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JORNAL INFORMATIVO



Ao lado, imagem da 
Palestra de Medicina 
Preventiva e Qualidade de Vida 
realizada no dia 20/02/2019 na 
HR Serviços unidades de SP - 
bases Centro e Oeste, 
ministrada pelo Grupo Saúde e 
Prevenção com apoio da CIPA 
HR Serviços da Centro.
 
Foram abordados assuntos 
relacionados à Doenças 
Sexualmente Transmissíveis.

PALESTRA

MEDICINA PREVENTIVA

CONTRATO - SABESP/SÃO PAULO



 

 

Durante o mês de fevereiro, sob orientação da 
Enel - GO, fizemos a entrega das squeezes para os 
Leituristas à Pé e Cantis para os Motociclistas. Essa 
medida visa garantir a hidratação do pessoal em 
todo período de trabalho, principalmente o 
pessoal que trabalha em áreas rurais.

ENTREGA DE 

SQUEEZES E CANTIS

CONTRATO - ENEL/GOIÁS



Também no contrato ENEL/GO, fizemos ainda a implantação do programa DICAS 
para a área da Leitura, uma ideia que nasceu em nossos TST´s, e que queremos 
difundir não só para os outros projetos do grupo, mas já está sendo usado por outras 
parceiras da Enel em Goiás. É um acróstico com os principais pontos a serem 
lembrados pelos Leituristas no dia a dia.
 
D – Deslocar com segurança;
I – Inspecionar e analisar o ambiente de trabalho;
C – Comunicar situações de risco;
A – Atender ao Procedimento Operacional Padrão;
S – Seguir com segurança.

PROGRAMA

D
I
C
A
S



 

 

 

 

NOVO CONTRATO - SABESP GUARULHOS

No dia 01/02/2019 iniciamos o primeiro contrato Sabesp na região de GUARULHOS, com o serviço de 
vistoria prévia, garantindo mais 30 meses prestando serviços na cidade. Além disso, também 
iniciaremos no dia 28/02/2019 a prorrogação do contrato de leitura, atuando também pela SABESP, 
perfazendo mais 12 meses de faturamento em leitura simultânea.

SERVIÇO DE VISTORIA PRÉVIA



CONHEÇA NOSSAS POLÍTICAS

CÓDIGO DE ÉTICA

Nossos princípios 
éticos e 

compromissos de 
conduta.

POLÍTICA DE 

CONSEQUÊNCIAS

Os requisitos para 
tomadas de 

decisões, 
envolvendo as 

medidas 
disciplinares 

cabíveis.

POLÍTICA DE T.I.

Diretrizes 
corporativas do 

GRUPO TCM para a 
proteção dos ativos 
de informação e a 

prevenção de 
responsabilidade 

legal para todos os 
usuários.

POLÍTICA DE 

COMPRAS E 

FORNECEDORES

Orientações 
institucionais para 

aquisição de 
materiais ou 

contratação de 
serviços/produtos.

GESTÃO DE 

RISCOS

Conjunto de 
princípios e 

diretrizes para a 
Gestão de Riscos 
Corporativos do 

GRUPO TCM.

http://www.grupotcm.com.br/Disponíveis em nosso site::

http://www.grupotcm.com.br/

