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VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

EUCLIDES
DOS SANTOS
EUCLIDES DOS SANTOS

Empresas que valorizam e reconhecem a diversidade
cultural, trabalham com pessoas de diferentes raças, gêneros,
idades, sexos, religiões e crenças.
As diferentes experiências e aspectos culturais da vida das
pessoas, são fonte de criatividade e renovação para os negócios.
A diversidade influencia, positivamente, os processos internos da
empresa, o relacionamento com seus clientes, fornecedores,
comunidades do seu entorno e parceiros de negócios.
A Caravaggio, como forma de valorizar a diversidade e
combater qualquer tipo de preconceito, instituiu a sua Política de
Anti-discriminação.
POLÍTICA ANTI-DISCRIMINAÇÃO
A Transportadora Nossa Senhora
de Caravaggio Ltda. compromete-se
a combater o preconceito promovendo
em seu ambiente interno condições de igualdade de
desenvolvimento entre seus colaboradores,
independentemente de etnia, religião, sexo, idade ou
outros fatores que possam causar discriminação.

Conta que ingressou na Caravaggio no ano de 2000,
trabalhando na Limpa transportando resíduos. No
ano seguinte passou a operar no transporte de
combustíveis para a Texaco. Filho de origem indígena
da tribo de Xanxerê - localizada no município de
Palmas/ Paraná. Mudou para Mariópolis onde
estudou até o terceiro ano primário. Desde pequeno
trabalhou na roça com seus pais. Aos 16 anos mudouse para Curitiba onde passou a ocupar um cargo de
plantador de grama de jardim, em uma empresa da
capital, cuja atividade principal era a distribuição de
combustíveis. Com o passar dos anos de trabalho, teve
a oportunidade de aprender a dirigir, quando então
em 1974 tirou sua CNH e passou a dirigir um FNM
transportando óleo combustível para entrega em
empresas que possuíam caldeiras. Quando se deu o
início do segmento de câmaras frias na Caravaggio,
foi convidado para dirigir o primeiro caminhão da
empresa. Desempenha esta função há 5 anos, de
forma honrosa, competente e responsável. No dia 1 de
setembro, completou 8 anos de empresa.
A Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio,
parabeniza seu excelente trabalho dedicado ao
crescimento do grupo. E salienta seu profissionalismo
e valorização de suas raízes, reafirmando sua política
anti-discriminatória.

FOI GRANDE A ALEGRIA E O ORGULHO PELA DIVULGAÇÃO DA VISÃO, DA MISSÃO E DOS VALORES DA CARAVAGGIO,
ATRAVÉS DO BOLETIM ESPECIAL DO INÍCIO DE SETEMBRO/2008.
VAMOS RELEMBRÁ-LOS?

VISÃO

Ser a transportadora mais admirada
em seu ramo de atuação,
promovendo uma busca contínua
pela qualidade dos serviços prestados
a seus clientes.

VALORES

Segurança
Comprometimento
Qualidade
Responsabilidade
Respeito ao Meio Ambiente

MISSÃO

Transportar cargas com segurança, comprometimento,
qualidade e responsabilidade,
promovendo um relacionamento sólido e duradouro
com os nossos clientes.

