JANEIRO/2015

Acesse o Aqua News na Internet: www.aqualub.com.br

“Evento Carreta Ursa, foi sucesso por onde passou.”
A AQUARIUS promoveu no mês de Novembro, três eventos envolvendo o projeto "Carreta Ursa".
A empresa contou com o apoio dos principais clientes por onde passou, divulgando os produtos
Texaco Ursa e promovendo o bem estar social do caminhoneiro.
Abaixo, fotos dos locais onde ocorreu os eventos.
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ESTEJA MOTIVADO
Faça um Ano Novo de Sucesso.
Qual seu limite?
Quais os obstáculos que se apresentam em seu caminho?
Você é que faz seu destino, você que estipula seus limites, os obstáculos, esses existem, mas
nunca são intransponíveis, tudo depende de sua motivação pessoal, de seu otimismo em relação a
vida.
O sucesso é como o ar que respiramos, está ao nosso redor, em toda parte, todos nós em uma
condição normal temos acesso a ele de forma ilimitada, as oportunidades são iguais para todos, a
grande diferença é que alguns respiram fundo e seguem adiante, outros perdem o fôlego e
desistem.
A superação é uma competência que se
conquista através de vitórias consecutivas,
sendo super ao não se deixar vencer
mesmo nos momentos mais difíceis, sendo
ação na hora de tomar decisões estratégicas
para atingir o sucesso. Mesmo algumas
derrotas podem se converter em vitórias
internas se você aprendeu com os erros
sendo super ao admiti-los e tomando ações
para não repeti-los.

Fonte: Luis Alves - coach e palestrante.

Férias
¤ Marisa
¤ Faria

Aviso aos Funcionários
ATENÇÃO
Estamos trabalhando há 15 dias sem acidentes. Último acidente
ocorrido foi em 09/12/2014. (sem vítimas).

Aniversariantes do Mês
¤ 15/01 - João Amaro
¤ 21/01 - Flávia
¤ 28/01 - Paulo (logística)
¤ 30/01 - Anderson (logística)

A venda de papelão rendeu no mês R$ 106,50.

página 02 de 02

