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AUMENTO E RENOVAÇÃO
DA NOSSA FROTA
O Grupo Hebrom, vem se destacando cada
vez mais neste ano de 2018, com premiações
de excelência em prestação de serviços,
novos contratos e novas parcerias.

CONCURSO

BENEFÍCIOS

ATENÇÃO

CRESCIMENTO
PROFISSIONAL

Vencedor do concurso - jornal
interno Grupo Hebrom

Parceria que abre portas para o
desenvolvimento prossional

O pagamento salarial será
através do Banco Itaú

Colaboradores promovidos
nos últimos meses

OUVIDORIA
Anote o novo telefone da Ouvidoria: (11) 9 4011-3219
Horário de Atendimento: 10:00 as 16:00 seg a sex
Nisto conhecereis o Espírito de
Deus: Todo o espírito que
confessa que Jesus Cristo veio
em carne é de Deus.

1 João 4:2

O GRANDE

VENCEDOR

O vencedor do concurso que deu
o nome ao jornal interno do
Grupo Hebrom foi:

Lucas Correia Bernardo
Diante de tantas sugestões criativas
enviadas pelos participantes do
concurso, não foi uma tarefa fácil
para a Diretoria do Grupo Hebrom
optar por uma delas. Mas, en im
nosso jornal já tem um nome:

“PORTAL HEBROM”

Seu hobby preferido é cantar, tocar violão e jogar
bola.
.
Para Lucas, trabalhar no Grupo Hebrom é muito
satisfatório, pois faz parte de um time que se
encontra em expansão constante.
Ele sugeriu este nome ao jornal, pois o mesmo
remete à uma ferramenta de transmissão de
comunicação, acessível aos colaboradores. Neste
caso, o “Portal Hebrom” irá transmitir conteúdos e
notícias da empresa, mantendo os mesmos sempre
informados e cientes dos acontecimentos e
novidades da empresa.

Palavras de Lucas:

Lucas Correia Bernardo é Recepcionista no posto de trabalho
Condomínio Network Business Tower - Union Tower
Colaborador do Grupo Hebrom desde abril de 2018

DIA DOS PAIS
Ser pai é uma tarefa que exige muitas responsabilidades e
sacri ícios, mas também tem muitas recompensas. Só
quem exerce a paternidade é que sabe do que estamos
falando.

os
Parabéns à toGdrous po Hebrom
papais do

“O recado que eu deixo para os meus colegas de
trabalho é que coloquem Deus em primeiro
lugar e façam o seu trabalho da melhor forma
possível, pois assim vocês serão honrados
espiritualmente e pro issionalmente”.

Devemos honrar nosso
pai e demonstrar todo o
nosso amor, carinho,
respeito e gratidão à
este super herói que é
uma pessoa MAIS que
especial em nossa vida.

eSOCIAL: O que é o eSocial?
É um novo sistema de registro, elaborado pelo Governo Federal para facilitar a administração
de informações relativas aos trabalhadores. Todas as informações coletadas pelas empresas
vão compor um banco de dados único, administrado pelo Governo Federal.
.
Para isso todos os colaboradores deverão estar com a sua documentação em dia. Se você tiver
dúvidas, acesse o site e consulte a sua situação cadastral.
.

consultacadastral.inss.gov.br
É de RESPONSABILIDADE do COLABORADOR informar qualquer alteração
existente em seu cadastro.
.
Exemplo: alteração de nome, estado civil, nascimento de ilho(s), alteração
de documentos e etc.
.

A NÃO INFORMAÇÃO PODE GERAR
TRANSTORNOS AO COLABORADOR

&

BENEFÍCIOS
PARCERIAS
Aproveitem os bene ícios

Foi irmado uma parceria exclusiva entre o Grupo Hebrom e a
Universidade São Judas, onde, além de você colaborador(a), seu
ilho(a) e esposo(a) poderão também, usufruir deste bene ício.

Informações: http://www.usjt.br

(11) 2799-1677
CONFIRA:
Isenção da Taxa do Processo seletivo ou Vestibular
Tradicional;
nas mensalidades dos cursos de Graduação
þ e50%
Graduação Tecnológica (Desconto de campanha
nas matrículas);
30% de desconto na matrícula e mensalidades dos
þ cursos
de Pós Graduação.

ATENÇÃO COLABORADORES:
Em breve, o pagamento do seu salário será realizado através do Banco Itaú.

Vale ressaltar que pelo período de um ano, vocês não terão cobrança da tarifa bancária.
Para maior comodidade o Gerente de nossa agência se deslocará até o seu posto de trabalho, com a
inalidade de se apresentar e lhe entregar o formulário para preenchimento dos seus dados, bem
como entregar o seu cartão bancário provisório.

CRESCIMENTO
PROFISSIONAL

O GRUPO HEBROM parabeniza os seus colaboradores
que foram promovidos nos últimos meses.
Todos vocês merecem nosso respeito e gratidão pelo
esforço e dedicação pro issional, exercido nesta
empresa.
Conforme Abraham Maslow - um importante Psicólogo americano:
"Há sempre a escolha entre voltar atrás para a segurança ou
seguir em frente para o crescimento. O crescimento deve ser
escolhido uma, duas, três e in initas vezes; o medo deve ser
superado uma, duas, três e in initas vezes."

NOME DO COLABORADOR

CARGO ANTERIOR

AMILTON LOPES FERREIRA

CONTROLADOR DE ACESSO

AUXILIAR DE MANUTENÇAO

ANDREIA SILVA DE ALMEIDA

AUXILIAR DE LIMPEZA

CONTROLADORA DE ACESSO

FERNANDA VIERA BARBOSA

AUXILIAR DE LIMPEZA

LIDER DE LIMPEZA

RENATA DA SILVA MATIAS SOUSA

AUXILIAR DE LIMPEZA

CONTROLADORA DE ACESSO

SUZIANE ROSA DUTRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

LIDER DE LIMPEZA

RICARDO BITTENCOURT

CARGO ATUAL

5 ANOS NO
GRUPO HEBROM

Agradecemos imensamente a cada um de vocês
pelos anos dedicados ao crescimento e à
consolidação deste Grupo.

Obrigado pelo seu pro issionalismo
e comprometimento.

VOCÊ

PARABÉNS

SABIA

"O conformismo é carcereiro da
liberdade e o inimigo do crescimento."

SUPERVISOR OPERACIONAL COORDENADOR DE OPERAÇOES

COMPLETANDO

?

Conforme John F. Kennedy
35º Presidente dos Estados Unidos:

NOME DO COLABORADOR

DESDE

IRACEMA GONÇALVES DA SILVA

01/04/2013

ANA LUCIA DE LIMA JESUS SOUZA

25/04/2013

ALBENI LEOPOLDINO DA SILVA

29/04/2013

JONATHA KEVENE DA SILVA

30/04/2013

ITAIRIS DE JESUS CUSTODIO

01/05/2013

CLEIDIMARA NEVES ESTEVAO

14/05/2013

ELIANE MARIA SANTOS DA SILVA

15/05/2013

JOVELINO FERREIRA COSTA

15/05/2013

JOSIVALDO DIAS DA SILVA

15/05/2013

MIRALVA MARQUES DE LIMA

08/07/2013

LUCIMARA RODRIGUES

01/08/2013

ALEXANDRE SOARES

01/08/2013

RAIMUNDO NONATO LOPES

24/08/2013

JORNADA/ESCALA 12x36
A reforma trabalhista também mudou as regras de feriado para os
trabalhadores que fazem a jornada 12h/36h. A lei 13467/17 diz que
esses trabalhadores já vão folgar no dia seguinte e que, portanto, já
haveria a compensação. Não há previsão de pagamento em dobro
para esses colaboradores que trabalham no feriado.

DICAS DE LAZER

não é só trabalho... é preciso aproveitar a vida!
SÃO CAETANO

SÃO PAULO

GUARULHOS

Parque Cidade das Crianças é dedicado
especialmente às crianças, o parque tem uma
área de 15 mil metros quadrados. Além de uma
variedade de brinquedos, a Cidade das Crianças
possui um lago, quiosques, lanchonete e jardim
com plantas aromáticas.

O Parque da Aclimação tem espaços para lazer
e bem-estar. Concha acústica, lago, pista de
cooper e caminhada, jardim japonês com espelho
d'água e bosque para leitura são algumas das
áreas que fazem do parque um refúgio para os
paulistanos.

O Zoológico de Guarulhos, criado em 1981,
mantém cerca de 500 animais, de 100
diferentes espécies, priorizando a fauna
nacional, com 91% de espécies nativas. O
Zoo participa de programas de conservação
de espécies ameaçadas, realiza pesquisas
cientícas e atividades de educação para
conservação. Os animais recebem cuidados
constantes, tanto preventivos como curativos,
por uma equipe de biólogos, veterinários e
tratadores, incumbidos da manutenção de
sua saúde e bem estar.

TELEFONE: (11) 4232-0128
HORÁRIO: De terça a sexta-feira, das
7 às 18 horas (não abre às segundas,
devido a limpeza do parque.
QUANTO: Gratuito
ONDE: Alameda Conde de Porto Alegre, 840
Bairro: Santa Maria

Além disso, conta com um ambiente que usa a
natureza como plataforma para ns didáticos. É o
caso da biblioteca temática de meio ambiente,
gerenciada pela Secretaria de Cultura, que tem
apelo didático e abriga mais de 30 mil exemplares
de livros.
TELEFONE: (11) 3208-4042
QUANTO: Gratuito
ONDE: Rua Muniz de Souza, 1119, Sul
HORÁRIO: Diariamente, 6h às 20 horas

TELEFONE: (11) 2452-4523/ 2455-4999
QUANTO: Gratuito
ONDE: Rua Dona Gloria Pagnoncelli 344
Jardim Rosa de França - Guarulhos
HORÁRIO:: Diariamente, 9h às 17 hora

Dica de Leitura
A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo
e fonte de toda a informação que o homem precisa para
conhecer à Deus.

A primavera é uma das quatro estações do ano,
antes do verão e após o inverno. Nessa estação,
várias espécies de ores desabrocham e, por isso,
ela é conhecida como a estação das ores. A
palavra primavera tem origem no latim primo
vere, que signica "antes do verão".

Chegada da

As principais características da primavera são:

Primavera

• Temperatura amena: a temperatura nessa estação do ano costuma ser bastante amena e agradável
• Mudança da paisagem: grande parte das plantas orescem, colorindo a natureza.
• Maior incidência de chuvas: o aumento do calor provoca também o aumento da umidade.

este será o seu novo
cartão de benefícios
ONDE USAR O SEU CARTÃO

Consulte a Rede Credenciada completa no site vr.com.br e no app
VR e Você, e tenha acesso aos estabelecimentos credenciados.

Mais praticidade e liberdade de escolha para você

BAIXE O APP VR E VOCÊ!
Tenha na palma da sua mão os
serviços VR para facilitar o seu
dia a dia.

ü SALDO E EXTRATO
ü PRÓXIMO CRÉDITO
ü ALTERAÇÃO DE SENHA
ü CRIAR NOVA SENHA P/ CARTÃO

ü BLOQUEIO DE CARTÃO
ü CONSULTA DE REDE CREDENCIADA
ü INDIQUE UM ESTABELECIMENTO
ü PAINEL DE CONTROLE

Central de atendimento: 4004-4938 (Capitais e regiões metropolitanas), 0800 596 3838 (demais localidades) - 24h

DROGAS E ALCOOLISMO
Olá, é com grande satisfação que nós da
Instituição Casa de Recuperação Celeiro de
Benção, agradecemos ao Grupo Hebrom que
nos concedeu, através deste veiculo de
comunicação um espaço para informar e trazer
uma reexão sobre um assunto, que vem
atingido todas as famílias dentro do nosso país.
Temos muita diculdade para entender o que é
o “vício das drogas” e tudo o que está
relacionado a ele. Muitas pessoas falam de
experiências pessoais e outras pessoas falam do
que ouviram, mas nós do Celeiro temos um
trabalho focado na individualidade do “usuário”
e é sobre isso que queremos falar com você. .

www.ascebe.com.br
celeiroascebe@gmail.com
R. Cap. Pedro Esperidião Hoffer, 1280
Jardim Nova Poa, Poá – SP - CEP: 08568-430

(11) 4256-2697 / 9 4019-2833

Temos que primeiro entender para depois
podermos atender. Cada ser humano é único e
exclusivo, não tem como fazer um projeto
funcionar para atender a todos. É necessário
entender o que está acontecendo com cada um,
pois a droga traz uma satisfação pessoal para o
usuário e é esse ponto que precisa ser
trabalhado.
.

O que está faltando na vida dessa pessoa?
Temos que descobrir onde está o buraco
que a sensação da droga ocupa. Muitos
usuários iniciam o uso das drogas depois de
sofrer um trauma ou uma perda. É
importante no atendimento aos usuários nos
colocarmos no lugar deles e pararmos de
analisar a história dessas pessoas, baseada
em nossa própria historia de vida.
.
Se, por acaso, você conhece alguém nessas
condições, oriente a mesma a procurar
tratamento e apoio em casas de
recuperação.
.
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ORIENTAÇÕES
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Anive Setembro
Agosto e

AGOSTO
Andre Luis Dos Reis Silveriano
Maria Eduarda Gomes Natal
Vandelucia Da Silva Viera
Carlinda Belo Jesus
Marcelo Da Conceição
Osvaldo Dias
Maria Das Graças G. Da S. Barros
Antonio Pereira Balbino
João Paulo De Almeida Costa
Cosmo Jose Da Silva
Katia De Freita Oliveira
Leonardo Monteiro De Araujo
Maria Rosenilda Da Silva
Wladimir De Souza
Bruna Morais De Oliveira
Luciano Jesus Fraco
Marcos Antonio Oliveira
Karina Gomes Bezerra
Naelma Lopes Evangelista Alves
Fabio Luis Natal
Leandro Rosario Castro
Rosangela Alves De Almeida
Adriana Cesaria Ferreira
Fernando Ferreira Da Silva
Rosevaldo Soares Da Costa
Alex Sandro Collasso Ferreira
Benedito Borja Pinto
Jair Da Silva
Anderson Fernando Da Silva Gomes
Jose Roberto Da Silva
Jackson Batista Das Neves
Jose Carlos De Mattos
Francyelle Andrade Das Chagas
João Victor De Souza Silva Figueira
Miguel Cipriano De Araujo Junior
Natanael Nunes De Carvalho
Rosivan Dos Santos Ribeiro
Roseli Machado Dos Santos Silva
Vera Regina De Oliveira
Denilson De Almeida Pope
Gabriel Pereira De Oliveira
Gutemberg Matias
Kadja Thaise Teixeira Dos Santos
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03/Agosto
04/Agosto
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05/Agosto
06/Agosto
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08/Agosto
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08/Agosto
08/Agosto
09/Agosto
10/Agosto
10/Agosto
11/Agosto
11/Agosto
12/Agosto
16/Agosto
16/Agosto
17/Agosto
17/Agosto
18/Agosto
20/Agosto
20/Agosto
21/Agosto
22/Agosto
24/Agosto
25/Agosto
25/Agosto
26/Agosto
26/Agosto
28/Agosto
28/Agosto
28/Agosto
29/Agosto
29/Agosto
30/Agosto
30/Agosto
30/Agosto
31/Agosto

Carla Aparecida Souza Da Silva
Luiz Carlos Da Cruz
Adriana Ferrari Pagamisse
Gilmara Ferreira De Souza
Adaias Silva Novais
Bruna Viera Da Silva
Jose Raimundo Do Santos
Mauricio Gomes
Claudio Lima Teixeira
Simone Oliveira Do Nascimento
Zenailde Gama Santos
Alexandre Cosme De Melo
Fatima De Oliveira Flor
Carlos Kleber Pereira Da Silva
Jose Leandro Dos Santos
Renata Da Silva Fortaleza
Fabio Ferreira Da Silva
Fernanda Viera Barbosa
Lidivania Da Silva
Tiago Lima Da Silva
Willdsa Silva Soares
Clea Carvalho Martins
Marilene Ferreira Do Nascimento
Ronilson Dos Santos Costa
Antonio Nonato Da Silva
Cristiano Da Conceição
Marcelino Da Silva Rodrigues
Jose Elitonio De Oliveira
Maria Aparecida Da Silva
Terezinha De Fatima Moraes
Maria Cacilda Dantas Cavalcante
Dione Rodrigues Reis Jorge
Fernanda Souza Dos Santos
Kelly Regina Santana
Maria Cristina Pereira
Marcio Simplicio Da Silva
Cesar Rodrigues
Ednelson Reis Dos Santos
Evellyn Cavalcante De Almeida
Fabiana Valdomira De Souza
Luciane Aparecida C. Dos Santos
Flavio Da Silva Minas Novas
Marinalva Gomes Mendes
Douglas Dos Santos De Oliveira
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momento de reflexão
"Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso
respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz, e não de
mal, para vos dar o fim que esperais."
Jeremias 29:11"2 Coríntios 4:8

Se andamos angustiados e ansiosos
com as coisas deste mundo, é
porque ainda não entendemos que
o Senhor tem planos para nossa
vida e que Ele zela por cumprir
sua palavra.
.
Seus pensamentos são de paz para
nossa vida, por isso quando

andamos e esperamos no Senhor
e temos a certeza que o melhor
Ele fará, nossa ansiedade vai
embora. São muitos os sonhos de
Deus para nós e muitas vezes não
os entendemos, mas sua vontade
se cumprirá em nossa vida.

ORAÇÃO:
Pai querido, obrigado pela Sua delidade e por fazer cumprir Sua
vontade em minha vida.
.
Perdoa pela ansiedade, pelo medo, pelas vezes que z planos
sem consultar ao Senhor e acabei me frustrando. Eu rogo para
que de agora em diante, meus planos sejam inspirados pelo
Senhor e que eu ande exatamente conforme a Sua vontade.
Em nome de Jesus.

Amém.

DICAS DE
SEGURANÇA

ORIENTAÇÕES AOS CONDÔMINOS
A sua compreensão e colaboração são fundamentais
para a segurança do condomínio:

Ser criterioso na autorização de entrada, só permitindo
o acesso de visitantes que conheça;
Não autorizar a subida de entregadores e descer à
portaria para receber suas encomendas;
Não autorizar a subida de nenhum prestador de serviços
que não tenha sido requisitado, bem como vendedores,
colaboradores de instituições de caridade e outros;
Não abrir a porta do apartamento a pessoas estranhas,
mesmo que acompanhadas de colaboradores do
condomínio;
Quando solicitado à portaria, vericar se o assunto lhe
diz respeito antes de descer para efetuar o atendimento;
Elogiar as ações dos colaboradores que visam garantir a
segurança de todos os condôminos, mesmo quando
representam algum transtorno para si ou para suas
visitas;

Ao chegar ou sair da garagem, observar se há pessoas
estranhas ou suspeitas ao redor, aguardando ou dando
voltas. Só entrar quando se sentir em segurança;
Ao deixar o seu veículo estacionado na garagem,
mantê-lo trancado, sem pacotes e objetos à vista e com
o alarme ligado;
Ao contratar empregados (domésticas, babás, motoristas
etc.) você deverá recebe los na portaria, exigir
documentação, carta de referência, averiguar a
autenticidade e veracidade das informações para
posteriormente permitir a sua entrada;
Não deixem as suas chaves ou cópia delas com o(s)
empregado(s) particular(es), colaboradores do
condomínio e/ou na portaria.

PATROCINADOR E CONVÊNIO
Para os colaboradores que possuem acima de três meses de registro no Grupo Hebrom.

Descontos especiais no holerite.
Para as compras efetuadas no período de 1º ao 15º dia de cada mês , será descontado no mês seguinte.
Exemplo: Compras realizadas de 1 a 15 de agosto, o desconto será efetuado na folha de pagamento de setembro.

Fone: 11 4327-6777

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo23:04

