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OTÍCIAS

Estamos comemorando mais um ano de muito trabalho, representado por contratos concluídos e mantidos, bem como pela 

conquista de novos clientes. É assim que a SN se consolida, cada vez mais, no mercado nacional, proporcionando aos seus 

clientes e parceiros qualidade, rapidez e tecnologia de ponta.

Conheça alguns contratos renovados para o ano de 2012 com continuidade para 2013:

 1º Batalhão de Engenharia e Construção - 1º BEC/RN.

2º Batalhão de Engenharia e Construção - 2º BEC/PB.

3º Batalhão de Engenharia e Construção - 3º BEC/PE.

Prefeitura do Município de Jaboatão dos Guararapes/GTT.

Participação nos contratos de sinalização Crema:

- Consórcio SVC/ Paviservice/PB - Rodovias na PB.

- Consórcio J&F /PB.

- Consórcio Souza Reis-CE/PB/PA.

Contratação direta:

- Const. Luiz Costa - CLC/Anel Viário de Mossoró.

- DNIT/PI - Rodovias 020,222,316,343/402.

- 11º Batalhão de Engenharia e Construção - 11º BEC/MG.

- Queiroz Galvão – TDR Norte (Suape).

- Acesso viário da Fábrica de Cerâmica Elizabeth/PB.

Para o ano de 2013 buscamos ocupar espaço junto ao maior programa rodoviário brasileiro, o BR Legal, que engloba toda a 

malha rodoviária do país, com investimentos da ordem de R$ 4 bilhões em cinco anos. Por outro lado, em conjunto com a 

nossa associada ViaEncosta , dedicada à engenharia ambiental, estaremos presentes na próxima edição da CBR & Brasvias, 

em Santos, SP.  Trata-se de uma feira voltada para infraestrutura rodoviária, pauta na qual pretendemos apresentar um pouco 

mais da SN.
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Manutenção e conquista de contratos



De 5 a 6 de novembro último, a SN recebeu a auditoria externa da BRTUV, 

representada pelas auditoras Márcia Gouveia e Flávia Costa. Nesta ocasião 

foi avaliado o Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, comprovando 

que ela cumpre os requisitos da NBR ISO 9001/2008, condição essencial 

para a recertificação por mais três anos. Isso significa que a Sinalizadora 

Nacional é uma empresa recomendada pelo seu padrão de qualidade. 

A auditoria ocorreu nas unidades de Boa Viagem, da Fábrica-Parque 

Industrial do Curado e também nas obras de sinalização horizontal e 

vertical da empresa, locadas em Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco, 

constatando a excelência nos processos da empresa no seu ramo de 

atividades. “O padrão de qualidade adotado não está apenas nas políticas 

internas ou no discurso dos diretores, mas é colocado em prática 

diariamente”, observou a auditora Márcia Gouveia, auditora líder da BRTUV 

Nordeste, que foi a responsável por conduzir todo o processo de auditoria 

na SN.

Além de conhecer as instalações da empresa e auditar vários funcionários, 

as auditoras visitaram as obras em curso e avaliaram os documentos e 

procedimentos de rotina. Elogiaram a prática da SN em adotar sugestões 

de clientes através das pesquisas de avaliação de satisfação, promovendo, 

assim, uma desejável interação empresa-cliente ao mesmo tempo em que 

busca realizar os serviços da melhor forma e de acordo com as 

necessidades dos seus contratantes. 

Constatou-se que a SN Sinalizadora Nacional tem mantido, desde 2008, 

seu excelente padrão de serviços, amadurecendo a cada ano o seu sistema 

de gestão de qualidade e se tornando uma empresa que busca, sempre, 

sua melhoria contínua através do trabalho sério e do comprometimento da 

diretoria e dos colaboradores que fazem da SN, uma empresa com tão 

poucos anos de existência, um incontestável sucesso. 
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Sinalizadora Nacional é recertificada pelo 

ISO 9001:2008
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SN entra de vez na aplicação e especialização 

do metilmetacrilato e termoplástico alto-relevo

A SN Sinalizadora Nacional iniciou a aplicação de material 

plástico a frio à base de metilmetacrilato e termoplástico 

alto-relevo. Como anunciamos no número 6 deste jornal, 

a aquisição de extrusora para metilmetacrilato, tecnologia 

já bem difundida no Brasil, constitui-se um fator a mais de 

qualidade do nosso trabalho. Foi motivo de 

comemoração mais este esforço da SN para obter estas 

duas tecnologias que há tempos eram esperadas com 

muita ansiedade. Elas farão parte do portfólio de produtos 

e serviços que oferecemos aos nossos parceiros e 

clientes, como mais uma solução de segurança para o 

usuário de vias, rodovias e aeroportos. São materiais 

distintos, porém que fazem parte da sinalização tipo 2.

Veja um pouco dos serviços que já realizamos na Ferreira 

Costa e em Jaboatão dos Guararapes.



OTÍCIAS

Através da  Elgimaq Indústria e Comercio, do Rio de Janeiro, a SN  apresentou, em novembro último, no Expo Center Norte, 

de São Paulo,  sua mais nova aquisição. Trata-se do caminhão a frio com a opção de acoplagem para sapata extrusora de 

aplicação para material plástico a frio bicomponente. Foi uma aquisição comemorada por todos, já que é mais um 

equipamento de alta importância a fazer parte de nossa frota, já composta de  15 caminhões de pintura, entre frio, quente, 

alto-relevo e serviços manuais.

Apresentação de equipamento em  São Paulo

A SN comemorou com seus colaboradores, clientes e parceiros as festas de fim de ano.

Prêmio Top of Quality 2013

Feliz ano-novo!
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Como reflexo de sua constante busca da 

excelência, a Sinalizadora Nacional recebe 

o prêmio Top of Quality. O troféu é um justo 

reconhecimento do acerto da política da 

empresa, voltada, sempre, para prestar ao 

seu cliente serviços de incontestável 

qualidade.



OTÍCIAS
w

w
w

.s
n
a

c
io

n
a

l.c
o

m
.b

r

Apresentamos nosso portfólio de serviços ao 

Derba-BA
A Sinalizadora Nacional apresentou a técnicos, engenheiros e 

orçamentistas do  Derba – BA sua linha de serviços e produtos, entre 

eles a impressão digital com laminação contínua em película tipo 1A 

sem ser refletiva prismática, conhecida como GE ou GT. O que 

estamos apresentando aos órgãos, parceiros  e empresas em geral, 

é a vantagem de ter um produto dotado de superqualidade no caso 

impressão digital, pelo preço de serviços plotados. A relação custo-

benefício é incomparável e entre os assuntos relativos à sinalização 

vertical foi mencionado que o sinal impresso, inclusive, dificulta os 

atos de vandalismo nas vias e rodovias, uma vez que as películas 

plotadas são mais suscetíveis de serem arrancadas e danificadas. 

Na Bahia, a propósito, este tipo de problema é muito elevado.

5

Segurança em foco

A boa prática de segurança e higiene ocupacional são importantes para 

evitar acidentes e garantir a saúde dos colaboradores. Tal ambiente de 

proatividade no que se refere à prevenção de acidentes e à proteção à 

saúde do trabalhador, é resultante do compromisso e da colaboração 

mútua entre os empregadores e trabalhadores. 

Fundamentada nestes valores, a SN realiza o Diálogo Diário de Segurança 

– DDS.

Trata-se de um programa destinado a criar, desenvolver e manter atitudes 

preventivas nas empresas, conscientizando todos os colaboradores. 

As palestras, com temas relativos à Segurança e Medicina do Trabalho têm duração de 5 a 10 minutos e se realizam antes 

do início da jornada de trabalho. A responsabilidade pela execução do DDS é do líder/supervisor, registrando o tema do 

DDS com as assinaturas da equipe em impresso padrão.

Alguns temas já foram abordados, como Prevenção de Combate a Incêndios, Ergonomia (Levantamento de Pesos) 

Correta, Utilização dos EPIs, Organização e Limpeza, entre outros.



Faça parceria com a educação 

Por mais óbvio que pareça, muitas pessoas deixam de dedicar atenção a este quesito, e apresentam um comportamento 

inaceitável para a organização. Não é necessário gostar de ninguém, mas respeitar é obrigação de todos, não somente no 

trabalho, mas na vida. Por isso, respeite as diferenças, os limites e mantenha sempre a educação;

Pratique a autocrítica e tenha interesse pelo que faz 

A preocupação constante em melhorar sempre e o interesse pela atividade desenvolvida é muito importante para o 

crescimento profissional. Cumpra todas as tarefas. Isso não é somente uma questão de bom senso, mas também uma 

questão de compromisso profissional;

Mantenha uma boa aparência 

Não é necessário estar sempre elegante, pois saber se vestir significa saber usar a roupa certa no lugar certo. Por isso, 

devemos nos vestir de acordo com o local em que trabalhamos;

Saiba lidar com as hierarquias 

Mantenha o equilíbrio, tendo sempre respeito. Aceitar opiniões faz parte do trabalho em equipe, sabendo escutar, opinar e 

avaliar opiniões diferentes da sua. Ao expor suas idéias, faça com que as pessoas entendam seu ponto de vista, mas sem 

imposições;

Seja pontual no trabalho 

Cumpra o horário de trabalho, mantendo a pontualidade nos compromissos marcados.

A postura profissional é algo totalmente decisivo na construção de uma carreira. Ela é importante tanto para quem ingressa 

em seu primeiro emprego, como para quem já está trabalhando há mais tempo.

O sucesso de sua Carreira depende apenas de você!  
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Dicas de Ética e Postura Profissional
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www.snacional.com.br

Abril |

Maio |

Junho |

Julho |

 Ezequias Francisco da Silva, Marcelo Manoel da Silva, Vanessa Soares 

Bezerra de Santana, Inaldo Gomes de Souza, Marcos José de Araújo Freitas;

 Marcelo Pereira de Andrade, Laudicea Maria de Vasconcelos, Monica 

Alessandra de A. Pereira, Alessandro Cursino da Silva, Josias Bernardino da Silva, 

Luiz Mario da Silva, Lindoberto Batista Pereira, Manoel Pereira da Silva Filho, Cosmo 

Otacilio da Silva, Gilmar Severino dos Anjos, Edson Lacerda da Silva, Acenildo 

Maciel da Silva, Raimundo Ferreira da Silva, João Manoel do Nascimento Filho;

 Ednaldo Batista da Silva, Luciano Batista Pereira, Weslhey Araújo da Silva, 

Antônio Marcos de Souza, José Severino da Silva, Severino Sebastião da Silva, 

Paulo Barros;

 Marcia Lino de Santana, Joel Ferreira da Silva, Iuri Lara, José Carlos da Silva 

Júnior, Maurisandro Cursino da Silva, José Severo/Diretor Operacional, Eduardo 

Firmino Souza da Silva, Gisleide Aline Rodrigues de Melo, Edilson Galdêncio 

Gerôncio, Ageu Marques do Nascimento, Luíz Guilherme/Diretor Financeiro;

Fotografias do acervo da SN | Rua Antônio Lumack do Monte, 128, sala 2013, Empresarial Center III, Boa Viagem, Recife, PE, 50020-350, 81 3466 3636  

Fábrica Curado 81 3255 0038 | comercial@snacional.com.br | www.snacional.com.br | Diagramação: QI Comunicação 81 3421 2111

Meu Casamento

Seu objetivo |

Como chegou a SN |

Tempo SN |

Desempenha alguma atividade paralela |

O que a família representa para você |

Um pensamento |

Viver bem espiritualmente, socialmente e financeiramente

Por indicação do meu cunhado

1 ano e 4 meses

Não

Tudo, pois sem a família não temos apoio para os altos e baixos de nossa vida.

"Fale somente quando suas palavras possam ser tão suaves quanto o silêncio."

Momento marcante |

Reginaldo Farias da Silva é motoboy da SN, nasceu em 12 de dezembro, na cidade de Recife

Cor de sua preferência |

Lugar que gostaria de conhecer |

O que gosta de fazer |

Seu time |

Um ídolo |

Uma palavra forte |

Vermelho, branco e preto

Paulo Afonso - BA

Futebol

Náutico

Pelé

Um filme | "O Guarda-costas"

Um livro | A Bíblia

Amor
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Parabéns a você!

Entrevistado do mês
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