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LIZMETAL E LENOBETÃO NA EXPO-CONSTRUÇÃO 2009
É isso mesmo! As duas empresas juntaram forças para, ainda mais fortes, marcarem presença na Feira,
tão importante para o segmento da construção civil. Quem passou por lá pôde conferir o stand de 70m2 com
muitas novidades para o público. Houve grande visitação, relacionamento e negócios ! Além disso, a Lizmetal
promoveu uma palestra sobre a importância da utilização de gruas! Na próxima edição edição vamos conferir as
fotos do evento, ok?!

LIZ CONSTRUÇÕES COLABORA COM INSTITUIÇÃO DE APOIO A MENORES
CARENTES COM O QUE MAIS SABE FAZER: OBRA ! ! !
A empresa demonstra mais uma vez sua preocupação social e oferece os serviços de
seus colaboradores para a reforma do banheiro da ASSOCIAÇÃO REPARTIR - Grupo
de Apoio e Assistência ao Carente. Em janeiro fizemos a reforma da biblioteca e agora
entregamos dois banheiros totalmente estruturados para que as crianças possam
conviver num ambiente mais saudável. Vale ressaltar o esforço daqueles que colocaram
a “mão na massa” para a obra ficar pronta no prazo necessário ! ! !

“

OBRAS DO MORADA
DOS ARCOS E DO
CARPE DIEM
DESTACAM-SE NA
REUTILIZAÇÃO DE
RESÍDUOS

O pessoal do CARPE DIEM está de parabéns pelo
excelente trabalho na coleta e reaproveitamento de
materiais ao longo dos últimos meses mas, este mês
a obra do MORADA foi o grande destaque do PLANO
DE GESTÃO AMBIENTAL, com o maior volume de
resíduos sólidos coletado e vendidos para
cooperativas. O melhor, além de cuidar do meioambiente, ainda conseguimos uma verba adicional,
que vem a ser investida na própria obra!

LIZMETAL CHEIA DE NOVIDADES ! ! !
O mês de agosto começou recheado de coisas positivas na Lizmetal. Além da participação na Expo-construção, a
empresa acaba de produzir a primeira cabine de comando para seus equipamentos. O acessório é mais uma opção
que oferecemos para nossos clientes e certamente vai ser positivo para o negócio. E como o que não falta este mês é
novidades, a empresa acaba de contratar um Gerente Comercial, Cristiano Maia, que promete muitas vendas! Abaixo,
foto da equipe de colaboradores da empresa, ao lado do diretor-presidente da Lena Brasil!
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