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Frase do mês: A maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas
aquilo em que ele nos transforma.
(John Ruskin)

HORÁRIO DE VERÃO
A partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até
zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subseqüente
vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, a hora de verão.
Para o ano de 2008 o horário de verão iniciará em 19/10/2008 e terminará em 15/02/2009. No ano
em que houver coincidência entre o domingo previsto para o término do horário de verão e o
domingo de carnaval, o encerramento do horário de verão dar-se-á no domingo seguinte.
ELEIÇÕES 2008
O voto é um direito de todos que vivem em regime democrático, que consiste
em escolher individualmente o candidato que representará a sociedade. Para
determinar o candidato a ser votado, as pessoas precisam avaliar seus planos
e projetos para melhorias na região. A conscientização da população para o
voto justo é uma boa maneira de diminuir a quantidade de pessoas
subornadas e compradas ilegalmente.
Portanto, aproveite o segundo turno para pensar melhor no candidato a ser
votado.
CURSO PARA INSTALADOR
HIDRÁULICO PREDIAL - TIGRE
A G.D8 fez um convênio com a Tigre e pagará 75%
do valor total do curso para os funcionários que se
interessarem e ainda parcelará em 6 vezes os 25%
restante.
Próximas turmas: de Segunda a Sexta 20/10 a 25/11
das 08:00 as 12:00 ou das 18:30 as 22:00.

INDIQUE UM FUNCIONÁRIO
E GANHE BÔNUS
* Agora na G.D8 se você
indicar um funcionário e
ele for contratado você
ganha R$100 de bônus!!
(válido somente até 12/2008)

* Por indicação e uma única vez por funcionário contratado, se mais de um funcionário indicar o mesmo contratado o prêmio
será dividido.

Programa Empresa
Amiga da Criança
1° COMPROMISSO

1. Dizer não ao trabalho infantil, Não empregando menores de 16
anos na empresa, exceto na condição de aprendizes a partir de 14
anos.

Agora você pode falar, das 11:00 às 12:00 ligue 3034-0355 e fale com RH, dúvidas,
mensagens, sugestão, o canal aberto para o funcionário.

