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“O valor das coisas não está no tempo que elas
duram, mas na intensidade com que
acontecem. Por isso, existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis.”
Fernando Pessoa

MOMENTO ESPECIAL DE 2013
Foi realizado no dia 17 de agosto no Hotel Timbó Park o
primeiro Workshop da Alutim - Excelência e Qualidade no
Atendimento, que contou com a presença do fundador da
empresa Sr. Lindo e sua esposa Maria das Graças
Giovanella, os diretores Vitor e Lúcia da Silva, demais
colaboradores da empresa e em especial nossos clientes.
A diretora Lúcia iniciou o evento dando as boas vindas a
todos, apresentando a equipe e contanto um pouco da
história da Alutim.

BOAS FESTAS
Mais um ano se encerra e a nossa sensação de tarefa
cumprida nos enche de alegria. É com grande satisfação
que agradecemos aos nossos colaboradores, clientes e
amigos, que estiveram conosco durante este ano. É tempo
de fazer um balanço de tudo o que aconteceu. É tempo de
transformarmos os momentos bons em novas energias,
entusiasmos e principalmente esperança de que os nossos
sonhos vão se realizar. Fazer dos momentos ruins um
lembrete para não cometermos novamente os mesmos
erros e que eles se tornem aprendizados fundamentais de
que tudo na vida passa e que nos ajudem para o futuro na
busca da felicidade. É tempo de agradecermos por todos
esses momentos que nos deixam mais fortes e preparados
para a vida. Que o espírito natalino esteja com vocês
agora e em cada dia do novo ano. Desejamos também
que vocês celebrem este dia com todas as honras que ele
merece e que sintam toda a alegria do natal em seus
corações.

Em seguida, o coordenador de produção André e o diretor
comercial Vitor apresentaram os novos produtos, o novo
catálogo e sanaram dúvidas dos clientes. Vitor comentou
dos investimentos feitos pela empresa e dos projetos
futuros. Visando o constante crescimento.
O evento também contou com a palestra “A Incrível Arte
de Vender” com o Seu Chico Treinamentos que ilustrou
com criatividade e bom humor a importância do
comprometimento e bom relacionamento no trabalho.
Após o encerramento todos foram convidados para um
almoço nas dependências do Hotel Timbó Park.
A Alutim agradece a presença e dedicação de todos.

Feliz Natal e um Próspero 2014!
É o que deseja a equipe Alutim.

FÉRIAS COLETIVAS
Estaremos em férias coletivas no período de
23/12/2013 à 12/01/2014.
Retornaremos as nossas atividades normais em
13/01/2014.

Que em 2014 tenhamos muitas novidades e
realizações!
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