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Capacitando

para o sucesso

Conheça nossa parceria
com o Programa de
Estágio do SESI

A Álamo acredita que a capacitação através do estudo e da experiência
é o caminho para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus
colaboradores. Para isso desenvolveu um programa de cursos e treinamentos
abertos a todos os que se interessam em agregar novos conhecimentos, sejam
de sua área específica de atuação, sejam aqueles sonhados e sempre adiados
como o aprendizado de um idioma ou da musica através do Coral. A partir desta
edição você vai conhecer os depoimentos que contam a experiência dos que
estão acreditando que nunca é tarde para aprender mais.
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Antonio Eufrásio
é o destaque 2011 do
Shopping VillaLobos
em São Paulo

Capacitação e cidadania também é o objetivo da parceria que a Álamo firmou
com o Programa de Estágio do SESI que atende aos moradores das comunidades
pacificadas do Rio de Janeiro. Os dez estudantes contratados pela Álamo, alunos dos
cursos gratuitos ministrados pelo SENAI, estão completando na prática os ensinamentos
recebidos em sala de aula. Mais do que oferecer aprendizado, a Álamo proporciona a
estes futuros profissionais sua primeira oportunidade no mercado de trabalho.
E foi graças a sua capacitação, empenho e dedicação que Antonio Eufrásio de Lima, líder de
manutenção no Shopping VillaLobos em São Paulo, foi eleito o funcionário destaque 2011 pela
administração do shopping. Antonio ganhou uma viagem de sete dias para Natal, passagem e
estadia, além de ajuda de custo para as despesas, tudo patrocinado pelo BR-Malls. Toda a Álamo
vibrou com esse reconhecimento.
Saber ganhar, perder e trabalhar em equipe também faz parte da capacitação pessoal de todos nós.
A Álamo exercita esses recursos individuais através do seu torneio de futebol – que já é tradição – entre
equipes de colaboradores de seus diversos contratos. Uma disputa alegre em que, cada um na sua posição,
trabalhando coletivamente, prova que todos somos capazes de crescer e ir muito além do nosso papel.
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Celebrando a vitória merecida

Sandra Zanardi (Coordenadora
de Mall – Shopping VillaLobos),
Marcus Vinicius (Superintendente
Shopping), Eufrásio (Funcionário
Destaque – Álamo), Reginaldo Molitor
(Álamo), David Fialho (ex-Coord. de
Operações Shopping)

Funcionário destaque: Colaborador da Álamo é
eleito Funcionário Destaque 2011 do Shopping VillaLobos
O nosso colaborador Antonio Eufrásio de Lima foi eleito o

uma disputa sadia entre colaboradores para atingir a pontuação

Funcionário Destaque de 2011 do Shopping VillaLobos, onde atua

máxima. Além disso, o nível de ausência e troca de colaboradores

como líder de manutenção, há cerca de dois anos.

baixou substancialmente, o que acarreta melhorias na execução

Foi a primeira vez que o Shopping VillaLobos fez esta premiação

dos serviços e nos custos do contrato”.

que será anual. Normalmente são premiados os destaques do

A Álamo é responsável, no Shopping VillaLobos, pela execução

mês, que recebem prêmios em dinheiro que variam de acordo
com a colocação. Por ter sido escolhido o Funcionário Destaque
de 2011, Antonio Eufrásio ganhou uma viagem de uma semana
para Natal (RN), com tudo pago pela BR Malls, administradora
do Shopping VillaLobos, e ainda, ajuda de custo para uso durante
a viagem.
Antonio Eufrásio viajou com a esposa, no mês de maio, e afirma:
“Ano que vem quero ganhar novamente este premio, mas se eu
não for o ganhador, quero que seja outro colaborador da Álamo.

dos trabalhos de manutenção predial, elétrica, ar-condicionado,
hidráulica, civil (pintura) e também supervisão de terceiros
que prestam serviços no local, desde 2001. A premiação do
funcionário destaque é reflexo do desempenho da empresa em
garantir total qualidade técnica e segurança nos serviços que
realiza, obtendo conceito máximo no SLA (Acordo de Nível de
Serviços), padrão adotado pela BR-Malls, para avaliar o grau de
excelência dos serviços executados pelas empresas terceirizadas,

Adorei receber o premio, ser valorizado, saber que nosso trabalho

na visão do cliente final do shopping.

é reconhecido. É um incentivo a mais para cumprirmos o nosso

A Álamo compartilha o reconhecimento e orgulho dessa

dever, mas fazendo com dedicação sempre”.

premiação. Parabéns, Antonio Eufrásio e a toda equipe da

Para Rafael Egea, gerente operacional da filial São Paulo, “esta

Álamo que contribui com o sucesso da parceria com o Shopping

premiação faz com que haja uma motivação a mais na equipe,

VillaLobos!

Novos parceiros
A Álamo segue ampliando sua carteira de clientes. Em São Paulo, firmou contrato com as Indústrias Romi S/A,
Lojas Polishop, Hoerbiger do Brasil, além de ter estendido seu contrato com a Procamp, assumindo os sites
Gastão Vidigal, Kenkiti Simomoto e Torres de Oliveira. Com a Contax, o contrato também cresceu e a Álamo
atende agora os sites Paulista, CTC Augusta, Antártica, Oliveira Coutinho, Meireles, Inhaúma, Lapa, Alegria e
Dom Pedro.
Na Bahia, o contrato com a Contax também foi ampliado e a Álamo é responsável pelos sites Fonte Nova,
Cabula e Comércio.
No Rio de Janeiro, firmou parceria com a Supergasbras Energia Ltda, Telecine Programação de Filmes Ltda e
Promon Engenharia.
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Portas abertas para
um futuro melhor
A Álamo Engenharia dá continuidade ao seu projeto de

de trabalho e também oferecer a mão de obra necessária para

responsabilidade social através da parceria com o Programa de

o desenvolvimento da indústria fluminense.

Estágio do SESI Cidadania, programa social do Sistema FIRJAN

O gerente de operações da Álamo, Antônio Carlos Telles,

oferecido aos moradores das comunidades pacificadas do Rio

está entusiasmado com a adesão da empresa ao Programa de

de Janeiro (UPPs).

Estágio do SESI Cidadania e acredita na garra e vontade de

Com o objetivo de oferecer oportunidade de ingresso no

aprender dos estudantes. “Hoje existe carência de mão de obra

mercado de trabalho e promover a igualdade social, o programa

em diversas áreas e o programa contribuirá para diminuir: o

do Sistema FIRJAN leva às comunidades pacificadas cursos

Sistema FIRJAN dá a oportunidade do estudo e a Álamo abre

gratuitos de qualificação do SENAI em diversas áreas, como

as portas para o estágio. Excelente parceria!”, comenta ele.

alimentícia, automotiva, gestão e mecânica, entre outras. Todos

E a parceria já é realidade. A Álamo iniciou a seleção dos

os moradores podem se inscrever e qualquer empresa pode

estagiários, sendo que alguns já estão alocados em contratos.

ser parceira para oferecer estágio aos estudantes. O processo

A empresa vai acompanhar de perto o desenvolvimento

seletivo para contratação fica por conta do programa.

pessoal e técnico de cada um deles para assegurar que se

O objetivo do Sistema FIRJAN é dar oportunidade para que os

tornem profissionais completos, capazes de construir um

moradores das comunidades pacificadas entrem no mercado

futuro pontuado pelo respeito, dignidade e cidadania.

Equipe Álamo contribuindo para conscientização do autismo

Álamo Consciente apoia o Dia Mundial
da Conscientização do Autismo
O autismo é uma doença que atinge milhões de pessoas em todo mundo, sendo que no Brasil, estima-se que existam cerca de dois
milhões de autistas, mais da metade ainda sem diagnóstico, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).
Sempre engajada em programas de responsabilidade social, a Álamo Engenharia se mobilizou no dia 2 de abril, data decretada pela
ONU, para apoiar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
Com seus colaborares vestindo azul, cor escolhida para o movimento, a Álamo ofereceu sua contribuição no esforço internacional de
chamar a atenção da população, políticos e empresas para a pesquisa e combate à doença, bem como para a oferta de tratamento
adequado aos portadores de autismo.
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2 ° l u g a r P o n t e S /A

1° lugar Petros

3° lugar S aint Bar th/Le Parc

É campeão!
Realizado no dia 12 de maio, no Clube dos Conferentes, o 3º
Campeonato Álamo de Futebol Amador RJ, foi marcado por
muito sol, animação, torcida, alegria e confraternização. Cerca
de 150 colaboradores foram divididos em oito times.

3º lugar | Equipe Saint Barth/Le Parc (Edgar da Silva, Jesus
Alberto, Rafael Ribeiro, Luiz Leonardo, Alexandre, Aluizio Batista
Nascimento, Antonio Andre Gonçalves e Christian - filho do
colaborador Jesus Alberto)

As equipes vencedoras foram:

Além dos times ganhadores, também foram premiados o goleiro
menos vazado (Jorge Luiz Peixoto), o artilheiro do campeonato
com seis gols (José Carlos Fontes) e ainda o jogador destaque
(Paulo Sergio André). Os três premiados jogaram pelo time
da Ponte.

1º lugar | Equipe Petros (Marcos Flávio, Rodrigo Araujo, Fagner
Povoa, Edson de Souza, Ivan da Silva, Antonio V. da Cunha, Aluizio
Nascimento, Glauber Lima, Gelson de Aquino e Marcelo Rosa)
2º lugar | Equipe Ponte (Jorge , Carlos Adriano, José Carlos, Paulo
Sergio, Wesley, Sandro, Adriano, Luiz Felipe e Carlos Henrique)

Álamo Gente | Treinamentos
A Álamo Engenharia incentiva seus colaboradores, dando-lhes
a oportunidade de agregar novos conhecimentos, através de
treinamentos e cursos, de diferentes temas e aberto a todos. Neste
espaço, os colaboradores que usufruem deste benefício contam como
está sendo esta experiência. Conte a sua você também.
“Estou adorando as aulas de inglês com a Roberta Campello. Estou achando
muito interessante porque é algo novo para mim e posso conviver mais com
outros colaboradores da Álamo. A Roberta é ótima professora, ensina muito bem!
Já posso falar “good morning” para todo mundo!”
José Augusto Martins – tráfego – Aluno do Curso de Inglês
Roberta Campello e José Augusto Martins
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