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22 de Abril de 2020

Estimados (as) Colaboradores (as)

Estamos numa época em que a preservação da saúde é essencial, devendo como tal respeitar as regras definidas
para a nossa salvaguarda e a de todos quantos estão à nossa volta.

De igual modo, deveremos aproveitar estes momentos, para repensar o futuro, tomando consciência sobre a
importância de nos mantermos unidos, no propósito de ultrapassar todos os constrangimentos que este vírus
nos traz, sejam eles ao nível da saúde em si, sejam eles ao nível da nossa actividade.

Decerto que, cada um ao nível das suas responsabilidades, seja em casa em Luanda, por exigência das
circunstâncias, seja na mina no fiel e dedicado cumprimento dos nossos objectivos, se mantém de forma activa a
dar resposta às exigências da nossa actividade.

Temos consciência, de que uma parte do controle desta pandemia, depende de cada um de nós e da forma
como respeitamos as regras existentes e definidas em cada zona de actuação, pelo que apelamos a todos vós,
que sigam todas as instruções e orientações que lhes forem sendo dadas.

Bem sabemos, que desde sempre fomos capazes de ultrapassar todas as dificuldades que nos surpreenderam e
que de igual modo, desta vez o faremos com a mesma coerência e determinação, garantindo quer a preservação
da saúde de todos, quer a estabilidade futura da nossa empresa.

Uma última palavra para lhes dizer, em nome do Conselho de Gerência, que acreditamos no vosso sentido de
responsabilidade e dedicação, pois só com ela, é possível ultrapassar todas as dificuldades que este flagelo
global nos está a criar.

Que todos continuemos com saúde, aliados ao progresso da nossa Empresa e que em breve possamos voltar à
normalidade!

Para cada um de vós, as minhas saudações.
Bem hajam !

Victor Manuel Ventura Nunes
Presidente do Conselho de Gerência
Sociedade Mineira do Chitotolo
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