Meio ambiente
Consciência ambiental

A Cristalina esteve presente nas ações de limpeza do Rio Potengi realizadas pelo IDEMA, matando a
sede de cerca de 400 participantes do mutirão. Para a empresa é mais que importante manter nosso
principal rio limpo, preservando os ecossistemas ali existentes. Parabéns!

Mutirão de limpeza

Em agosto, a Água Mineral Cristalina dará continuidade ao projeto sócio-ambiental na comunidade Pé
do Galo, em parceria com a SEMURB - Macaíba. O II Mutirão de Limpeza contará com a participação
dos colaboradores da Cristalina, do Conselho Comunitário e da Escola Municipal Tancredo Neves.
O objetivo da ação é sair pelas ruas recolhendo lixo, promovendo a limpeza e consciência ambiental.

CRISTALINA NEWS
Prêmio SESI

Em breve, a Cristalina estará concorrendo a mais um Prêmio Sesi de Qualidade no
Trabalho. A premiação visa estimular a responsabilidade social das empresas brasileiras,
incentivando a ética e da transparência nas relações de trabalho. A Cristalina foi 3º lugar
em 2007 e as expectativas para este ano são as melhores possíveis.

São João na Fonte

No último dia 28, o clima de festejo junino invadiu a fonte em mais um São João da
Cristalina. A festa contou com a participação de colaboradores de todos os setores, que
foram o grande destaque do arraiá. Gincanas e brincadeiras realizadas durante o dia
animaram todos. As espigas de milho e o colorido das comidas típicas enfeitaram ainda mais
a festa, que contou com quadrilha e muito forró. Parabéns a todos!

De acordo com a ONU, a cada oito segundos morre um criança por doenças
relacionadas à água. Por essa razão, a pureza da água é o principal objetivo do
controle de qualidade da Cristalina.

Cliente satisfeito
“A Água Mineral Cristalina é um produto de qualidade e ótima aceitação. Além
disso, a empresa é muito honrada, digna e de muito respeito”.
Fernando Antônio Forte de Holanda, Distribuidor Cristalina
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