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De acordo com nosso
Código de ÉTICA e Manual
de Conduta, os empregados
do Grupo TCM se
comprometem a:

Você sabia?

ACESSE O NOSSO SITE E CONHEÇA TODAS
AS POLÍTICAS DO GRUPO TCM.

Não manifestar-se em nome da empresa, difamar ou divulgar opinião própria sobre

o Grupo TCM por qualquer meio de divulgação pública (sites de relacionamento,

redes sociais, e-mail, grupos de troca de mensagens, etc.);

Assegurar o uso adequado do patrimônio material e imaterial do Grupo TCM,

atendendo ao seu legítimo propósito, inclusive para preservar a imagem e

reputação das empresas que o compõem e não utilizá-lo para obter qualquer tipo

de vantagem pessoal;

Não obter vantagens indevidas decorrentes de função ou cargo que ocupam nas

empresas do Grupo TCM;

Não realizar promessas informais em nome do Grupo TCM, a possíveis contratados,

colaboradores ou fornecedores da empresa;

Não praticar nem se submeter a atos de preconceito, discriminação, ameaça,

chantagem, falso testemunho, assédio moral, assédio sexual ou qualquer outro ato

contrário aos princípios e compromissos deste Código de Ética, e denunciar

imediatamente os transgressores;

Não publicar foto de nossos escritórios, estrutura, bens, serviços, clientes e

colaboradores em redes sociais;

Brincadeiras inadequadas, piadas ou qualquer tipo de manifestação que possam

constranger outra(s) pessoa(s) não devem fazer parte do dia a dia no Grupo TCM;

Não deve haver qualquer ato ou manifestação que demonstre o preconceito ou a

discriminação com pessoas, independentemente do motivo (cor, etnia, classe

social, idade, sexo, ideologias ou limitações de qualquer natureza);

Práticas que possam caracterizar o abuso de poder, o assédio moral e o assédio

sexual são recriminadas pela Empresa.

Relações Interpessoais



Treinamento  

Treinamento de Segurança em Escoramento de Valas realizado pela Sabesp AVARÉ, Ministrado
pelos Técnicos de Segurança: Paulo Odilon e Luciano Junior.
 
O escoramento de valas é um serviço frequentemente utilizado em obras de saneamento,
drenagem, construção de redes de gás e oleodutos, para evitar desmoronamentos e manter
estáveis os taludes das escavações. O objetivo é garantir condições para a realização das
atividades no local e, principalmente, a segurança dos trabalhadores.
 
Estiveram presentes representantes da empresa K.I.O. Engenharia: 
Caio Motta – Engenheiro Civil, Edmar - Técnico de Segurança do Trabalho, Fábio Reinof –
Supervisor e André – Encarregado, prestigiando e fortalecendo os conhecimentos nos
procedimentos de Escoramento de Vala.
 
Agradecemos à SABESP pelo grande treinamento realizado!

Escoramento de Valas



Seguem evidências dos Treinamentos de Segurança e Saúde do Trabalho, realizados pela Àrea de SESMT do Grupo
TCM de 25/03 a 30/03/2019, no Contrato HR Serviços / ENEL Rio de Janeiro abrangendo as regiões:
 
- ENEL SERRANA: Petrópolis, Teresópolis, Resende e Angra dos Reis
- ENEL NITERÓI: Niterói, São Gonçalo, Magé, Itaboraí e Maricá.
 
Ao todo são:
- 9 escritórios atendendo 25 municípios;
- 292 colaboradores;
- Leituras mês 1.810.000;
- Cortes no borne mês 3.300;
- Correspondências mês 450.000;
- Motocicletas 60;
- Carros 16.
- Extensão territorial de 11.030 km².

Saúde e Segurança
ENEL Rio de Janeiro

Treinamento On Road e Off Road
ENEL - Rio de Janeiro
Ministramos o treinamento ON ROAD e OFF ROAD para os condutores de veículos e motociclistas do projeto HR
Serviços à serviço da ENEL RJ.
 
Data de realização: 28/03, 29/03 e 30/03/2019.
 
Ministrado por Diego Souza da R.R.C FERREIRA AUTO ESCOLA.


