainda de trabalhar porque

posso efetivamente me envolver naquilo que escutei sobre a vida inteira, acho que isso é
um dos pontos mais interessantes e que me faz gostar mais de trabalhar na ZECON. Está

sendo uma ótima experiência pra mim e acredito que pra empresa também.
Ela nos conta que no tempo livre gosta de ler, ficar com a família e sair com os amigos,

um equilíbrio entre esses três.
Obrigada Luiza e parabéns pelo aniversário!

 
 

BATE PAPO DO MÊS

Luíza Zechlinski - Advogada

No sábado, dia 26/02/2022, foi ministrado pelo Técnico de
Segurança da empresa, Luís Fernando, o treinamento em
segurança do trabalho para equipamentos e máquinas para
os funcionários do Residencial Polaris. Além disso foi feito os
treinamentos de procedimentos operacionais (POs) por
função, ministrado pela arquiteta Patrícia Osório e pelo
Técnico em Edificações Vinicius Zacher. O diretor Paulo
Zechlinski também compareceu ao treinamento para vistoriar
a obra e incentivar os colaboradores.

O conteúdo programático do treinamento foi:

- EPI – Equipamento de Proteção Individual
- Características de lixadeiras
- Segurança operacional
- Os discos
- Segurança da operação de lixadeiras e policorte
- Casos mais comuns de erros operacionais e acidentes

Lembre-se!
"Qualquer um pode operar um equipamento,

mas somente operadores treinados conseguem
fazê-lo com segurança"


