Meio ambiente
Consciência ambiental

Escola na Fonte

Consciência ambiental é palavra de ordem na Cristalina.
Em outubro aconteceu o plantio de 150 mudas dentro das
instalações da fonte,
com a participação de
todos os colaboradores.
É a Cristalina dando
prosseguimento às suas
ações de preservação do
meio ambiente.

O projeto Escola Fonte, desenvolvido pela equipe de meio
ambiente da Cristalina, continua o maior sucesso. Para
agendar uma visita de sua escola, ligue (84) 3643-7065 e fale
com Paula Salmana. Você também pode entrar em contato
pelo e-mail paula@cristalina.com.br. Os alunos terão a
oportunidade de conhecer as instalações da fonte, além de
assistir palestras de conscientização.

CRISTALINA NEWS
Prêmiação
A Água Mineral
Cristalina, mais uma
vez, fez bonito na edição
2008 do Prêmio Sesi
Qualidade no Trabalho e
conquistou um honroso
2º lugar na categoria
Pequena Empresa em nível estadual. O prêmio simboliza todo
o empenho da Cristalina em valorizar, por meio da gestão de
qualidade, todos os seus colaboradores, fazendo da empresa
um lugar agradável para todos trabalharem.

ISO 9001
Em novembro, a Cristalina
passou por auditoria da
instituição que concede
a certificação ISO 9001.
A empresa deu o seu
melhor para cumprir
todas as exigências e
as expectativas são as melhores. É possível que, até o fim
de ano, a Cristalina seja a única empresa do Estado a ter a
certificação. Quem ganha com isso são os consumidores que
terão à sua disposição um produto com qualidade certificada!

Você sabia que uma das fontes mais ricas em água para consumo são os
alimentos? A melancia, por exemplo, possui 92% de líquido em sua formação.
O abacaxi possui cerca de 83% de água, enquanto outros alimentos, como o
brócolis, o alface e o repolho, podem ter mais de 90%.

Cliente satisfeito

“A postura e o profissionalismo da Cristalina são determinantes na nossa
preferência. Além disso, a empresa aposta forte em responsabilidade social e
ambiental, o que aumenta nossa admiração pela marca”.
Emanuelle Barreto, diretora de marketing do Hotel Vila do Mar
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