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Atenção as coisas que fazem diferença no seu dia.

ATENÇÃO AOS
PRODUTOS FAKE
POR LEANDRO FIGUEIREDO DOS
SANTOS

É verdade que a imagem ao lado não
motiva a nossa curiosidade e sugere uma
má impressão do editor deste conteúdo.
De fato eu também concordo, uma vez
que vemos apenas o resultado final de um
trabalho que poderia trazer um prédio
moderna, espelhada, utilizando vidros
revestidos de material com proteção
apropriada para reduzir a carga térmica
do ambiente, se tornando assim
ecologicamente mais eficiente.
Mas precisamos entender ou pelo menos
lembrar que após os danos causados por
uma empresa com baixos preços, serviço
mal finalizado ou mal executado,
podemos ter consequências drásticas e
irreversíveis e nós somos responsáveis por
esta escolha.
O que fazemos quando escolhemos
produtos e serviços FAKE, e somente após
o uso ou consumo reconhecemos o erro?

DÊ UMA OLHADA
ATRAVÉS DOS FATOS:
ACESSO O CONTEÚDO
COMPLETO.

PMOC - A LEI ESTÁ EM VIGOR

SUA EMPRESA
ESTÁ EM DIA?

NÃO HÁ MAIS COMO VOLTAR ATRÁS. ESSA
LEI PEGOU DE VERDADE.

A ATOS Soluções Técnicas atua em vários
estados do Brasil e oferece aos seus clientes
serviços confiáveis e uma equipe de
extremo comprometimento e transparência,
Não queremos te deixar sozinho!
Desde de 2013, oferecemos os serviços de
Implantação, Gestão e Execução de Plano
de Manutenção com total dedicação focada
na melhoria de performance e desempenho
dos sistemas. Desenvolvemos um programa
de treinamento interno dos colaboradores,
inclusive com a equipe de planejamento de
manutenção, o que reflete diretamente no
aperfeiçoamento do relacionamento
interno tornando o ambiente de trabalho
mais descontraído e agradável.

NOSSO TIME
ESTÁ ANTENADO!
Nosso Coordenador responsável pela
operação do PMOC foi entrevistado pelo
Portal de Facilities e descreveu a evolução
da nossa empresa e nos dá uma visão de
como o mercado está se comportando com
a nova lei.
Challenges are many. Overcome Together.
Visite www.atosrj.com.br

