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Integrando para
vencer desafios

Álamo boa de bola
pág. 2

Integração é a palavra que marca esta edição. Desde a matéria sobre o
nosso futebol, passando pela certificação LEED® – Liderança em Energia
e Design Ambiental, na sigla em inglês, novos selos e o primeiro concurso
de redação, nossa contribuição às medidas de incentivo à alfabetização. A
integração está em cada iniciativa da Álamo, permitindo-nos conhecer cada
vez mais nossos colaboradores, como um verdadeiro time.

Certificação
verde - LEED
pág. 3

Com este espírito, foi realizado o 2º Campeonato Álamo de Futebol Amador RJ,
onde os colaboradores tiveram a oportunidade de, trocar experiências, praticar
a competição sadia, serem premiados e, acima de tudo, se divertirem.
Sustentabilidade, construções verdes, ecologia, importantes valores para a Álamo
estão sendo demonstrados na busca por novas tecnologias e procedimentos
considerados ecologicamente corretos. A Álamo tem orgulho de estar apta a ajudar
empresas que querem conquistar o certificado LEED®. É a nossa expertise se integrando
efetivamente aos esforços para a preservação do meio ambiente.
A cada nova iniciativa, a coleção de selos da Álamo cresce e a nossa parcela de
contribuição para a construção de um mundo melhor para todos se perpetua.
Pensando nisso, mais dois novos selos foram criados: Álamo Ouvidoria, que reforça o
comprometimento da Álamo em ter um canal de comunicação permanentemente aberto
a seus colaboradores, e Álamo Vida, que marca a preocupação da empresa com a qualidade
de vida, saúde e bem estar, de cada um de nós.
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2° lugar Petros

1 ° l u g a r P o n t e S /A

3° lugar Sendas

Álamo com a

bola toda

Muita torcida, alegria e sobretudo confraternização marcaram o

Josinei Leopoldino, Marcelo dos Santos, Marco Aurélio Ribeiro,

2º Campeonato Álamo de Futebol Amador RJ, realizado no dia 7

Rafael Ribeiro e Wellignton Luiz Nascimento), respectivamente

de maio, no Sindicato dos Conferentes, na zona portuária do Rio

primeiro, segundo e terceiros lugares na competição.

de Janeiro.

Além dos times ganhadores também foram premiados goleiros,

O evento reuniu cerca de 120 colaboradores divididos em oito

artilheiro e jogador revelação. Os dois goleiros menos vazados

times: CCBB, CEG, Contax Niterói, Petros, Ponte S/A, Sede

foram Nilton Carlos, do time da Petros e Fabrício Monte Silva,

(Álamo), Sendas e Xepa, este último formado por colaboradores

do time Ponte S/A. Já o artilheiro do campeonato, com quatro

da equipe volante.

gols, foi Edson José de Souza, do time Petros. E o jogador

Os grandes vencedores, com direito aos troféus foram os times:

revelação foi Cristiano Oliveira, do time Sendas.

Ponte S/A (Carlos Adriano Carvalho, Fabrício Monte Silva, Jose

O 2° Campeonato Álamo de Futebol Amador RJ foi dedicado aos

Carlos Fortes, Paulo Sergio Andre, Sandro Menezes Gonçalves,

companheiros atingidos por um acidente na Ponte Rio-Niterói no

Wesley Elerate e ainda, Carlos Henrique Fortes – irmão do

mês de março.

colaborador José Carlos que foi prestigiar o nosso evento), Petros

Os colaboradores de São Paulo podem preparar suas chuteiras, o

(Cristiano Gonzaga, Edson Souza, Fagner de Carvalho, Gelson de

próximo Campeonato Álamo de Futebol Amador será na cidade

Aquino, Marcelo Monteiro, Marcos Flavio, Nilton Carlos e Rodrigo

e com direito a comemoração pelo dia dos pais.

de Araujo) e Sendas (Alexandre Enio Dias, Cristiano Oliveira Soares,
Goleiros menos vazados –
Fabrício Monte Silva e Nilton Carlos

Artilheiro – Edson José de Souza

Jogador destaque – Cristiano Oliveira

Novos parceiros
A Álamo segue ampliando sua carteira de clientes. Em São Paulo, firmou contrato com a Peugeot Citroen, L’Oreal Brasil, Lyon Comércio,
Importação e Exportação, H Brasil Comércio, Importação e Exportação, M M Global Gym, e ainda, Procomp Indústria Eletrônica.
No Rio de Janeiro, firmou parceria com o empreendimento Lagoa Corporate, Grupamento Residencial Riserva Uno, Bureau Veritas,
Fundação Roberto Marinho e ainda, com quatro hospitais: Hospital Realcordis, Hospital de Clínicas Bangu, Casa de Saúde e
Maternidade Joari e Casa de Saúde e Maternidade Rio de Janeiro.
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Álamo preparada para
atuar em processos
para Certificação LEED®
Alinhada às tendências do mercado e com sua própria filosofia

Business Tower, primeiro edifício a obter a LEED® Platinum

de sustentabilidade, a Álamo Engenharia se especializa para

na América Latina – nível mais alto dentro da certificação.

atender a mais um desafio do mercado: colaborar nos processos

Na ocasião, a Álamo teve a responsabilidade de verificar o

dos seus clientes, que buscam conquistar a certificação LEED®

desempenho de todos os equipamentos e sistemas instalados

para seus empreendimentos.

no empreendimento.

A nova certificação – exatamente como a série ISO funciona

“O Certificado LEED® já é uma necessidade de mercado, pois

para as empresas, em suas diversas categorias – avaliza e

traz, ao longo dos anos, uma grande economia para o usuário

reconhece as boas práticas ambientais das construções. O

e, também, para os co nstrutores, investidores e para a própria

Certificado LEED®, certificação green building – em tradução

equipe de administração e manutenção, tendo em vista que o

livre, “certificação de construção sustentável” – vem sendo

custo com impacto ambiental é menor.” – afirma, Paulo Sales,

adotada internacionalmente e é direcionada a construções

gerente de operações da Álamo e responsável pelos processos

sustentáveis, que procuram soluções para diminuir o impacto

de certificação operacionalizados pela empresa. “Acredito

ambiental, desde o projeto até o processo de obras e posterior

que, no futuro, todas as novas edificações serão certificadas”,

manutenção.

acrescenta ele.

A equipe da Álamo está capacitada a atender às exigências

Com a capacitação para colaborar nos processos de obtenção

da Certificação LEED® nos processos de sistemas de HVAC

da certificação LEED®, a Álamo, mais uma vez, se adianta às

(aquecimento, ventilação e ar condicionado), elétricos, de
proteção à vida, hidráulicos e de elevadores.
Nossa estréia nos processos da certificação não poderia ter

exigências do mercado e às necessidades de seus clientes,
colocando-se na vanguarda das empresas de manutenção predial
e industrial do país.

sido melhor. Colaboramos na Certificação LEED® do Eldorado

Conheça mais sobre a Certificação LEED
O Certificado LEED® – Liderança em Energia e Design Ambiental, na sigla em inglês – certifica construções
residenciais ou comerciais que levam em conta como princípios fundamentais, a utilização eficiente da água,
da energia, da terra e dos materiais usados nas obras, protegendo a saúde dos ocupantes, promovendo melhor
atendimento aos mesmos e aumentando a produtividade.
Cientistas, engenheiros e arquitetos de todo o mundo colaboraram para desenvolver os critérios do selo,
que é o mais aceito para orientação e mensuração de construções sustentáveis. No Brasil, a fiscalização e
certificação são feitas pela Organização Não Governamental Green Building Council Brasil (GBC Brasil).
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Concurso de Redação Palavras Criam Mundos apóia o Dia Internacional da Alfabetização
Segundo o Censo 2010, o Brasil ainda tem 9,6% da população com 15 anos ou mais analfabeta. Apesar da redução de quatro pontos
percentuais, com relação ao Censo de 2000, ainda existem quase 14 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever. Para que esse
percentual seja reduzido a cada ano, muito precisa ser feito e a Álamo, colaborando com o incentivo à leitura e à redação, lança o
Concurso de Redação Palavras Criam Mundos, em comemoração ao Dia Internacional da Alfabetização, celebrado em 08
de setembro.
Se o seu filho tem até 12 anos, gosta de ler e de escrever, não pode deixar de participar. Os interessados devem escrever uma redação
de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas sobre o tema: “Quais são seus sonhos para o futuro?”. Serão escolhidas duas redações, uma
em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. A avaliação levará em conta a fidelidade ao tema, argumentação e conclusão, utilização
correta do português, criatividade e vocabulário.
Os dois ganhadores terão duas opções de prêmios: a coleção do escritor Pedro Bandeira, “Os Karas”, composta de cinco títulos sobre
aventuras de um grupo de adolescentes que investigam e combatem crimes e a coleção da escritora Thalita Rebouças, “Fala Sério”,
que aborda as dúvidas e anseios de Malu, uma adolescente de 12 anos e todas as questões que esta idade traz.
As redações devem ser enviadas ao Departamento de Marketing, por malote, aos cuidados de Isadora Dias, ou por email (marketing@
alamoengenharia.com.br) até o dia 01 de agosto. Boa sorte!

Novos Selos
Constantemente preocupada com o bem estar e saúde de seus colaboradores, a Álamo criou o selo Álamo Vida, que englobará
programas focados na qualidade de vida, saúde, alimentação e atividades físicas. O Álamo Vida tem como objetivo ajudar o
colaborador a estar de bem com a vida, sempre.
E o colaborador também ganha voz com o selo Álamo Ouvidoria, um canal permanente de comunicação entre ele e a empresa.
Elogios, denúncias, críticas, sugestões, reclamações, enfim, todos os assuntos que o colaborador desejar levar ou discutir com a
Álamo serão ouvidos e o departamento de gestão de pessoas trará soluções para cada questão.
A criação dos dois novos selos – Álamo Vida e Álamo Ouvidoria – reafirma o compromisso da empresa em prol de um dia a dia
melhor para seus colaboradores.
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