Meio ambiente
Portas abertas

O projeto Escola Fonte, desenvolvido pela Água Mineral Cristalina, retomou atividades no mês de março. O objetivo
dessa iniciativa é abrir as portas da fonte para que alunos do ensino fundamental, ensino médio e, até mesmo, superior,
possam ter acesso às instalações da produção. Para agendar visitas, entrar em contato com Paula Salmana pelo
telefone (84) 3643-7065 ou pelo e-mail paula@cristalina.com.br.

Consciência ecológica

A Cristalina, empresa comprometida com a preservação do meio ambiente, leva as metas dos Objetivos do Milênio à sociedade.
Em abril, será implantado pela empresa um programa de coleta seletiva junto ao povoado de Pé do Galo, em Macaíba. A
Cristalina dá a sua contribuição e leva a conscientização ambiental à comunidade, em cumprimento a um compromisso firmado
com a ONG Natal Voluntários.

CRISTALINA NEWS
Em festa!

A Água Mineral Cristalina está em clima de festa. No próximo dia 25 de
abril, a empresa comemora 14 anos de existência e realiza uma confraternização
especial com a presença da diretoria, clientes e funcionários, na sede da
empresa. A equipe Cristalina celebra a data com a sensação de missão cumprida
e com as melhores expectativas possíveis para o futuro. Parabéns!

Empresa responsável

A Cristalina realizou em março sua I Semana de Saúde, projeto
desenvolvido junto todo o corpo de funcionários. Durante essa semana, as
pessoas que trabalham na empresa tiveram acesso a consultas médicas e
atendimento odontológico e palestras de conscientização com temas, como
saúde bucal e planejamento familiar.

Qual a diferença entre a água mineral e a água comum? Simples. A primeira
possui maior grau de pureza e contém níveis positivos de sais minerais e outras
substâncias benéficas à saúde.

Cliente satisfeito
“Além da excelência na qualidade de seus produtos, a Água Mineral Cristalina
estabelece um relacionamento pontuado pela atenção total ao cliente”.
Laércio Cardoso, gerente de controladoria do hotel Blue Tree Pirâmide
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