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Nossa família
Palavra da Diretoria
Estamos iniciando uma nova etapa
na comunicação interna e externa da
StockMed. Nosso objetivo é promover
ações contínuas voltadas para
colaboradores, fornecedores e clientes,
proporcionando uma maior
integração e disseminação dos nossos
valores. Estamos em processo de
crescimento e, mais do que nunca, o
trabalho, a dedicação e parceria de
cada um dos nossos colaboradores
serão fundamentais para alcançarmos
os objetivos propostos.
Se você faz parte da equipe de
colaboradores da Stock Med, tenha
certeza de que isso é motivo de
grande orgulho e alegria pra nós.
Queremos que você, além de realizar
as suas funções com excelência, possa
crescer pessoal e proﬁssionalmente.
Nós contamos com você e você
também pode contar com a gente.
Vamos juntos nesta caminhada?
Fernando Mossmann e Milton Mainardi
Diretores Stock Med

No mês de outubro, a Stock Med realizou duas exposições
alusivas ao Dia da Criança. Na primeira, os colaboradores
enviaram fotos dos ﬁlhos e na segunda, os ﬁlhos enviaram
desenhos e pinturas sobre o trabalho dos pais na Stock
Med. O resultado foi uma decoração linda no acesso à
área de Logística. Agradecemos a participação de todos!!

Datas comemorativas
Outubro Rosa

Dia do Vendedor
Uma surpresa marcou o Dia do
Vendedor, celebrado em 1º de outubro.
Como forma de agradecer e
reconhecer o trabalho destes
dedicados proﬁssionais, a Stock Med
preparou uma celebração especial,
com direito a decoração do ambiente,
sorteio de brindes e ainda a
distribuição de um kit da Natura para
cada vendedor.

Sempre ouvimos dizer que “prevenir
é melhor que remediar”. Com este
pensamento, realizamos no mês do
Outubro Rosa, uma ação focada na
prevenção do câncer entre as
mulheres, especialmente de mama.
Todos os colaboradores - homens e
mulheres - receberam uma máscara
rosa para marcar a passagem desta
importante data de conscientização.

Superando metas

Nome Informativo

Por dois meses consecutivos,
superamos a nossa meta de vendas:
setembro e outubro. E para
comemorar com todos os
colaboradores esta importante
conquista, todos receberam um
reconhecimento delicioso. Em
setembro, uma pizza tamanho família
e em outubro uma cesta de café
colonial.

Nos ajude a escolher o nome do
Informativo da Stock Med!
Preencha um cupom, escolhendo
um dos três nomes propostos, e
participe!

Novidades Stock
Bem-vinda Farmarin

No início do mês de setembro,
ﬁrmamos uma importante parceria
comercial com a Farmarin – empresa
da Medifarma S/A, maior indústria
farmacêutica peruana, líder de
mercado, com 56 anos de tradição em
medicamentos. Com um grande
portfólio de produtos da linha
farmacêutica, que inclui
medicamentos injetáveis e orais como
Oncológicos e Antibióticos, entre
outros, vai qualiﬁcar ainda mais a
distribuição da Stock Med pelo Brasil.

Cartão Alelo
Desde o mês de setembro, os
colaboradores da SM estão recebendo
o Cartão Alimentação Alelo, resultado
de um convênio com o Banco do
Brasil. O benefício faz parte do
Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), criado com o
objetivo de promover a melhoria da
situação nutricional e de saúde dos
trabalhadores.

Café dos Aniversariantes
Nos meses de setembro e outubro
foram realizadas as primeiras edições
do Café dos Aniversariantes, um
projeto focado nos colaboradores da
Stock Med. A iniciativa, que ocorre
sempre na última semana do mês,
propõe uma confraternização entre os
aniversariantes do mês, com a
participação dos diretores Fernando
Mossmann e Milton Mainardi.

Siga, curta e compartilhe a
Stock Med nas redes sociais:
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