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Arraial promove integração

OSSOS VALORES

Alegria e
calor humano presentes
no trabalho
Você acha que trabalho
combina com alegria? Não?
Então tem alguma coisa
errada...
Esse conceito tão importante
de ser cultivado em nossa
vida pessoal, está sendo
redescoberto e cada vez mais
valorizado pelas empresas.
Funcionários alegres têm
mais iniciativa e trabalham
melhor em equipe. Em nossas
rotinas diárias, as pressões e
problemas são constantes,
mas é possível mudar a forma
de administrar as crises.
Pensar de forma positiva,
encarar os problemas como
desafios, manter a
disposição de aprender
sempre, ter em mente as
regras, ser organizado e
manter clareza dos limites,
são atitudes que ajudam a
enfrentar as pressões do diaa-dia com menos estresse e
mais alegria. Encare seus
companheiros de trabalho
com mais alegria e não deixe
o mau humor dominar o seu
dia. O trabalho é uma
extensão da nossa vida
pessoal e da nossa
personalidade, refletindo
aquilo que somos e pensamos.
Por isso, é preciso cuidar de
nosso interior, para que em
tudo que fizermos, o reflexo
seja verdadeiramente
positivo.
A Diretoria

Cerca de 600 pessoas, entre funcionários, familiares e convidados, participaram
do II Arraial da Fort Dodge, realizado no sábado, dia 14 de julho. Das 10 às
18h30, os participantes fizeram uma agradável confraternização na empresa, se
divertindo nas barracas de brincadeiras infantis, no bingo, assistindo a quadrilha
dos funcionários, dançando forró com música ao vivo e saboreando deliciosas
comidas típicas. Todas as barracas foram coordenadas por entidades
assistenciais, que reverteram a verba arrecadada para obras sociais. A empresa
parabeniza os funcionários que se empenharam na organização do evento e
agradece os fornecedores que contribuíram com as prendas para o bingo.

A tenda protegeu os participantes do
sol forte

Barracas de comidas típicas
e brincadeiras

Alegre quadrilha dos funcionários

O dia estava ensolarado e as
mesas foram postas ao ar livre

Detalhe do
casamento caipira

