EU FAÇO PARTE
DESSE TIME

Oba!
Você Chegou.

Para que uma empresa tenha sucesso como
um todo, é preciso que os seus colaboradores
estejam em conexão como um time, jogando
sempre em conjunto.
Na Cosampa, prezamos por manter uma
equipe em sintonia, onde todos se sintam
confortáveis e acolhidos.
Dessa forma, queremos te desejar boas-vindas e fazer com que você se sinta bem em seu
novo ambiente de trabalho e integrante de
uma equipe de alta performance e desempenho.
Esperamos que
sua jornada conosco seja repleta de boas experiências
e
conquistas!
Boa Sorte!

Uma história de
Sucesso!
Isso define a trajetória da Cosampa, nascida
em 1999 no município cearense de Novo Oriente. A Cosampa vem, há mais de duas décadas, conquistando espaço no mercado
brasileiro, por meio da prestação de serviços
com qualidade e excelência, nas áreas de
Construção Civil e Engenharia Elétrica,
prezando sempre pela segurança de seus
colaboradores.
A empresa iniciou suas atividades com
pequenas obras de edificação e em projetos
como “Luz no Campo”, desenvolvido pela
antiga Coelce. Em meados de 2002, o setor
de construção civil entrou no portfólio da
empresa com edificações e obras pesadas
nas áreas de saneamento, terraplenagem,
pavimentação e urbanização em geral.

Atualmente, são executados os seguintes
serviços:
1.1. Na área de Construção Civil:

construção de edificações e obras pesadas,
de saneamento, terraplenagem, pavimentação e obras de urbanização em geral. Verificar parques eólicos.
1.2. Na Área Elétrica:

serviços em manutenção de redes elétricas,
atendimento emergencial e construção de
sistema de redes de distribuição de energia
para a ENEL, nos estados do Ceará e São
Paulo, além da prestação de serviços de iluminação pública.

Missão
Compromisso com a excelência e a sustentabilidade
nos serviços de engenharia.

Visão
Ser referência nacional em serviços de engenharia
nos próximos cinco anos.

Valores
01 Respeito: valorização da integridade física e emo02
03
04
05

cional das pessoas.
Sentimento de dono: engajamento e compromisso de todo o time.
Trabalho em equipe: parceria e integração entre
todas as partes interessadas.
Inovação: aperfeiçoamento de processos, tecnologias e incentivo às novas ideias.
Capricho: somos perfeccionistas, queremos ofertar obras e serviços de extrema qualidade.

A Cosampa foi eleita seis vezes como “Uma
das Melhores Empresas para se Trabalhar no
Ceará - Great Place to Work e possui Certificações ISO 9001,14001 e 45001”.

Nossa Relação
Nossa relação é regida por alguns pontos
importantes, a seguir:
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Ao ser admitido na COSAMPA, você assinará
o CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE
EXPERIÊNCIA. Esse contrato terá um prazo
máximo de 90 dias (Art. 445 da CLT) e
poderá ser prorrogado uma única vez (Artigo 451 da CLT).
Esse contrato permitirá à empresa avaliar
seu comportamento, suas habilidades, seu
relacionamento interpessoal e seu desempenho profissional. Da mesma forma, você
poderá avaliar a empresa e verificar se você
se adapta à estrutura organizacional e às
condições de trabalho a que está subordinado.
Concluído o período de experiência, e não
havendo por nenhuma das partes manifestação de rescisão, o contrato passa automaticamente para CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Ao celebrar o contrato de trabalho, todo colaborador assina um TERMO DE CESSÃO DE
IMAGEM, autorizando a empresa a utilizar-se de sua imagem em informativos e
sites, entre outros meios de comunicação e
divulgação.
REMUNERAÇÃO

Salário

A política de remuneração é fixa e os reajustes são concedidos de acordo com os
índices aprovados nas negociações sindicais
de cada categoria.
Os prazos e percentuais de pagamento são
estabelecidos nas convenções coletivas dos
sindicatos respectivos, conforme setor e
atividades exercidas.
FGTS - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço

Conforme CLT (Consolidação das Leis de
Trabalho), a empresa deposita mensalmente o valor do FGTS em uma conta na
Caixa Econômica Federal para colaboradores com vínculo empregatício.
O saldo é corrigido mensalmente e você
poderá utilizá-lo conforme legislação específica.

13º Salário

A Lei Nº 4.749, de 12/08/1965, que dispõe
sobre o pagamento do 13º Salário, determina que o adiantamento da 1ª parcela, correspondente à metade da remuneração
devida ao empregado no mês anterior, seja
pago entre o mês de fevereiro e o último dia
do mês de novembro. Já a 2ª parcela deve
ser quitada até o dia 20 de dezembro, tendo
como base de cálculo a remuneração desse
mês, descontado o adiantamento da 1ª parcela.
O empregado tem o direito a receber o adiantamento da 1ª parcela junto com suas
férias desde que o requeira no mês de janeiro do ano correspondente.
Férias

Após 12 meses de serviço, o colaborador terá
direito às férias que deverão ser concedidas,
a critério da empresa, nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo (Artigo 129 e
136 da CLT).
O colaborador recebe, ainda, a gratificação
correspondente a 1/3 (um terço) de seus
vencimentos, proporcional ao período das
férias usufruídas.

Perde o direito a férias integrais ou proporcionais, nas condições especificadas abaixo:
Ocorrência de faltas injustificadas e suspensões ao trabalho, mesmo que não consecutivamente, em número de 33 (trinta e
três) dias ou mais.
Ficou com dúvidas? Verifique a tabela
abaixo:
A cada Período Aquisitivo Normal de 12 meses
Número de Faltas

Número de dias de férias que o empregado terá direito

Até 05 faltas no período

30 dias corridos de férias

De 06 a 14 faltas no período

24 dias corridos de férias

De 15 a 23 faltas no período

18 dias corridos de férias

De 24 a 32 faltas no período

12 dias corridos de férias

Acima de 32 faltas no período

O empregado perde o direito às férias

A época da concessão das férias será a que
melhor atenda o interesse da empresa,
salvos os casos previstos em lei.
Solicitação de férias – deve ser formalizada
pelo seu gestor através de e-mail, com antecedência de 30 (trinta) dias, da data de saída
e encaminhada ao departamento de pessoal.

SEJA PONTUAL

Premissa

Atender a legislação trabalhista proporcionar maior planejamento, transparência e estabelecer processo para o controle de jornada de todos os colaboradores, bem como os
que exercem atividades externa incompatível com a fixação de horário de trabalho.
Jornada de Trabalho

Condiz com o tempo em que o colaborador
está efetivamente prestando serviços ou
coloca sua força de trabalho à disposição do
empregador, sendo estabelecida de acordo
com especificação da função e natureza das
atividades realizadas, conforme as regulamentações trabalhistas.
Registro de Ponto

O registro do ponto é de responsabilidade
única, exclusiva e intransferível do colaborador, sendo passivo a penalidade em caso de
constantes esquecimentos, limitado 3 esquecimentos por mês.
Os colaboradores da área operacional
devem registrar o ponto no início e término
da atividade através das tecnologias disponíveis e/ou de acordo com a previsão
legal.

Para os colaboradores do administrativo
que possuem uma jornada de trabalho
diária acima de 6hs (seis horas), é
obrigatório o registro do intervalo de intrajornada, respeitando sempre o limite
mínimo de 1 hora ou conforme previsto em
contrato de trabalho.
Tecnologia para Registro de Ponto

A empresa dispõe das tecnologias de relógio eletrônico, intranet, aplicativo (smartphone ou tablet), folha de ponto manual
para controle do ponto jornada, sendo que
no ato da contratação o colaborador será informado quanto a tecnologia a ser utilizada
para o registro de ponto.
Os colaboradores que exercem atividades
externas incompatível com a fixação de
horário de trabalho serão isentos do controle de ponto conforme previsão legal.
Limites de Tolerância para Registro
do Ponto

Legalmente, há uma tolerância de 10 minutos para registro de ponto, sendo que não
serão descontadas nem computadas como
horas extras, sendo considerado até 5 minutos antes e 5 minutos depois do horário de
trabalho.

Período de Apuração

O fechamento e apuração do resultado do
ponto ocorrer dentro do mês, sendo que
todos os ajustes no ponto do colaborador
devem ocorrer até o primeiro dia útil no mês
subsequente da apuração.
Portanto, semanalmente o gestor imediato
deve extrair os relatórios de ocorrências e realizar os devidos ajustes no sistema de tratativa do ponto.
Apontamento de Ocorrência

São todas as situações que alteram de maneira não habitual a jornada de trabalho
diária do colaborador, devendo ser anotadas
no registro de frequência eletrônico ou folha
de ponto manual, na data em que ocorrerem.
Tratamento de Ocorrência

No caso de qualquer ocorrência de ausência
ao trabalho o colaborador deve comunicar
imediatamente o seu gestor imediato e encaminhar o documento comprobatório para
que o gestor encaminhe para o setor responsável para assim realizar os devidos
lançamento no sistema de tratamento do
ponto:

a) Faltas, Atrasos e a Saídas Antecipadas

as ausências não justificadas, acarreta desconto salarial, bem como incidência em
férias, 13º salário e benefício de acordo com
regimento interno e/ou instrumento coletivo.
b) Ausência Permitida por Lei

o colaborador deve comunicar a seu gestor
imediato e enviar dentro do prazo de 24h o
documento
comprobatório
conforme
quadro disponível no item d), para que o
gestor realize os ajustes no sistema de ponto
e assim evitar que seja realizado o desconto.
c) Comprovação do Registro

O colaborador deverá guardar o comprovante do registro de ponto, para o caso de
alguma necessidade ou divergência.
No caso dos colaboradores que registram o
ponto remoto tem esta evidência disponível
ao fazer o login no celular.
d) Justificativa de Ausências Permitidas
por Lei

Acompanhe na tabela a seguir.

Tipo

Dia(s) de ausências, respeitando o prazo de
24h para entrega

CASAMENTO

Até 3 (três) dias consecu�vos

LICENÇA PATERNIDADE - Nascimento do ﬁlho(a)

Até 5 (cinco) dias consecu�vos

DOAÇÃO DE SANGUE – Doação voluntária de sangue
devidamente comprovada
CONSULTAS PRE-NATAL OU EXAMES - para acompanhar
consultas médicas e exames complementares durante o
período de gravidez de sua esposa ou companheira
PROVA DO ENEM/VESTIBULAR - Fazer provas de
ves�bular para ingresso em estabelecimento de ensino
superior, devidamente comprovado
DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO - por 1 (um) dia
por ano para acompanhar ﬁlho de até 6 (seis) anos em
consulta médica.
ALISTAMENTO ELEITORAL

Por 1 (um) dia, em cada 12 meses de trabalho
Até 2 (dois) dias no período da gravidez

Período tempo necessário

1 (um) dia por ano
Até 2 (dois) dias, que poderão ser não
consecu�vos

FALECIMENTO do cônjuge, ascendente (pais e avós),
descendente (ﬁlhos e netos), irmão ou pessoa que,
Até 2 (dois) dias consecu�vos
declarada em sua carteira de trabalho, viva sob sua
dependência econômica
LICENÇA MATERNIDADE - apresentar a cer�dão de
nascimento do ﬁlho. A licença poderá ter início a par�r 120 dias
da 36ª semana de gravidez, à critério médico.

e) Justificativas de ausências conforme
regimento interno e instrumento
coletivo
Tipo

Dia(s) de ausências, respeitando o prazo de
24h para entrega

Exame médico periódico – setor medicina enviar
relação dos colaboradores para que seja ajustado no Conforme data e horário a disposição
sistema
Outros previsto em instrumento cole�vo

De acordo com instrumento cole�vo

f) Os ajustes no sistema de tratamento
só poderão ser realizados mediante a
entrega do documento comprobatório
para justificar as ausências.

FIQUE ATENTO!
• As ausências, sejam elas por quaisquer motivos,
deverão ser justificadas através de seus respectivos
atestados e/ou documentos, a serem entregues ao
gestor imediato, e Médico do Trabalho responsável
pela empresa ou Setor de Gestão de Pessoas (conforme o caso).
• Todas as ausências, sejam elas justificáveis ou
não, deverão ser esclarecidas junto ao seu gestor
imediato e Setor de Gestão de Pessoas por ocasião
do retorno ao trabalho.
• No caso de qualquer ausência ao trabalhado ou
afastamento por motivo de saúde o colaborador
deverá apresentar obrigatoriamente o documento
comprobatório dentro de 48 (quarenta e oito
horas) após o ocorrido.
• Esquecimento de Registro – quando o colaborador deixar de registrar ponto deve comunicar o
gestor imediato para emissão da folha de ponto
manual, onde deve preencher com a data e horário
do registro esquecimento pelo colaborador, ressaltando que deverá ser emitida apenas uma folha
de ponto por colaborador e por mês.
• Somente mediante a folha de ponto manual que
será realizada a inclusão do registro manual no
sistema de tratamento.

Hora Extra

Deve ser realizada em ocasiões excepcionais
e somente com autorização do gestor imediato sempre respeitando os limites legais,
caso haja a realização de horas extras,
deve-se observar o banco de horas conforme previsto na lei trabalhista ou em instrumento coletivo.
O pagamento das horas extras realizadas
será pago considerando a competência prevista em instrumento coletivo ou contrato
individual de trabalho.
Banco de horas/ Compensação de horas

O banco de horas está previsto no contrato
de trabalho através de aditivo individual ao
contrato de trabalho com vigência semestral ou conforme previsão em instrumento
coletivo.
Toda e qualquer compensação de horas
deve ser alinhada com o gestor imediato
sempre seguindo as normas previstas em
instrumento coletivo ou aditivo individual
de contrato trabalho.
Sobreaviso

Quando o colaborador permanece em casa
aguardando a qualquer momento um
chamado para o serviço, estando fora do seu
horário habitual de trabalho, interrompendo
sua rotina habitual pessoal.

O colaborador que estiver de sobreaviso
será remunerado, independentemente de
ser chamado para o serviço efetivo.
Quando o colaborador for acionado para execução da atividade deve registrar ponto através da tecnologia definida pela empresa.
SALÁRIO FAMÍLIA

Documentos necessários:
1 - Documento de identificação e número de CPF
2 - Certidões de nascimento de cada dependente
3 - Caderneta de vacinação dos dependentes até 6
anos de idade
4 - Comprovações de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade
NOTA: É necessário apresentar todos os anos, no mês
de novembro, a carteira de vacinação dos dependentes de até 6 anos de idade. Também é preciso
comprovar a frequência escolar dos filhos entre 7 e 14
anos a cada seis meses, em maio e novembro. O documento de frequência escolar deve ser fornecido pela
escola. Se perder o prazo de renovação.
O salário-família fica suspenso até a regularização.
Caso comprove com atraso que o filho estava frequentando a escola regularmente, o trabalhador tem
direito a receber o benefício relativo aos meses de
suspensão.

ADICIONAL NOTURNO

É pago a todo colaborador que trabalha
entre o horário de 22h as 5h e corresponde a
20% do valor da hora normal (Artigo 73 da
CLT).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

É concedido a todo colaborador que trabalha em condições insalubres, acima dos
limites de tolerância estabelecidos pelo
Ministério do Trabalho (Artigo 192 da CLT).
O direito ao adicional de insalubridade cessará com a eliminação do risco à saúde do
colaborador (Artigo 194 da CLT).
A identificação de existência de riscos à
saúde do colaborador, segundo as normas
do Ministério do Trabalho, se dará através de
perícia realizada por Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Segurança do Trabalho, devidamente registrado no Ministério do Trabalho (Artigo 195 da CLT).
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

É concedido ao colaborador que realiza atividades perigosas que ponham em risco sua
integridade física.

A legislação contempla as atividades associadas a explosivos e inflamáveis (Artigo 193
da CLT, e NR 16 do TEM), a atividade dos eletricitários (Lei Nº 7.369/85 e seu Decreto Nº
93.412/86) e as atividades em proximidade
de radiação ionizante e substâncias radioativas (Portaria TEM Nº 3.393/87 e 518/03).
O direito ao adicional de periculosidade cessará com a eliminação do risco à integridade
física do colaborador (Artigo 194 da CLT).
A identificação de existência de riscos à integridade física do colaborador, segundo as
normas do Ministério do Trabalho, se dará
através de perícia realizada por Médico do
Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, devidamente registrado no Ministério do Trabalho (Artigo 195 da CLT).

O que temos
para você
Trazemos vários benefícios para você::
BENEFÍCIOS DIRETOS

Plano de Saúde

Planos de Saúde poderão ser fornecidos ou
não, obedecendo ao estipulado em Convenções Coletivas de Trabalho, de acordo
com a atividade e área de atuação.
Seguro de Vida

Ao ser admitido na COSAMPA, automaticamente, o colaborador é incluído no seguro
de vida em grupo, cujos valores encontram-se estipulados nas Convenções Coletivas dos sindicatos das categorias abrangidas.
Transporte

A empresa fornece ao colaborador, mediante opção, transporte para se locomover
até o local de trabalho e vice-versa (Lei Nº
7.418, de 16/12/1985). O transporte não será
concedido no caso de almoço na residência.

Para ter direito ao Vale Transporte, você
deve informar a empresa seu endereço residencial, atualizando-o anualmente ou
sempre que ocorrer alterações, sob pena da
suspensão do vale transporte até que efetive a referida alteração.
Refeição

A empresa fornece refeição aos colaboradores que trabalham mais de 6 (seis) horas
por dia para os dias efetivamente trabalhados no valor estipulado em Convenção Coletiva ou conforme contrato firmado com o
cliente.
Cesta Básica e Vale Alimentação

A empresa fornece cesta básica ou vale alimentação aos colaboradores obedecendo
ao estipulado em Convenções Coletivas de
Trabalho, de acordo com a atividade e área
de atuação.
PLR – Participação nos Lucros
e Resultados

Participação nos Lucros e Resultados é disponibilizada obedecendo ao estipulado em
Convenções Coletivas de Trabalho, de
acordo com a atividade e área de atuação.

PROJETOS E PROGRAMAS

Aniversariantes do Mês

Ação voltada para parabenizar os colaboradores que fazem aniversário no mês, com o
objetivo de cultivar um sentimento de importância do colaborador e celebrar a data
de seu aniversário.
Projeto Kit Cegonha

O Kit Cegonha é um projeto que tem como
principal objetivo dar boas-vindas aos filhos
recém-nascidos de nossos colaboradores.
A chegada de uma criança na família é
motivo de grande alegria. Presentear a criança é uma forma de homenagear e parabenizar nosso colaborador(a) pelo nascimento de seu(sua) filho(a).
Programa Bolsa Auxílio Educação

Propiciar a qualificação profissional do colaborador, visando ao aprimoramento das
atividades desenvolvidas pela empresa.
Consiste em um percentual do valor da
mensalidade do curso Técnico, Graduação
ou Pós-graduação (10, 20 ou 30%), liberada
de acordo com alguns requisitos constantes
no programa, tais como: tempo de permanência na empresa, aproveitamento das
disciplinas, frequência e comportamento no
trabalho.

Programa Ideia Parceira

Trata-se de um projeto de economia de
custos da empresa, voltado a todos os colaboradores da Cosampa que terão a oportunidade de apresentar soluções viáveis que
gerem economia real nos custos, além de
serem reconhecidos e premiados a depender dos benefícios que o projeto proporcione
para as empresas.
Para otimizar o desempenho financeiro do
grupo por meio de implementação de
novas ideias que promovam redução nos
custos operacionais.
Projeto Educar

O Projeto busca valorizar, apoiar e acompanhar nossos profissionais contratados e auxiliar no desenvolvimento dos que estão fora
do mercado.
Estimular em geral o retorno aos estudos e
sua finalização completa; preparar novas
oportunidades dentro da empresa; gerar
novos empregos.

Projeto Gratidão Por Seu Talento

Iniciativa para reconhecer os colaboradores
por tempo de permanência na empresa. Integrar, motivar, reter e reconhecer os colaboradores que permanecem na empresa por
muitos anos (10, 15, 20 e 25 anos de empresa). Dessa forma, incentivando os demais a
desejarem o mesmo reconhecimento.
O reconhecimento ocorre anualmente em
fevereiro, no aniversário de fundação da Empresa.
Meu Pai Meu Ídolo

Projeto criado pela COSAMPA, a fim de levar
a família do colaborador ao seu ambiente de
trabalho e trazer reconhecimento e a importância do seu trabalho para a sociedade.
Sensibilizá-lo, quanto à segurança e lembrá-lo de que todos os dias existe alguém
aguardando seu retorno em casa.
Como vai você?

Realização de acompanhamento dos colaboradores que estão em regime de afastamento ou licença, seja por motivo de
doença ou maternidade/ paternidade /
adoção.
Para cultivar integração entre colaborador e
empresa, nutrindo um sentimento de pertencimento e importância.

Sua Segurança,
Nossa Prioridade
Nessa seção, fortalecemos nossa maior
prioridade, sua segurança!
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
OCUPACIONAL

Princípios Básicos De Segurança E
Medicina Do Trabalho

Esse setor é responsável pelo planejamento, execução
e controle da Política de Segurança do Trabalho Meio
Ambiente e Saúde Ocupacional em nossa empresa.
É composto por Médico do Trabalho, Engenheiro de
Segurança do Trabalho, Coordenador de SMS, Técnicos de Segurança do Trabalho, Técnica de Enfermagem do Trabalho e Tecnóloga em Gestão Ambiental.
Esse setor tem seu foco na preservação da integridade física dos nossos colaboradores, estudando o
uso adequado de equipamentos de segurança para
cada tipo de atividade, prevenindo acidentes, atos ou
condições inseguras capazes de colocá-los em risco.
O SMS avalia até que ponto as condições ambientais
podem prejudicar sua saúde; detecta possíveis atividades insalubres causadoras de doenças profissionais
e age para preveni-las; aconselha sua correção e submete a exames clínicos periódicos os colaboradores
envolvidos; promove campanhas preventivas sobre
doenças, posturas e outros temas relacionados, mediante palestras, cursos e outros meios.

Para uma melhor execução de suas tarefas na
rotina de trabalho, o colaborador deverá estar
atento aos pontos abaixo:
• Procure conhecer as normas e regulamentos de segurança e aplique-as convenientemente em todos os
setores da empresa.
• Evite praticar atos perigosos ou inseguros e comunique ao seu chefe imediato as condições perigosas
que possam resultar em acidentes.
• Use ferramentas apropriadas para cada tipo de trabalho e procure conservá-las sempre em bom estado,
porque sem elas você não conseguirá obter uma boa
produtividade.
• Execute somente serviços para os quais estiver autorizado e solicite instrução dos seus superiores,
sempre que tiver alguma dúvida, sobre como deve
efetuar seguramente o seu trabalho.
• Quando na direção de veículos, respeite a sinalização, pedestres e ciclistas, use a técnica da direção
preventiva.
• Respeite rigorosamente as normas de segurança
indicadas para a sua tarefa.
• Colabore sempre com a segurança. Uma sugestão
sua poderá evitar que alguém sofra um acidente, inclusive você.
• Evite acidentes e lembre-se: “SABER TRABALHAR,
É TRABALHAR COM SEGURANÇA”.

Direito de Recusa
Conforme NR 1, Item 1.4.3: “O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma
situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco
grave e iminente para a sua vida e saúde, informando
imediatamente ao seu superior hierárquico.”

Equipamento de Proteção Individual
É obrigatório o uso pelo colaborador, dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e dos Equipamentos
de Proteção Coletivos (EPCs). Estes equipamentos são
fornecidos gratuitamente pela EMPRESA de acordo
com a legislação aplicável (NR-06 Item 6.7).

Cabe ao empregado, quanto aos EPIs
(conforme NR-06 Item 6.7.1):
a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade
a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e
conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer
alteração que o torne impróprio para uso;
d) cumprir as determinações do empregador
sobre o uso adequado.

Acidente de Trabalho
É o acidente que acontece quando o colaborador está
a serviço da empresa, podendo ocorrer dentro ou fora
de suas dependências.
Considera-se, ainda, como acidente de trabalho, o acidente ocorrido durante o percurso do colaborador
entre sua residência e a empresa e vice versa, desde
que no caminho e horário normal do trajeto.
É de responsabilidade do colaborador manter atualizado junto à empresa o comprovante de endereço.
Quando da ocorrência de um acidente de trabalho, o
colaborador e/ou seus familiares, seu parceiro de trabalho ou superior imediato, devem comunicar imediatamente à equipe de SMS e/ou seu superior imediato para as devidas providências legais e de apoio ao
colaborador e a sua família.

Incidente de Trabalho
O incidente de trabalho é uma ocorrência em potencial que pode causar danos às pessoas, ao patrimônio
da empresa e ao meio ambiente.
Podemos dizer que o incidente de trabalho é um
“quase acidente”.
Portanto, cada colaborador é responsável por zelar
pela sua integridade física e de seus colegas, cabendo
a si as ações necessárias para a prevenção e eliminação dos riscos.
Quando da ocorrência de um incidente de trabalho, o
colaborador e/ou seu parceiro de trabalho ou superior
imediato deve comunicar imediatamente ao SMS
e/ou seu superior imediato para as devidas providências.

Diálogo Semanal de Segurança - DSS
Dentre todas as medidas que são criadas na área de
segurança do trabalho para garantir a saúde dos colaboradores, o DSS é uma das mais simples de realizar
e que possui um índice positivo e incentivador de resultado.
Através de reunião semanal realizada pela Segurança
do Trabalho com os colaboradores da operação, antes
do início das atividades, a Cosampa conversa por
cerca de 30 minutos com os colaboradores, onde
serão abordados no mínimo, os seguintes temas:
•
•
•
•

Semana
Semana
Semana
Semana

01: Tema Cores da Vida
02: Incidentes/Acidentes do mês anterior
03: Indicadores Segurança do Trabalho
04: Tema Livre

CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é
composta por representantes do empregador e dos
empregados, e tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo
a tornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador.
A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, onde os representantes dos
empregadores serão por eles designados, e os representantes dos empregados, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente
de filiação sindical, exclusivamente os empregados
interessados.
Todo o processo eleitoral é divulgado anualmente, através de edital de convocação, onde todos aqueles
que tiverem interesse de participar da CIPA recebem
as orientações de como se inscrever ao processo.

O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.

Brigada de Incêndio
A Brigada de Incêndio da Cosampa tem por objetivo
atuar tanto preventivamente evitando situações que
causam risco de incêndio, como no combate. Além do
combate, os brigadistas também atuam nos processos de evacuação de emergência, prestação de socorro e primeiros socorros.
Todos os brigadistas são funcionários da empresa, capacitados em curso específico, cuja participação
também ocorre de maneira voluntária.
Anualmente a equipe de QSMS, assim como é realizado para a CIPA, divulga edital de convocação, onde
todos aqueles que tiverem interesse de participar da
Brigada de Incêndio recebem as orientações de como
participar do processo.

SIPATMA
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente, é um evento que ocorre anualmente, com duração de uma semana, cujo objetivo, além de focar em prevenção de acidentes no trabalho, ressalta os cuidados com o meio ambiente.
Para cada ano um tema é abordado, tendo como
base fundamental as nossas atividades, enfatizando a
importância com o meio ambiente em que vivemos,
colocando este tema em evidência além de outros
temas ligados a segurança e saúde.

PPRA / PCMAT
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA (Cosampa Serviços Elétricos) e o Programa das
Condições do Ambiente de Trabalho (Cosampa Projetos) tem como objetivo principal a Identificação, o
Reconhecimento, a Análise, a Avaliação e o Controle
dos Riscos Ambientais que possam existir no local de
trabalho, no seu entorno e nos demais ambientes a
ele relacionados.
Fundamentado nesse objetivo a Cosampa elabora
seus programas de ações essencialmente preventivas, a fim de garantir a proteção da integridade física
e a saúde dos seus empregados.

LTCAT
O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho tem por objetivo realizar a análise quantitativa
e/ou qualitativa dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, existentes no ambiente de trabalho da empresa, que possam causar
danos à integridade física e/ou à saúde de seus colaboradores.
A cada modificação nas condições de trabalho o setor
de Segurança do Trabalho deverá ser informado para
que novo levantamento seja realizado e os dados atualizados.

Análise Ergonômica do Trabalho
Ergonomia é a atividade que se encarrega do estudo
do comportamento e das atividades das pessoas,
com o propósito de adequar o ambiente, as máquinas, as ferramentas e os produtos, às suas características, às suas limitações e às suas necessidades.

No que se refere a locais de trabalho, Ergonomia engloba “o lugar em que o trabalhador se encontra ou
de onde ou para onde deva dirigir -se em virtude do
seu trabalho, no qual esteja direta ou indiretamente
sujeito ao controle do empregado”.
Hoje em dia, o local de trabalho é, para a maioria das
pessoas, o sítio onde passa grande parte do dia, no
desempenho das suas tarefas.
O posto de trabalho, por seu turno, é o lugar específico, naquele local, em que o trabalhador desenvolve o
grosso da sua atividade, devendo ter as dimensões,
equipamentos e condições necessárias para que o
trabalhador possa desenvolver o seu trabalho da
melhor forma possível.
A Análise Ergonômica do Trabalho tem como objetivo
principal avaliar os principais fatores ergonômicos envolvidos nas atividades laborais tanto de escritório
desenvolvidas dentro das instalações físicas da empresa como nas atividades operacionais realizadas
em campo;
Tem por objetivo identificar necessidades de soluções
ergonômicas às condições e métodos de trabalho adequando as características antropométricas e psicofisiológicas dos usuários, com o propósito de tornar as
atividades dos trabalhadores cada vez mais isentas de
riscos ocupacionais e prevenir as doenças relacionadas ao trabalho.

PCMSO
Conforme diretrizes da Norma Regulamentadora –
NR 07, a Cosampa elabora e implanta o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional a fim de promover e preservar a saúde dos seus trabalhadores, fazendo da medicina do trabalho, num caráter mais
preventivo, de rastreamento e diagnóstico precoce
dos danos à saúde relacionados ao trabalho.
A Cosampa tem como Medicina Preventiva o melhor
caminho para a programação da saúde, definindo em
seu PCMSO o conjunto de ações necessárias ao controle e rastreamento precoce dos agravos a saúde do
trabalhador, sejam eles de origem ocupacional ou
não, sem privilegiando as ações e medidas preventivas.

Cores da Vida
O Programa Cores da Vida tem por objetivo abordar
mensalmente com o efetivo da Cosampa temas que
remetem à saúde física e mental de seus colaboradores.
Para cada mês um tema e uma cor são definidos, baseados no calendário nacional de ações de saúde,
bem como considerando as atividades realizadas pela
empresa.
Ao longo do mês, são então realizadas ações pela Segurança do Trabalho, Gestão de Pessoas, com apoio
do Setor Médico.

Uso de Álcool e Drogas
É terminantemente proibido ao colaborador da Cosampa apresentar-se para o trabalho e executar suas
tarefas sob o efeito de uso de álcool ou drogas ilícitas,
por comprometer a sua saúde e o seu desempenho
profissional, colocando em risco sua vida e de terceiros, prejudicando o ambiente e afetando a
imagem da organização.
Art. 482 Decreto Lei 5452 de 1º de Maio de 1943: “Artigo
482 – Constituem Justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: f) embriaguez
eventual ou em serviço;

Política de Prevenção ao Consumo
Abusivo de Álcool e Drogas
A COSAMPA é uma empresa altamente comprometida em oferecer serviços confiáveis e seguros aos seus
clientes, assim como em manter um ambiente
saudável, seguro e produtivo aos seus colaboradores
e parceiros.
Um dos grandes problemas que tem afetado os trabalhadores brasileiros é a questão do uso e consumo
de bebidas alcoólicas e drogas, antes, durante ou da
jornada de trabalho, resultando em redução da capacidade para o trabalho na medida em que afeta o
raciocínio e a concentração, alterando o comportamento do trabalhador relativamente à sua responsabilidade, postura, valores morais, e ainda causando
riscos à sua saúde e segurança, e até a própria vida e
de terceiros.
Além dos problemas de ordem física, mental e moral
que o álcool e a droga causam a um trabalhador,
existe a repercussão na vida da empresa, através de
impontualidade, faltas constantes e injustificadas no

trabalho, afastamento e acidentes de trabalho, diminuição na produtividade, e vários outros fatores ocasionados pela dependência do uso do álcool e das
drogas.
Desta forma, a Cosampa tem como preocupação
evitar que seus colaboradores se envolvam em problemas relacionados ao uso de drogas e consumo abusivo de álcool, de maneira a prejudicar as suas habilidades no desempenho de suas atividades ou, de
alguma forma, comprometer a imagem e o conceito
da empresa.
Conforme Art. 482 Decreto Lei 5452 de 1º de Maio de
1943: “Artigo 482 – Constituem Justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: f)
embriaguez eventual ou em serviço;
Para tal fim, a “Política de Prevenção de Consumo
Abusivo de Álcool e Drogas” da empresa é divulgada a
todo o quadro funcional, para plena conscientização
dos objetivos traçados.

Objetivos:
• Conscientizar, prevenir e desencorajar o uso abusivo, indevido e a posse de álcool ou drogas, de forma
a ter um ambiente de trabalho mais produtivo, a proteger a vida e a saúde dos colaboradores e seus familiares, assim como daqueles que se relacionam com a
COSAMPA;
• Cumprir com suas obrigações de cuidar e garantir a
saúde, o bem-estar e a segurança de seus empregados;
• Demonstrar o compromisso da empresa com a responsabilidade social;

• Oferecer acesso à informação e ao tratamento para
seus colaboradores e familiares;
• Manter a credibilidade e o bom conceito da empresa perante aos seus clientes e parceiros.
Ressaltamos que a dependência química (álcool e/ou
drogas) é uma doença de consequência muito grave,
sobretudo ensejadora da justa causa para rescisão do
contrato de trabalho, já que o dependente está vulnerável ao acidente de trabalho, problemas de convívio e insatisfatório desempenho de suas funções.
Entende-se como “instalações da empresa”, descritas
nesta Política, toda propriedade da COSAMPA e suas
instalações, incluindo-se os estacionamentos, escritórios, veículos em uso nas operações e nos
negócios, assim como as dependências de terceiros,
clientes ou quaisquer locais que nos quais o colaborador esteja oficialmente representando a empresa,
seja prestando serviço, seja participando de reuniões,
palestras, conferências, cursos, eventos e afins.

A Política de Prevenção ao Consumo
Abusivode Álcool e Drogas inclui:
• Palestras, cursos e campanhas educativas continuadas sobre o tema;
• Reconhecimento e apoio profissional ao colaborador que tenha um problema que o leve ao abuso de
álcool e drogas;
• Divulgar os recursos disponíveis e programas de
atendimento existentes;
• Coleta laboratorial nos exames admissionais e
periódicos, para garantir a confiabilidade da Política
aos colaboradores.

A empresa terá a responsabilidade de estimular a prevenção ao consumo abusivo de álcool e drogas, promovendo campanhas de orientação.
A empresa considera essencial, para garantir um ambiente livre dos problemas causados pelo consumo
abusivo de álcool e drogas, o envolvimento e o comprometimento de todos e, dessa forma, conta com a
colaboração e o compromisso individual e profissional de cada colaborador na operacionalização desta
Política.

Exames Para Detectar o Uso das
Substâncias Químicas e/ou Álcool
Os testes para detecção de uso abusivo de substâncias químicas e/ou álcool têm por objetivo principal
garantir e evidenciar à própria COSAMPA um ambiente de trabalho livre de drogas e do consumo abusivo de bebidas alcoólicas por seus colaboradores.
Serão realizados testes (Teste sanguíneo Gama-GT,
bafômetro, entre outros meios) nas seguintes situações:

a) Atestados de Saúde Ocupacional – ASO;
b) Ações de Segurança do Trabalho;
c) Denúncia.

Exames Solicitados Periodicamente Para
Medição e Rastreamento do Uso Abusivo
de Álcool ou Drogas
Em caso de razoável suspeita de uso abusivo de substâncias químicas e/ou álcool por parte de qualquer
colaborador, este será encaminhado para o Médico
do Trabalho, que poderá solicitar os testes e os
exames julgados necessários para o diagnóstico. Incluem-se como suspeitas as seguintes situações:
• Comportamento alterado e não usual;
• Cheiro de álcool evidente na respiração (hálito alcoólico);
• Confusão mental incluindo desorientação (sonolência);
• Elevado absenteísmo ao trabalho;
• Desequilíbrio corporal (equilíbrio em marcha);
• Quando de fatos negativos ocorridos durante a execução dos serviços.
No caso de um colaborador apresentar um teste positivo de álcool e/ou substâncias químicas, esse fato
será comunicado à sua gerência.
O colaborador será discretamente retirado da função,
serão aplicadas as sanções cabíveis e o mesmo será
orientado quanto aos malefícios do uso de álcool ou
drogas.

Aspectos E Impactos Ambientais
A Cosampa identifica os aspectos ambientais de suas
atividades, que trata-se de qualquer elemento das
atividades que pode interagir com o meio ambiente.
A partir desta identificação são previstos os possíveis
impactos ambientais das atividades e então definidas
as medidas de controle necessárias.

Todos os aspectos e impactos ambientais das atividades são reunidos no LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, onde todos os funcionários envolvidos nas atividades deverão ser treinados no LAIA de suas respectivas atividades, bem
como a cada revisão da mesma.
Todos os LAIA elaborados estarão disponíveis no sistema Qualiex, Júpiter e no setor de QSMS da Cosampa,
caso haja necessidade de consulta.

Controle De Emissão De Fumaça Preta
A cada seis meses a Cosampa realiza a verificação e
registro do monitoramento da fumaça preta dos
veículos movidos à diesel de sua frota.
Resultados de monitoramento acima do limite de tolerância serão encaminhados para verificação e correção, a fim de garantir o correto funcionamento da
frota de veículos.

Gerenciamento De Resíduos
A Cosampa estabelece em procedimento as diretrizes
para a adequada classificação, segregação, armazenamento temporário, controle e destinação final
dos resíduos gerados nas atividades operacionais e
administrativas.
Todos os estabelecimentos deverão dispor de PGRS –
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o qual
constará todas as diretrizes para a destinação ambientalmente adequada, conforme legislação vigente.

Comunicação De Eventos Ambientais
Todo e qualquer evento ambiental, aquele que ocorre
em decorrência das atividades da COSAMPA com o
potencial para afetar ou que afeta o ambiente e/ou a
organização devido a questões ambientais, deverão
ser comunicados ao setor de Meio Ambiente a fim de
que a ocorrência seja investigada, bem como sejam
definidas as ações de correção necessárias.

Inspeções Ambientais
Periodicamente todas as bases operacionais e atividades de campo da Cosampa receberão Inspeção
Ambiental, visando identificar não conformidades
que podem causar impactos ambientais adversos nas
atividades da empresa.
Todas as não conformidades identificadas são informadas ao gestor da atividade, a fim de que todas as
correções necessárias sejam providenciadas.

Requisitos Legais
A Cosampa dispõe de um software – Ecco Safety, para
gestão dos requisitos legais de SMS aplicáveis às suas
atividades. Estes requisitos após identificados e atualizados, são anualmente avaliados pelo SMS os devidos
cumprimentos pela empresa.

Trabalhamos com
muita Qualidade
Na Cosampa, trabalhar com qualidade é uma
premissa indispensável. Para isso, temos o
setor a área de qualidade, responsável em administrar o SGI – Sistema de Gestão Integrada.
É um sistema que garante a realização dos
procedimentos que contribuem para o desenvolvimento do negócio.
Um dos principais é o PG01 - Informação Documentada que tem como Objetivo:
• Assegurar que a informação documentada
da Cosampa esteja elaborada em conformidade com o padrão, sendo controlados: seu
acesso, distribuição, recuperação, uso, armazenamento, preservação, legibilidade, controle
de alterações, retenção e disposição. Estando
devidamente identificada, aprovada e disponível no local de uso, assim como evitar o seu
uso impróprio ou perda de confidencialidade.
Nesse procedimento temos:
• Procedimentos Cosampa: PG – Procedimento de Gestão e POP – Procedimento Operacional Padrão;
• Elaboração, Revisão e Aprovação dos Procedimentos e Formulários;

• Procedimentos Cosampa: PG – Procedimento de Gestão e POP – Procedimento Operacional Padrão;
• Elaboração, Revisão e Aprovação dos Procedimentos e Formulários;
• Metodologia de Codificação dos Documentos;
• Distribuição/Acesso Através do Servidor e Sistemas – Qualiex e Júpter;
• Organização dos Arquivos na Rede;
• Documentos Externos.
Sempre que houver atualização de
documentos a Qualidade irá divulgar
CERTIFICAÇÕES

A Cosampa é certificada em três normas internacionais as ISO 9.001- Gestão da Qualidade,
ISO 14.001 - Gestão Ambiental e ISO 45 001 –
Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho.
São normas que indicam o que as empresas
de qualquer parte do mundo devem fazer
para gerir suas atividades de forma a obter
cada vez mais qualidade em sua prestação de
serviço, promovendo a preservação do meio
ambiente e garantindo a proteção da saúde e
segurança de seus colaboradores.

Gestão da Qualidade
Melhoria da prestação do serviço:
• Praticar a comunicação e cordialidade na abordagem buscar a confiança e satisfação do cliente.
• Manter a pontualidade no atendimento. Atender os
serviços nos prazos estabelecidos.
• Ter padronização nos serviços. Obedecer ao procedimento de execução.
• Utilizar equipamentos confiáveis. Usar equipamentos calibrados; laudos, ensaios e licenças dentro da validade.

Gestão Ambiental

“Prevenir a poluição” / “Desenvolvimento de ações
ambientais racionais”
Atenção aos aspectos/impactos ambientais - Na execução das tarefas sempre devemos prevenir a poluição do solo, água e ar.
Ex.: Aspectos (causa): descarte impróprio dos materiais x Impactos (efeito): poluição do solo.
Gerenciamento dos resíduos sólidos - Fazer a devida
seleção e descarte correto de restos de alimentos,
papel, pilha, vidro, plásticos, selos, fios e cabos elétricos.

Controle do transporte/manuseio de combustíveis inflamáveis - Identificação do produto, dados de segurança, kit de emergência ambiental e retenção do
produto.
Controle da fumaça preta - Manter em dia a manutenção preventiva dos veículos e conformidade no
teste de fumaça preta dos veículos a diesel.

Gestão da Saúde e Segurança
do Trabalho
“Gerenciar a saúde e riscos de segurança”
Realizar o Checklist de saída - Corrigir as irregularidades (viaturas, ferramentas, EPI´s, EPC´s, etc.
Realizar APR - Identificar os perigos no serviço (trânsito, via, poste, medidor, etc).
Atenção aos perigos e riscos - Fazer o controle dos perigos (EPI, APR, DDS) e planilha de Perigos/Riscos.
Obedecer a instrução de trabalho da atividade - Executar o passo a passo da tarefa conforme o procedimento.
Praticar a higienização do ambiente - Viatura e local
de trabalho organizados e limpos.

AUDITORIAS (EXTERNAS, INTERNAS E 5S)
Em nosso processo de certificação participamos de
Auditorias Externas onde o órgão certificador realiza
auditorias anuais para verificar o atendimento dos requisitos das normas internacionais as ISO 9.001Gestão da Qualidade, ISO 14.001 - Gestão Ambiental e
ISO 45 001 – Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho.

O nosso cliente realiza auditorias também para verificar as conformidades das ISO's e assim atendermos
os requisitos do mesmo.
Realizamos auditorias Internas para evidenciar a conformidade dos processos de acordo com os procedimentos de cada área.
Temos em nossos processos as auditorias de Ambiente para a Operação dos Processos onde verificamos os
5S e fatores humanos, dando sugestões de melhoria
para melhor executarmos as atividades.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Com o objetivo de medir e monitorar o nível de satisfação do e identificar oportunidade de melhorias a
empresa realiza semestralmente uma pesquisa de satisfação com os seus clientes, e dessa forma tratar
todas as manifestações de clientes com excelência,
incluindo suas Sugestões, Elogios e Reclamações.
Perceber o nível de satisfação dos clientes com relação aos serviços fornecidos.

Fala Cosampa
Um dos nossos valores é o respeito nas relações com nossos colaboradores e isso perpassa pela transparência de nossa comunicação.
Mantemos sempre um diálogo aberto, construtivo e cristalino.
Para isso, contamos com algumas ferramentas importantes, nossos canais de comunicação interna, destacados a seguir:
APP CONEX

Nosso aplicativo de comunicação interna,
onde você terá todas as informações importantes do mundo Cosampa.
Veja como é fácil ter nas mãos o Conex
Aponte seu celular para o QR Code ou
clique no ícone da loja do seu dispositivo, faça o download e realize o seu cadastro.
No Conex você tem acesso aos treinamentos da empresa, as informações do
dia a dia, benefícios e demais conhecimentos relevantes para sua trajetória na empresa.

CORREIO ELETRÔNICO / E-MAIL

Essa ferramenta é disponível para áreas administrativas. Fique ligado quando chegar em
sua caixa o e-mail comunicação@cosampa.com.br, pois ele traz o ConeXsampa, nosso informativo padrão.
Dicas ao escrever um e-mail:
Utilize um discurso objetivo, claro e sucinto, sempre mantendo a assinatura
padrão.
Por fim, use o e-mail de trabalho somente para este propósito e nunca utilize
seus contatos profissionais para enviar correntes ou repassar mensagens de
humor.

ZAP DA COMUNICAÇÃO

O WhatsApp da comunicação é usado para divulgação de informativos internos. Dê um oi
para o número (85)9.9148-4856 e salve em
seus contatos. Pronto, zap atualizado com sucesso.

TV COSAMPA

Presente nas bases, são TVs corporativas que
levam informações também da empresa.
OUVIDORIA COSAMPA

Canal para apurar descumprimento do código
de ética e conduta. Você pode fazer sua manifestação através do e-mail ouvidoria@cosampa.com.br, fone e whatsApp (85) 9.8135-0116,
no APP Conex ou no site www.cosampa.com.br/ ouvidoria.

REDES SOCIAIS

Você está convidado a seguir nossos canais
nas redes sociais.
www.cosampa.com.br
linkedin.com/company/cosampa
facebook.com/cosampaoficial
instagram.com/cosampa

Bom uso das redes sociais:
As redes sociais podem ser uma ferramenta muito
positiva e extremamente útil para profissionais, sejam
estes funcionários de empresas ou profissionais
autônomos.
Veja algumas dicas para o uso das redes sociais:
• Não reclame abertamente sobre o lugar onde trabalha, muito menos fale mal de seus colegas de trabalho – se você tem um problema, é melhor resolver
isso internamente ou deixar a empresa;
• Evite deixar indiretas nas redes sociais sobre assuntos particulares da empresa e seus relacionamentos
com os colegas e superiores – assuntos que não
devem ser expostos ao público;
• Procure não disseminar mensagens vulgares, preconceituosas ou qualquer mensagem que possa
denegrir sua imagem ou ofender outras pessoas;
• Tenha discrição e use o bom senso ao colocar fotos
em seu perfil e também ao atualizar suas informações pessoais – procure ser realista;

• Evite usar as redes sociais quando estiver muito irritado ou cansado, especialmente após um dia de trabalho em que você estiver chateado com alguma
coisa que aconteceu. Isso pode te fazer falar mais do
que devia;
• Ao usar seu perfil pessoal na internet, evite falar em
nome da empresa sem autorização ou agir de forma
que leve os outros a entenderem isto;
• Antes de fazer qualquer declaração online, pense se
aquilo poderia ofender alguém ou ter um efeito negativo na sua imagem profissional – cuide-se para não
perder o respeito de seus colegas, superiores e clientes;
• Avalie a necessidade de usar os recursos de compartilhamentos nas redes e certifique-se de que é
realmente útil e sensato compartilhar algo antes de
fazê-lo;
• Ao escrever postagens verifique se a gramática e a
ortografia da mensagem estão certas e a leia antes de
publicar para se certificar de que está coerente –
assim você evita cometer gafes com a língua portuguesa;
Procure sempre utilizar as ferramentas
oficiais de comunicação.

Fala
Cosampa

Agora é com
vocês!
Ache as palavra-chave no nosso
caça-palavras.

Participe da brincadeira e responda o nosso
questionário com as palavras encontradas
na enquente dentro do APP Conex.

