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Santa Luzia é parte do grupo
global SME, um membro do
Programa CE100 da Fundação
Ellen MacArthur .

Você sabia que nós
estamos nas principais
redes sociais?
/santa-luzia-molduras
/santaluziaacabamentos

@ind_santaluzia

Programa Vou Virar Mentor
Aconteceu dia 05 de junho, o segundo
encontro do programa vou virar mentor.
O programa ajuda a lidar de forma
saudável e planejada com aspirações e
expectativas da vida pós aposentadoria
para um grupo seleto de colaboradores.

O objetivo dessa ação é trabalhar
aspectos técnicos e emocionais, focando
nas novas oportunidades que essa
mudança trará aos colaboradores e suas
famílias. #vouvirarmentor #sousantaluzia #santaluzia

0300 145 1300
santaluzia@industriasantaluzia.com.br
Rua Heriberto Effting, 555 - Bairro Santa Luzia
88750-000 - Braço do Norte - SC

www.industriasantaluzia.com.br

Semana do Meio Ambiente

Programa Reconhecendo Você

No dia 04 de junho, a Santa Luzia participou do evento promovido pelo Funbama de Braço do Norte, onde 350 alunos
do 4° ano das escolas municipais, participaram de atividades relacionadas à
temática ambiental.

Aconteceu no dia 27 de Junho - 2019, na Indústria Santa Luzia, a
entrega do prêmio para os colaboradores que fizeram aniversário de
empresa no mês 06/2019, referente ao "Programa Reconheço Você".
Confira quem foram os homenageados:

Homenageados
Silviane Boeger

Crédito e Cobrança - 10 Anos

Aline de Souza Costa
Produção - 5 Anos

Simone Lima Silva
Produção - 5 Anos

Mônica Cruz da Silva
Produção - 5 Anos

Mais uma vez deixamos aqui registrado nossa gratidão por terem escolhido e
permanecido todos estes anos na Indústria Santa Luzia!
#sousantaluzia #santaluzia #sustentabilidadeporprincipio
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Término do primeiro módulo
Universidade Corporativa

Santa Luzia participa de Workshop
sobre Economia Circular

E no mês de junho concluímos o primeiro modulo
da Universidade Corporativa, com o tema “Trabalho em Equipe”

No último dia 29 de maio 2019, aconteceu em Florianópolis, o I Workshop – Uma abordagem de Economia
Circular para a Gestão de Resíduos Sólidos. O evento
foi organizado por um grupo de pesquisadores que
atuam em temas relacionados à sustentabilidade,
economia circular, logística reversa e inclusão social. O
grupo é formado por profissionais da Universidade de
Portsmouth – Reino Unido e Universidade Federal de
Santa Catarina.
O workshop teve o objetivo de gerar contribuições
para a elaboração de alternativas de ações que promovam uma transição para uma economia eficiente e
socialmente inclusiva economicamente. Foram realizadas várias atividades em grupo, com o objetivo de
reunir a maior quantidade de contribuição possível de
todos os participantes.
No evento, a Santa Luzia foi representada pelo diretor executivo, Marcos Zanette e também por Stéphanny Wiggers, da área técnica.

No mundo de hoje, em que, tudo é mais complexo e
as coisas parecem acontecer muito mais rápido, estamos constantemente repensando o jeito de como
nossos colaboradores podem aprender e absorver
conhecimento para acompanhar todas essas mudanças.
Estudar! Este é o caminho mais rápido e natural para
compreender e absorver conhecimento.
Parabéns para todos os colaboradores que abraçaram
esse projeto e mostraram dedicação e comprometimento em todos os encontros.

Atividades desenvolvidas pela SATC, trabalham com
nível estratégico, tático e operacional. Acreditar no
desenvolvimento dos colaboradores foi o motivo que
fez a empresa Santa Luzia procurar o programa Universidade Corporativa da Satc. O programa, que já abrangeu outras empresas, tem feito a diferença na formação
dos funcionários, dando um estímulo a qualificação e,
por consequência, aumentando a qualidade da mão de
obra.
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