
Uma história  de crescimento
Promover oportunidades de 

aprendizado e crescimento faz parte da 
filosofia da Stock Med. Neste sentido, 
promove oportunidades para que jovens 
iniciem sua carreira profissional na 
busca por conhecimento e experiência. 
Assim foi com a colaboradora Andriéli 
da Silva Amaral, de 25 anos, que iniciou 
a trajetória na empresa como estagiária 
do Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE).  

A história da Andriéli com a Stock 
Med começou em 15 de dezembro de 
2014, quando ela tinha 18 anos. Durante 
estes sete anos, a colaboradora passou 
por diversos setores e, atualmente, é 
coordenadora de logística ligada às 
negociações de fretes. Com gratidão 
pelas oportunidades oferecidas pela 
empresa, ela falou sobre a importância 
de ter liberdade para encontrar e se 

Entramos nos quatro últimos meses 
do ano. 2021 vai chegando ao final 
com muitos desafios, aprendizados e 
conquistas. A atuação da Stock Med, 
graças a sua qualificada equipe de 
colaboradores, nos enche de orgulho 
e gratidão. 

Nosso time cresce, se qualifica, mas 
não perde a essência: trabalhar de 
forma unida e dedicada para atender 
às demandas dos nossos clientes, 
espalhados por todo o Brasil.

Em cada encomenda entregue, em 
cada pacote, tem muito mais do que 
produtos de excelente qualidade: tem 
o esforço e o comprometimento de 
dezenas de colaboradores, que 
escolhem todos os dias, fazer a 
diferença na atuação da Stock Med.

Com o espírito do trabalho em 
equipe, de dedicação e de superação 
seguimos adiante. Estamos confiantes 
que ainda temos muito a crescer e 
evoluir neste mercado.

Um forte abraço!

Palavra
da Diretoria

Fernando Mossmann e Milton Mainardi
Diretores Stock Med

Andriéli da Silva Amaral: Estou disposta a novos desafios sempre

identificar com a aérea que mais gosta 
de atuar. “Eu pude conhecer todo nosso 
processo, desde a separação do pedido 
até entrega final no cliente destino”. 

Há três anos, Andriéli cursou Técnico 
em Logística, o que possibilitou que ela 
colocasse em prática na Stock Med a 
teoria aprendida em sala de aula com 
total liberdade. “Isso fez com que eu 
tivesse ainda mais certeza da minha 
área de atuação”. 

No cargo atual e como gestora de 
recursos humanos, ela agora está do 
outro lado, tem a responsabilidade de 
ajudar pessoas a se descobrirem na 
profissão. Sempre buscando 
qualificação, atualmente ela cursa o 
primeiro semestre de Administração. 
“Estou disposta a novos desafios sempre, 
isso me deixa feliz, pois eu sei que a 
empresa acredita em mim”.
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Comemoração
no Dia do Homem

Café dos Aniversariantes

Na mídia
No início do mês de agosto, a Stock 

Med foi notícia na Gazeta do Sul e no 
Portal Gaz com a pauta da 
implantação do Sistema WMS. O 
investimento, que qualifica ainda mais 
a operação da empresa, faz parte do 
planejamento para 2021.
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Aniversariantes de Maio

Aniversariantes de Junho

Os aniversariantes dos 
meses de julho e agosto 
estiveram reunidos dia 27 
de agosto para o tradicional 
café com os diretores 
Fernando Mossmann e 
Milton Mainardi. Como de 
costume, no cardápio, um 
saboroso café e uma boa 
conversa, para troca de 
experiências entre os 
colaboradores e a diretoria. 

Os colaboradores da Stock Med 
receberam uma homenagem especial 
pela passagem do Dia do Homem, em 
15 de julho. Eles foram surpreendidos 
com um kit de doces e salgados e um 
cartão personalizado.

A perda da colega Joseane Wagner, no dia 13 de julho, deixou entristecida toda a 
equipe de colaboradores da Stock Med. Como forma de homenagem, no dia 20 de 
julho, data que comemorou o Dia do Amigo, todos participaram de uma ação em 
frente à empresa, soltando balões com palavras de esperança.

Também uma linda história de amizade que pode ser conferida no nosso blog. 
Acesse www.stockmed.com.br 

Dia dos Pais emocionante
Os papais da Stock Med 
receberam uma bonita 

homenagem no mês de 
agosto. Além de fotos 

enviadas pelos filhos e 
vídeos revelando a 

importância de cada um 
na vida da família, todos 

ainda receberam um porta 
canetas personalizado, 
com a foto dos filhotes. 

Dia do Amigo homenageia colega 


