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Pesquisa de
Clima Interno 2015
Quer ajudar a melhorar o
nosso ambiente de
trabalho? Então, participe
da Pesquisa de Clima
Interno 2015. No mês de
setembro, equipes da
Itamaracá estarão
disponíveis na garagem e
nos terminais para saber
a sua opinião sobre
diversos assuntos
relacionados à empresa e
também ao exercício da
sua função. Os
interessados precisam
apenas preencher um
formulário. Para facilitar,
as questões, mais uma
vez, serão respondidas
com a ajuda de tablets.
Será tudo muito rápido e
simples. Se você tiver
alguma dúvida, procure o
Espaço da Comunicação.
Não deixe de participar!
As suas sugestões e
críticas são importantes
para o desenvolvimento
da Itamaracá.

Tarde em Família
No dia 22 de agosto, a Itamaracá promoveu mais
uma Tarde em Família. Cerca de 300 pessoas, entre
funcionários e familiares, participaram do evento
que contou com uma programação especial:
recreação, torneios de futebol e dominó, corte de
cabelo masculino e um bingo super animado.
Confira os melhores momentos!

No mês de agosto, a Itamaracá promoveu oito
funcionários. Na Manutenção, o operador interno
Enoque Gomes (9908) passou a exercer a função de
motorista. Já na Operação, os cobradores Rogério
Barbosa (9172), Arlan Santos (9710), Elton Kaysy
(9718), Fernando Castro (6922) e Antônio Renato
(9299), junto com o operador interno Jonatan Vieira
(9893), também se tornaram motoristas. Daniel
Nascimento (7187) deixou a função de cobrador
para ser líder de terminal. Desejamos sucesso e boa
sorte para todos nesta nova fase profissional.
Parabéns!

Fernando Castro
(6922)

Elton Kaysy
(9718)

Jonatan Vieira
(9893)

Arlan Santos
(9710)

Parcerias

Você sabe quais são as empresas que têm parcerias
com a Itamaracá? Confira a tabela abaixo e
aproveite os descontos!

Nossa dica desta edição vai para os
operadores. É importante ficar
atento ao correto funcionamento do
elevador e bloqueador de portas
dos veículos. Esse cuidado fará a
diferença para evitarmos acidentes
com nossos clientes. Sigam a dica e
bom trabalho!

Esdras Lima

Gerente de Manutenção

A empresa quer
se aproximar
de você!
Receba também as novidades da empresa
por e-mail. Para isto, disponibilize seu
contato virtual no Espaço da Comunicação.
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