Meio ambiente
A Água Mineral Cristalina continua promovendo ações de
desenvolvimento sustentável e quem ganha com isso é a comunidade e
o meio ambiente. O “Mutirão da Limpeza”, iniciativa desenvolvida com o
apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Macaíba, uniu funcionários e a
comunidade do Pé do Galo em uma grande festa de consciência ambiental.
Palestras sobre reciclagem, coleta seletiva, entre outros, são ministradas mensalmente na escola Tancredo Neves, em
Macaíba. Essas iniciativas cumprem o termo de compromisso firmado com a ONG Natal Voluntários.

Fique sabendo
Escola Fonte

Nesse ano, cerca de 3.000 crianças de escolas de toda a Região Metropolitana visitaram a
fonte da Água Mineral Cristalina. Os pequenos percorreram livremente às instalações e tiveram
a oportunidade de ter lições sobre o uso racional da água e de consciência ecológica. As
expectativas do projeto para 2008 são as melhores possíveis. Se você deseja organizar uma
excursão, entre em contato com Paula Salmana pelo telefone 3643-7065.

Acontecendo

A Água Mineral Cristalina é a água oficial dos principais eventos da cidade. As embalagens
personalizadas da marca brilharam na passarela do maior evento de moda do Estado: o IX Natal
Fashion Week. No lançamento da maior revista do RN, a Empresas & Empresários, a água
mineral estampou seu selo e chamou a atenção dos presentes pela beleza das garrafinhas. É a
Cristalina mostrando que exclusividade também é uma qualidade de sua água.

Trabalho duro traz resultados. A Cristalina foi uma das empresas premiadas no III
Prêmio Sesi Qualidade no Trabalho. A entrega das placas foi uma verdadeira festa e o
3º lugar na fase regional trouxe muito orgulho para toda a equipe. Em 2008, a empresa
fortalece as atividades na área. Bons resultados virão!

Cliente satisfeito
“Além da pureza e qualidade da água, os produtos da Cristalina possuem ótima
apresentação, característica indispensável para a satisfação de nossa clientela.”
Luís Henrique, Diretor Administrativo da Showcofrutas
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