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No dia 18/03/2019, demos início à Prestação de Serviços de Engenharia para Manutenção em Redes e 
Ramais de Água e Esgotos existentes, Execução de Ligação de Rede de Água e Esgotos do Crescimento 
Vegetativo e Reposição em Pavimento em Municípios da Gerência Divisional de Avaré – RADA, 
Pertencente à Unidade de Negócio Alto Paranapanema – RA.
 
Serão atendidas as cidades de Avaré, Arandu, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo, Águas de Santa Barbara, 
Iaras, Fartura e Bernardino de Campos, com uma equipe formada por 38 funcionários.
 
Foram adquiridos para iniciarmos o Contrato, 11 Pick-ups Saveiro, 03 Motos CG125, 01 Caminhão 
Basculante, 02 Caminhões Ford Cargo com Carroceria, 01 Retroescavadeira, 01 Mini Retroescavadeira e 02 
veículos de Passeio.
 
Parabenizamos todos os setores pela mobilização do pessoal e excelência na implantação do novo contrato! 
Sucesso!!!
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Durante o mês de Março, 
começamos a implantação do 
novo contrato de prestação de 
serviços no RIO DE JANEIRO - 
cliente ENEL.
 
Foram mobilizados 
colaboradores de setores diversos 
(Saúde e Segurança do Trabalho, 
Tecnologia da Informação, 
Contabilidade e Comercial para 
apoio, além de 13 veículos para 
atender à demanda de serviços. 
Neste contrato teremos 287 
funcionários pela HR Serviços.

No dia 23/02, o Grupo TCM proporcionou 
aos funcionários que prestam serviços de 

Leitura, Cobrança e Corte junto à Cosanpa, 
em Belém-PA, um dia festivo.

 
 

Os funcionários jogaram Futebol, usaram a piscina e se divertiram ao 
Som do DJ -Supervisor Celso Lemos.

 
Foi servido um delicioso almoço, com Arroz, Feijoada, Farofa, Vinagrete, 
ingredientes estes que acompanharam o Churrasco o qual os Paraenses 

chamam de "Tira Gosto". Foi um dia extremamente agradável, onde todos 
se divertiram muito!

DIA FESTIVO
Belém/PA

ENEL - RJ



DATAS IMPORTANTES!

MARÇO

08 - Dia Internacional da Mulher

21 - Dia Internacional da Síndrome de Down

Muitas pessoas consideram o 8 de Março apenas uma data de homenagens às mulheres, mas, 
diferentemente de outras datas comemorativas, ela não foi criada pelo comércio - e tem raízes históricas 
mais profundas e sérias.
 
Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta 
data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações 
e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo e legislativo.
 
Oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, o chamado Dia Internacional da 
Mulher é comemorado desde o início do século 20. Hoje, a data é cada vez mais lembrada como um dia 
para reivindicar igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo - aproximando-a de sua 
origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da 
Europa.
 
Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se 
conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço 
é para findar qualquer preconceito e desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, muitas 
ainda sofrem, em muitos locais, com violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens 
no âmbito profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história.
 

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março (21/03), fazendo alusão aos 3 
cromossomos no par número 21, característico das pessoas com Síndrome de Down. 
 
A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o 
seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade.
 
A Síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma mutação do material genético humano. Os 
motivos para a ocorrência da Síndrome de Down ainda são desconhecidos, mas o que se sabe é que 
começa na gestação, quando as células do embrião são formadas com 47 cromossomos, sendo que o 
normal seriam 46 cromossomos.
 
Portanto, ela é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de 
um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down, ou 
trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da 
população.
 
As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas características 
semelhantes e estarem sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e 
características diferentes e únicas. As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o 
resto da população do que diferenças. Elas podem alcançar um bom desenvolvimento de suas 
capacidades pessoais e avançarão com crescentes níveis de realização e autonomia. Elas são capazes de 
sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. Podem ler e escrever, devem ir à escola como qualquer 
outra criança e levar uma vida autônoma. 
 
Em resumo, podem e devem ocupar um lugar próprio e digno na sociedade.


