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Dia da Gentileza

Datas
comemorativas

Uma ação muito especial foi realizada
internamente para marcar o Dia da
Gentileza. Os colaboradores participaram
de um “amigo-secreto” cujo presente era
uma semana de gentilezas, sem ser
identiﬁcado. No último dia da integração,
todos distribuíram pequenos presentes,
de forma simbólica, pois todos ganharam
muito mais com gestos e ações gentis.

Palavra da Diretoria
Encerramos o ano de 2020 com o
sentimento de GRATIDÃO. Só temos
que agradecer a todos os clientes,
fornecedores, colaboradores e
parceiros pela conﬁança e dedicação.
Se conseguimos alcançar nossas
metas e objetivos é porque
trabalhamos unidos, formando a
grande família Stock Med.
Foi um ano desaﬁador, que
tivemos que conviver com algo novo
para todos: a pandemia da Covid-19.
Um ano extremamente difícil, onde
muitas pessoas perderam a vida ou o
emprego e muitas empresas tiveram
que fechar suas portas. No entanto,
nós conseguimos superar e, graças a
uma equipe comprometida e
competente, saímos mais
fortalecidos e prontos para os novos
desaﬁos.
Temos certeza que 2021 será um
ano de muito trabalho, mas também
de muitas realizações. Estamos
juntos para escrever mais este
capítulo da nossa história.
Fernando Mossmann e Milton Mainardi
Diretores Stock Med

Novembro Azul

Para marcar a passagem do Novembro
Azul, movimento de conscientização que
estimula a prevenção e o diagnóstico
precoce do câncer de próstata, o mais
frequente entre os homens, os
colaboradores da Stock Med usaram
máscaras azuis. A ação teve como
objetivo incentivar a realização periódica
de exames de detecção, como o exame
de toque retal e o de sangue PSA.

Superação nota 10
O mês de novembro foi marcado por
um grande trabalho de equipe na Stock
Med que proporcionou, mais uma vez,
superar as metas do período. A conquista,
considerada “Nota 10” foi comemorada
por todos os colaboradores, com direito a
bolo decorado.

Novidades Stock
Projeto Voluntariado
No dia 5 de dezembro, data
comemorativa ao Dia
Internacional do Voluntário, a
Stock Med lançou internamente
um Projeto de Voluntariado,
aberto a todos os colaboradores.
Nos próximos meses, a ideia
deve ser estruturada
internamente, passando a
liderar iniciativas já em 2021.

46% dos votos, o nome escolhido para o Informativo
Stock foiCom
Stock News. Agradecemos a participação de todos e
News contamos com a sua colaboração, via caixa de sugestões ou
pelo e-mail luana@stockmed.com.br, de temas que
possam ser abordados nas próximas edições.

Nossa família

Uma das atividades realizadas no ﬁm do ano
de 2020 contemplou os ﬁlhos de
colaboradores da empresa. Dia 23 de
dezembro, com todos os protocolos de saúde,
eles receberam um presente do Papai Noel,
no momento em que buscavam o pai ou mãe
no trabalho. Os colaboradores também foram
presenteados, de acordo com os pedidos feitos
para o Papai Noel, por meio de uma cartinha.

Café dos Aniversariantes
Nos meses de novembro e
dezembro foram realizadas mais duas
edições do Café dos Aniversariantes,
um projeto focado nos colaboradores
da Stock Med. A iniciativa, que sempre
conta com a participação dos diretores
Fernando Mossmann e Milton
Mainardi, ocorre na última semana do
mês, com um delicioso bate-papo
entre os aniversariantes do mês.

Tempo de Celebrar

Coleta de alimentos

O mês de dezembro foi repleto de atividades na Stock Med.
Entre os dias 21 e 30, diversas ações internas foram realizadas,
marcando o ﬁm de um ano muito importante para a empresa.
No dia 21, os colaboradores foram divididos em duas equipes
com uma missão especial: coletar de alimentos. Ao todo, foram
recolhidos 180 quilos, doados no início do mês de janeiro para a
Associação de Auxílio aos Necessitados (Asan).
Conﬁra alguns destes momentos nas fotos:

Ginástica Laboral

Almoço de confraternização

Tarde do Sorvete

Palestra sobre Gratidão, com Fernando Mossmann

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