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Palmas para os nossos aniversariantes!
José Severino da Silva3 de maio

10 de maio

12 de maio

Marcelo Pereira de Andrade

José Luiz Santana Cunha

Mônica Alessandra de A. Ferreira

Lindoberto Batista Pereira 

Cosmo Otacílio da Silva 

Manoel Pereira da Silva Filho

Edson Lacerda da Silva

Gilmar Severino dos Anjos 

Raimundo Ferreira da Silva

João Manoel do Nascimento Filho

18 de maio

20 de maio

20 de maio

21 de maio

21 de maio

28 de maio

31 de maio

Severino Sebastião da Silva

Joel Ferreira da Silva

Linaldo José da Silva

José Severo

Eduardo Firmino Souza da Silva

Gisleide Aline Rodrigues de Melo

Ageu Marques do Nascimento

Joana D’Arc Tavares de Melo

Rosilene Barbosa

Marinaldo Luiz da Silva 

25 de junho

28 de junho

5 de julho

7 de julho

17 de julho

19 de julho

23 de julho

26 de julho

1 de agosto

4 de agosto

29 de agosto

Novos equipamentos para servir melhor

O primeiro compromisso da SN é com a busca do atendimento 

ideal, feito de  qualidade, rapidez e segurança. De olhos postos 

nessa meta, adquirimos mais um caminhão a frio, com 

capacidade para 1.200 litros e mais um fusor portátil. Composto 

do que há de mais moderno no mercado, possui célula acoplada 

ao veículo, para transportar até três passageiros, conhecida como 

cachorreira. Também é acoplável a qualquer veículo o fusor 

portátil rebocável, próprio para aplicar material termoplástico 

extrudado, destinado à aplicação de setas, faixas de pedestres, 

letras, números e a�ns. Destaca-se também pela mobilidade e 

praticidade na execução dos serviços. É assim que buscamos a 

excelência no atendimento a clientes e parceiros.

www.snacional.com.br www.snacional.com.br
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Sob a �scalização dos tenentes Correia, do 2º BEC, e Melo, do 

3º BEC , a SN – Sinalizadora Nacional executa os contratos de 

sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares na 

Rodovia BR-101 Norte. Os referidos serviços são realizados 

exclusivamente para atender ao 2º e ao 3º BECs, valendo 

salientar que no caso do 3º BEC se trata de uma obra 

diferenciada, particularmente interessante, especialmente pelo 

fato de envolver um tipo de tacha diferente das convencionais. 

Em síntese, a ação da SN – Sinalizadora Nacional consiste na 

execução dos serviços de implantação de tachas re�etivas 

monodirecionais brancas, com re�etivo de 43 elementos em 

vidro lapidado e espelhado com dois pinos de �xação. No caso 

do 2º BEC, o contrato de execução é mais abrangente, sendo 

realizados trabalhos de aplicação de termoplastico e a 

implantação de tachas e pórticos. Para a execução dos 

serviços citados, é imprescindível o envolvimento de 

pro�ssionais quali�cados e permanentemente  atualizados. Os 

ditos serviços acontecem em trechos isolados, com datas 

preestabelecidas para serem inaugurados. Por se tratar de um 

serviço público federal, são feitas vistorias periódicas pelos 

pro�ssionais do DNIT – Departamento Nacional de Infraes-

trutura de Transportes.
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Obras do Segundo e do 

Terceiro BECs são nossas
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