MENSAGEM
DO
CONSELHO DE GERÊNCIA

Assunto: DIA DO MINEIRO

27 de Abril de 2019

Estimados (as) Colaboradores (as)
Todos devemos ter ORGULHO DE SER MINEIROS !
Esta data que mais uma vez comemoramos, leva-nos a pensar em todo o nosso percurso neste subsector
diamantífero ao longo dos anos, todos contribuindo para o seu prestígio e importância.
Decerto que cada um à sua maneira, nos lembramos das diversas passagens da nossa vida, através das quais
fomos aprendendo e ensinando esta “arte”, para a qual é preciso ter entrega e dedicação, uma entrega
permanente, criando condições, para que as gerações vindouras, possam dar continuidade, àquilo a que os
primeiros técnicos Angolanos expatriados deram início, todos contribuindo desta forma, para aquilo que é hoje
a Chitotolo.
Hoje, mais do que nunca, somos e seremos MINEIROS PATRIOTAS, acreditando, que com a contribuição de cada
um de nós, concretizaremos todos os desafios que se nos colocam.
Esta celebração, reforça assim a motivação e o empenho para continuarmos unidos em torno dos nossos
objectivos comuns de consolidação e sucesso da nossa Empresa, certos que com crescente dedicação e
competência, seremos cada vez melhores.
Em nome do Conselho de Gerência a que presido, quero deixar-vos a certeza, de que também nós temos
orgulho de ser mineiros e que acreditamos de forma ilimitada, nas nossas competências e capacidade de
trabalho bem como no futuro da nossa Empresa.
Contamos com todos indiscutivelmente !
Que esta celebração seja assim para todos nós, um testemunho futuro, daquela que é uma verdadeira “GARRA
DE MINEIRO”, conscientes de que este futuro somos mesmo todos nós !
Com as nossas saudações mineiras

Victor Nunes
Presidente do Conselho de Gerência
Sociedade Mineira do Chitotolo
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