Mensagem do conselho
de gerência

E

stimados colaboradores (as)
Estamos de parabéns, quer porque celebramos mais
um aniversário, quer porque juntos continuamos a
consolidar o crescimento da nossa Em presa.

Nesta celebração, lançamos o nosso Jornal Mensal, que
pretende reforçar a comunicação e sintonia entre todos os trabalhadores da Sociedade Mineira do Chitotolo, mantendo-nos informados e alinhados sobre tudo quanto é importante
para a nós.
De igual modo e através do nosso Sector de Comunicação e Sustentabilidade, iremos relançar já em Janeiro, a nossa Revista, agora designada Nova Kuliva.
Todos sabemos, da importância em reforçar o nosso sentimento
de fazer parte da nossa Empresa, dedicando-lhe em cada dia o
melhor de cada um de nós, aceitando os desafios e promovendo
a coesão e o trabalho de Equipa.
Iremos terminar um ano, em que procuramos em cada momento, encontrar soluções que nos permitam a segurança e a estabilidade, sendo necessário no entanto, garantir a produtividade e
qualidade de todas as nossas iniciativas e dinâmicas.
Atingimos bons níveis de produção e rentabilidade, estando agora perante o desafio de “todos nós”, de forma unida mantê-los e
aumentá-los no futuro.
Acendamos estas vinte e três velas de esperança e coragem, certos de que é com todos nós, que seremos capazes de ultrapassar
todas as barreiras, mesmo as mais difíceis, investindo quer em
meios e equipamentos, quer em recursos humanos, o elemento
mais valioso de todo o processo, a nossa verdadeira riqueza.
Em nome do Conselho de Gerência, saúdo-vos a todos e deixolhes a garantia da nossa dedicação e entrega, única forma de
estarmos entre os melhores, à semelhança do que acontece actualmente.

Acreditamos neste futuro e queremos deixar-vos uma forte
mensagem de confiança e solidariedade.
Estamos todos de parabéns.
Para cada um de vós as nossas saudações
Bem haja o Mineiro Chitotolo!
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