
J U L H O  -  A G O S T O  2 0 2 1 V O L  1  |  E D I Ç Ã O 1  

   MASTER PARA TODOS
O Comitê Executivo tem a honra de apresentar dentro de sua gestão

mais aberta, participativa e transparente, o projeto “Master para Todos”

através da Live Contas Abertas que apresenta mensalmente, o

balancete, o fluxo de caixa, além das atribuições da Master e do Portas

Abertas, onde o associado faz um tour presencial as instalações,

conhecendo os processos de trabalho e colaboradores, como também

os dados financeiros. O Portas Abertas ocorre todas as quintas-feiras e

deve ser pre-agendado diretamente no atendimento da Associação.

COMITÊ COVIDPRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DA SEGURANÇA

 Foram realizadas 48.138 rondas internas no complexo no período de  01/07/2021 até 
 30-07-2021.      SOMENTE 1% DAS OCORRÊNCIAS FORAM CRIMINAIS.

 News

100 DIAS DE GESTÃO

Nos 100 dias da nova gestão da

Associacão Master, vimos com muita

alegria, divulgar a primeira edição do

Master News, um periódico, onde serão

divulgados todos os eventos e atividades

realizados em nosso complexo.

O News é parte do novo plano de

Comunicação da Master visando integrar e

informar melhor os associados.

Agradecemos a todos que colaboram

nesta aventura de gestão.

Disfrutem a leitura!

Comitê Executivo

EDITORIAL

O Comitê Executivo, pensando no bem estar
de seus associados e colaboradores e em
função da demanda dos residenciais, criou o
Comitê Covid, formado pelo Presidente do
Comitê Executivo da Master, representantes
de áreas internas e um representante da
empresa Maxipas responsável pela Medicina
e Segurança do Trabalho. Tem como objetivo
divulgar orientações gerais em torno da
pandemia com base na legislação em vigor.



A campanha deste ano realizada com apoio

da Viva Swiss Park no mês de julho foi um

sucesso e conseguiu aumentar a reserva do

banco de sangue do Hemocentro de

Campinas.

Obrigado a todos doadores!

 

Com objetivo de conhecer o destino do lixo coletado no complexo, no dia

28/07/21 a Associação Master foi visitar a empresa GMV Recycle responsável

pela coleta de lixo de todo o complexo Swiss Park. Foi visitado a Fábrica de

sacos plásticos que são produzidos com o lixo reciclável coletado nos

residenciais e pontos comerciais, além da Usina de compostagem de materiais

orgânicos também oriundos do complexo Swiss Park. Nesta visita estavam

presentes os funcionários do departamento de manutenção da Master, Srs. José

Santos, Edilson e Carlos, juntos estavam também a Sra. Noêmia que é a 1ª
secretária da mesa do Conselho Diretor da Master, Sr. José de Melo, Diretor

Financeiro da Master e a Sra. Magali Noronha que faz o relacionamento da área  

comercial.

VISITA DA MASTER A GMV
RECYCLE Entre os dias 19 e 22 de julho, a Master

em parceria com a empresa GMV que

faz o serviço de coleta no complexo

Swiss Park, realizaram a operação Cata

Treco nos residenciais, condomínios e

área comercial. Esta ação tem o intuito

de diminuir a proliferação de insetos e

animais indesejados, além de ajudar os

moradores recolhendo o que já não se

usa mais, agradecemos a todos que

participaram desta ação.

Você pode contatar a GMV em

qualquer tempo para a coleta e

descarte de objetos incluidos na

operação

 

 O 5s é  uma metodologia que
promove a eficiência dos processos
proporcionando segurança,
qualidade, custo e entrega. É
composta de 5 sensos, refletindo em
uma mudança de hábito e atitudes
que visam aprimorar o
comportamento das pessoas.

Todos os colaboradores da Master
receberam a instrução da ferramenta
que foi implementada em 15 de julho,
os setores já se movimentaram e
devem se adaptar cada dia mais ao
método.
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Parceria Master e GMV 
 Operação Cata-treco

5S NA MASTER

Quer colaborar com as próximas
edições? Entre  em contato!

andreza@associacaomaster.com.br

SUSTENTABILIDADE

COMPROMISSO SOCIAL
DOAÇÃO DE SANGUE

NO COMPLEXO 
CAMPANHA DO AGASALHO

2021
A campanha do agasalho desse ano por iniciativa

da Associação Master em parceria com a Viva

Swiss Park, ajudou muitas famílias em estado de

vulnerabilidade.

Muito obrigado a todos que doaram.


