
Editorial 

Metade do ano já se 

passou e 2018 vem 

se mostrando um ano 

muito positivo para a 

Conservadora Cam-

pos. Novos contratos 

conquistados, o que 

muito nos deixa confi-

antes que estamos 

no caminho certo.   

Recebemos reconhe-

cimentos pela exce-

lência profissional 

que nossos funcioná-

rios desempenham. E 

ao fazer a avaliação 

desse primeiro se-

mestre  percebo o 

quanto nossa empre-

sa  é abençoada por-

que continuamos a 

gerar empregos e a 

cuidar da juventude 

por meio de nossos 

programas de apoio 

aos jovens aprendi-

zes. Em ano de Copa 

quem ganhou a taça 

foi a nossa empresa, 

porque a Campos 

vence todos os cam-

peonatos quando se 

fala em excelência 

operacional. Mais 

uma vez utilizo nosso 

informativo para 

agradecer aos cola-

boradores da Cam-

pos que jogam um 

bolão quando se trata 

de satisfação do cli-

ente. 

Maria Aparecida Freire 

de Medeiros —

Presidente da  Conser-

vadora Campos 
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Certificações ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
 

 

“O sucesso é uma consequência e não um 
objetivo”.  

 
A frase de Gustave Flaubert, escritor francês, 

representa bem o resultado alcançado no mês 

de julho de 2018: fomos certificados na ISO 

14001:2015 e recertificados na ISO 

9001:2015. 

Um dos objetivos que impulsionou a Campos a 

obter a certificação ISO 14001 foi a crença que 

é possível ter um negócio que contribua para o desenvolvimento sustentá-

vel. Queremos que nossos clientes, colaboradores e a sociedade em geral 

possam reconhecer a Campos como uma empresa consciente e responsá-

vel em relação às suas práticas ambientais, sociais e de qualidade. 

Conseguimos essas importantes conquistas por-

que nossa equipe é forte e canaliza todas as 

energias para levar nossa empresa a patamares 

cada vez maiores. E assim, aproveitamos o mo-

mento para agradecer a todos nossos funcioná-

rios que no empenho das suas atividades geram 

serviços de qualidade e excelência, respeitando 

ao meio ambiente e gerando valor sustentável. Cada vitória da empresa é 

uma vitória de cada um de nós! Cida Freire 

Conservadora Campos -  Excelên-
cia reconhecida no Encontro Na-
cional das Empresas de Asseio e 

Conservação (ENEAC—2018) 

Recebemos o prêmio “Mérito em servi-

ços 2018” da FEBRAC – Federação 

Nacional das Empresas Prestadoras de 

Serviços de Limpeza e Conservação. O 

evento aconteceu entre os dias 24 a 

26/05/2018, em Foz do Iguaçu.  Esse 

prêmio representa uma parceria, cons-

truída a mais de 20 anos entre colabo-

radores, cliente e fornecedores.      

Obrigada! Cida Freire 



 

Investimentos 

A Conservadora Campos trocou a frota de veículos destinados para serviços ope-

racionais. O investimento feito atenderá nossos clientes com agilidade. Os usuá-

rios dos nossos veículos são orientados a seguirem boas práticas de condução e 

com isso contribuir para a redução da emissão de poluentes.  

Dicas 
Seguem algumas dicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais sobre medidas 
preventivas contra incêndios no local do trabalho: 

 Desconecte todos equipamentos elétricos da tomada ao término do expediente. 

 Equipamentos elétricos aquecidos podem indicar problemas. Chame um eletri-
cista. 

 Não deixe lâmpadas acesas encostadas em papéis, nem próximas a eles. 

 Evite sobrecarregar a fiação elétrica, ligando vários aparelhos numa só tomada. 

 Não faça nem autorize que sejam feitas instalações elétricas inadequadas. 

Fonte: http://www.bombeiros.mg.gov.br/dicas-de-seguranca.html 

Fique atento(a) e 

lembre-se: em caso 

de emergência li-

gue 193. 

Rumo às conquistas profissionais! 

A  Conservadora Campos tem como um de seus propósitos ser uma empresa que promove o desenvolvi-

mento profissional de jovens e é com orgulho que empre-

endemos ações para que este propósito se torne realidade. E 

temos um belo caso de sucesso para contar! No mês de setem-

bro de 2018, um dos nossos jovens aprendizes irá trabalhar em 

seu primeiro trabalho formal registrado em carteira de trabalho.  

Como aprendiz, João se mostrou responsável e com grande von-

tade para aprender. Reconhecemos o seu talento e acreditamos 

que em sua nova atividade ele mostrará suas habilidades e cada 

vez mais dará passos rumo ao seu crescimento profissional.                                                                                           

Vai que é sua João!!! Seu sucesso profissional lhe espera ansioso!  

        Trabalho em equipe: marca de nossos profissionais 

Nos meses de julho e agosto nossa empresa esteve envolvida em uma 

grande implantação, o que nos deixou muito felizes, pois mais uma vez 

tivemos a oportunidade de gerar empregos. Para que nosso cliente tivesse 

suas demandas atendidas e todos os nossos colaboradores sua admissão 

efetivada foi preciso muito trabalho em equipe. Todos os envolvidos mere-

cem nosso muito obrigado! E dentre esses, nesta edição do informativo, 

destacamos o trabalho de Marcos Aurélio que 

trabalha no Departamento Pessoal.  

Marcos trabalha na Campos desde 2014 e é o 

responsável por várias atividades do DP. Concen-

tração, seriedade e dedicação são sua marca registrada. Sempre procura 

ser proativo. Suas ações positivas são um exemplo profissional a ser segui-

do.  


