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JÁ ESTÁ NO AR O NOVO SITE 
DA BAALBEK!
Certamente você sentiu a grande diferença 
do novo layout do site da Baalbek. Além 
da nova cara, ele ficou mais objetivo e 
dinâmico, e com uma melhor resolução 
para dispositivos móveis. Em breve o 
blog da nossa cooperativa estará também 
reformulado. Aguardem!

VEM AÍ O NOVO CANAL DO 
COOPERADO! 
Novo layout, mais dinâmico e informativo. 
Na página Dúvidas Frequentes, será 
disponibilizado um conteúdo totalmente 
reformulado e mais completo. Também 
haverá mais vídeos sobre obras e entregas. 
Tudo para que o cooperado se sinta mais 
seguro e bem orientado quanto a sua adesão.

Espero que você goste de mim

Foi em uma segunda-feira de novembro 
que nasci. No quarto andar, dentro daquela 
agradável sala de reunião. Poucos sabiam que 
eu viria ao mundo. Ou melhor, que eu surgiria 
na Baalbek. Que eu seria o mais novo filho 
dessa cooperativa. Ainda não estou totalmente 
formado, afinal é a primeira vez que dou às 
caras pelo escritório. Estou conhecendo cada 
um de vocês nesse exato momento que me 
segura e me lê. 
Mas eu sei que vou crescer. Tenho certeza 
que serei estampado por muito mais palavras 

no futuro do que nessa minha estreia. E sabe 
quem vai me ajudar a ter conteúdo para tudo 
isso? Pois é... Você mesmo, colaborador. E 
nem adianta torcer o nariz. Eu sei que você, 
mais cedo ou mais tarde, vai gostar da ideia.
Não conheço ninguém dentro de uma 
organização que não goste de expor o carinho 
que se tem pelo departamento em que atua. 
Dessa forma, que tal mostrar aquilo que tem de 
bom no que você e seus companheiros do dia 
a dia fazem? Que tal contar para todos sobre 
o sucesso da sua equipe? Que tal revelar o 
tamanho da importância das horas que você 
se dedica ao trabalho para o resultado final da 

nossa cooperativa?
É só me dizer, em um cantinho reservado 
que seja; pode ser por papel, por e-mail... E 
deixa que aquele pessoal que me criou faz 
o resto. Eles podem ser meio estranhos, até 
engraçados. Porém gostam de verdade do 
que fazem. Tenha certeza que eles darão um 
jeito de me vestir com palavras e fotos nas 
próximas edições.
Enquanto isso, espero que você curta a minha 
primeira aparição. Se tiver uma nova ideia, 
comente. Será bem-vinda. Eu só desejo que 
você fique bem informado(a) sempre que eu 
aparecer.

O Departamento de Obras ganhou 
recentemente dois novos reforços: a 
orçamentista Ana Cristina, a mãe do 
Matheus, e o retorno do engenheiro Bruno 
Rossini, fã da banda Legião Urbana. Já 
o time de Comunicação contou com a 
chegada do videomaker Renan Justo, que 
também é jogador de games online, do 
social media Johnny Marcillo, que curte 
assistir filmes e séries em suas horas 
vagas, e do redator Carlos Fernandes, um 
viajante de carteirinha. Ana Cristina Bruno Rossini Carlos Fernandes Johnny Marcillo Renan Justo

NOVOS COLABORADORES



O princípio do tratamento 
humanizado 

Todos aqui na Baalbek sabem da 
importância dada pela cooperativa 
e pelo seu RH com relação ao 
tratamento humanizado para com 
seus colaboradores. Afinal, para ser 
uma organização humanizada, é 
preciso que seus funcionários sejam 
valorizados e que um bom ambiente 
seja levado em consideração. O 
que gera automaticamente uma 
boa qualidade de vida no trabalho 
e a necessidade do respeito à 
diversidade cultural.
Mais que isso. Quando uma 
organização considera as 
necessidades psicológicas, 
físicas, emocionais e sociais de 
seus colaboradores, ela contribui 
diretamente para o sucesso desse 
profissional. E, por consequência, da 
cooperativa, como no nosso caso.
Isso pode ser percebido já na 
entrevista de emprego, tanto por 
parte do RH quanto por parte 
dos gestores de uma vaga. Esse 
tratamento diferenciado, se assim 
pode-se dizer, continua a ser uma 
realidade dentro do espaço de 
trabalho.
Alexandre Veiga, gerente de 
Recursos Humanos da Baalbek, 
tem uma visão bem particular do 
assunto. Para ele, essa visão não 

pode ser generalizada. Por outro 
lado, sua posição é bem enfática 
quando questionado a respeito: 
“Eu tenho o costume de tratar as 
pessoas da forma como eu gostaria 
de ser tratado”.
Alexandre vai além em sua 
percepção quando se fala 
em tratamento humanizado: 
“Principalmente o RH deveria ter, 
obrigatoriamente, muita empatia. 
Não é um item opcional. Você 
já deveria ter esse tipo de coisa 
incrustada no seu processo”.
Ao analisar essa visão, pode-
se concluir que o tratamento 
humanizado não deveria partir 
somente do departamento de 
Recursos Humanos de uma 
organização, seja ela pública, 
privada ou cooperada; ou apenas 
dentro de um ambiente profissional. 
Essa atitude deveria sim permear 
a vida de todos nós onde quer 
que estejamos: em casa, na rua, 
nas reuniões com os amigos, nas 
compras, no trânsito.
É difícil? Sim. Talvez mais para um 
do que para outro. Portanto essa 
condição pode servir de reflexão 
para cada um de nós. Ao incorporar 
o tratamento humanizado em nossas 
vidas, certamente sentiremos 
uma satisfação de ter feito algo 
importante para alguém.

Um brinde à empatia.

Quem sou eu? 

Nosso boletim contará em todas as 
suas edições com a apresentação 
de um(a) colaborador(a) da Baalbek. 
Falaremos sobre seus hobbies, 
curiosidades e paixões, além da sua 
função dentro da cooperativa. Então, 
se você quiser participar dessa 
coluna, é só dar um toque para o 
pessoal da Comunicação.
Nossa estreia será com a Ana Lúcia, 
Orientadora Habitacional da unidade 
Baalbek em Mongaguá.
Ana nasceu em Campinas, mas 
mora em Mongaguá há quase 20 
anos. Atualmente está no auge da 

sua intensidade. 
Movida pelo 
novo, gosta de 
descobrir lugares, 
gastronomias e 
outras culturas. O 
que faz dela uma 
apaixonada por 
viagens.
Uma curiosidade 
interessante é 
que a campineira 
mantém uma 
estante com 
uma coleção 
de cervejas 
“diferentonas” em 
sua casa. 

Seu grande desafio é passar em 
frente a uma cafeteria e resistir a 
provar um bom café. Como fã de 
rock’n’roll e flashback, considera de 
longe a banda Guns N’ Roses como 
uma das suas favoritas.
Ana Lúcia está cursando a faculdade 
de Engenharia Civil. Na Baalbek, 
evoluiu muito profissionalmente 
depois que passou um tempo 
trabalhando em Obras. Ela carrega 
como lema ser transparente e passar 
confiança e credibilidade em seus 
afazeres. Foi assim que ela sempre 
manteve um bom relacionamento 
com o cooperado, visando auxiliar 
seu sonho que é a contemplação.


