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Obras de Clientes

A Solar Group tem promovido palestras online 
no formato de webinar gratuitos e abertos ao 
público. Cada palestra  tem a participação 
especial de clientes, como a Loja Életrica e 
a Ecori. O palestrante do último webinar foi o 
Eng. Raphael Vaz, gestor de contas da Solar 
Group, os próximos  serão o Eng. Augusto 
César e o Eng. Willian Marques, ambos 
analistas comerciais, também da Solar Group. 
Essa iniciativa visa divulgar a marca, e retirar 
dúvidas de quem compra nossos produtos. 
Saiba mais, em nosso site: www.solargroup.
com.br     

Webinar da Solar Group

Foi realizado na empresa duas etapas de Teste 
de Covid-19 para segurança de todos os nossos 
colaboradores. Os casos apontados como 
positivo foram tratados junto ao RH para que as 
medidas de segurança fossem cumpridas. 
        

Situação Atual:

- Colaborador da área de Qualidade- Ficou afastado  
14 dias; retornando as atividades no dia 05/08;

- Colaborador da Empresa Fênix - Afastamento de 14 
dias;

- Colaborador da área de Ferramentaria teve alta 
médica e retornou as atividades no dia 06/08.

Ações do RH - COVID 19

Reconhecimento

Parabéns Carlos 

O RH reconhece e parabeniza 
pelo trabalho realizado na área de 
manutenção e pelo apoio que tem 
dado ao seu gestor cobrindo férias 
dos colegas de trabalho. 

Parabéns Andreia

O RH Parabeniza a colabora pelo 
empenho em seu desenvolvimento 
profissional, buscando sempre evoluir 
como líder.   
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Fábrica cada vez melhor

A fábrica está a cada dia mais organizada e bonita, os colaboradores tem se 
empenhado muito para que isso aconteça, com destaque para a Eng. Flávia 
que tem criado novos projetos para aplicar o 5S, cujo foco está na pintura, 
organização e limpeza, ótimo trabalho em equipe, parabéns a todos.   

Organização de papelões Lixeira móvel de papelão Organização de ferramentas Organização de fitas

Reconhecimento

Parabéns Peterson

O RH reconhece o trabalho e agradece 
por todo apoio na elaboração do 
RHExpress e em outros trabalhos 
internos. Parabenizamos pelo trabalho 
em equipe.   

Parabéns Flávia

O RH parabeniza pelo excelente 
trabalho que vem realizando na 
fábrica.    
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