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Socorro de Acidente
Aconteceu no dia 12 de novembro, uma sexta-feira
Cidadão vítima de um incidente no trânsito é socorrido pelo funcionário-colaborador Sergio
Luiz Calado da Rosa, situação que levou a um grande reconhecimento, de nosso incessante
trabalho em prol de operações seguras, como podemos verifcar na íntegra, logo abaixo:
‘‘ Caros amigos da Caravaggio, nesta última sexta-feira, aos 50 anos e após 32 de dirigir
incessantemente pelas estradas deste mundo afora, perdi o controle do carro no quilômetro
560 da Régis Bittencourt e o Sergio Luiz logo atrás da gente, presenciou o acidente.
O carro foi jogado no “guard-rail” e para nossa sorte, nada aconteceu. Já eram 16h30 e a
chuva fraca vinha “lavando” a estrada e/ou fazendo aquela mistura fatídica de óleo+chuva...
e foi nela que o nosso carro entrou...
Enfim, o que importa dizer é que o Sergio Luiz, homem cabal, digno e solidário, parou a sua
viatura (com o nome da vossa empresa) e veio ao nosso socorro. Minutos depois, foram
“presenteados” pela mesma situação mais 2 pessoas em outro carro... e graças a ele, Sergio
nós já estávamos em posição segura e não “corremos risco de vida” graças a solidariedade
dele... e pasmem... minutos depois outro carro, um Toyota Corolla preto, também
derrapou... e só não causou mais estrago, porque o Sergio mais uma vez atuou para que os
proprietários do segundo carro, um Corsa da empresa Tecmatic de São Bento do Sul,
tirassem o carro uns 50 metros a frente, evitando uma tragédia maior.
Hoje, sábado, o primeiro e-mail da minha caixa postal era o do Sergio Luiz, querendo sincera,
anônima e solidariamente saber se tínhamos chegado bem em casa....
Milhares de reais são desperdiçados em empresas para fazer “marketing e publicidade”... as
vezes sem saber pra quem.
Caros amigos da Caravaggio, a vossa comunidade esta de parabéns... se a Nossa Senhora do
Caravaggio (Itáia 1432), chegou até vocês em 1879, pela mão Antonio Francesquet e
Pasqual Pasa, não existe melhor divulgador desta empresa que o vosso funcionário Sergio Luiz Calado da Rosa.
Não se faz compromisso com a comunidade, com a sociedade, com o próximo, sem pessoas compromissadas. Se a vossa empresa contratou ele,
terá contratado outros, que como ele só engrandecem o vosso nome.
Empresas são feitas por gente, empreendedores que apostaram neste nosso jovem país, fundadores da Caravaggio, que conseguiram contratar
pessoas que cuidam de pessoas e dos bens destas pessoas, não importa como nem quando... infelizmente trabalho com prestação de serviço,
porque se estivesse na cadeia de bens de consumo, a vossa transportadora, por causa do Sergio Luiz, seria a minha primeira e defiinitiva
OPÇÃO.
Amigos da Caravaggio, obrigado por terem nos socorrido e acompanhado!
Sergio Luiz Calado da Rosa, obrigado (quanto menor a palavra, maior o conteúdo).
Sinceramente, Paulo Rigazzi. ‘’
Situações de risco e eventuais ocorridos, nos surpreendem a todo momento, por isso não basta ser profissional, durante nosso período de
trabalho. Precisamos acima de tudo sermos humanos, conscientes de nosso papel na sociedade, resgatando valores de solidariedade e vida,
menos consumistas e mais compromissados com o valor das pessoas, fazendo com que valha a pena cada minuto de nossa existência,
independente de nossa raça, idade, cor, religião... assim nosso muito obrigado por termos você conosco, Sergio Calado!
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