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Colega secreto de dezembro

EXPEDIENTE
Administração e Desenvolvimento:
AD Shopping

pelo Ponteio, da Fanny Bombons.

Gerente-geral: Lucie Boulanger

colega secreto destacado no mês

Participe do “Quem sou eu?”

Gerente de Marketing: Luiz Sternick

de dezembro, na seção “Quem

deste mês, descubra o colega

Coordenadora de Marketing:

sou eu?” do jornal Te Contei?.

secreto e concorra a prêmios!

de
Gisele

Castro,
de

Assessoria de Comunicação:

Everton

Carvalho

Lindolfo Paoliello

e

Comercialização: Trade Shopping
Analista de RH: Juliana Leal

Liana Rodrigues.
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Após sorteio realizado entre eles,

Te Contei? – Expediente

Everton Soares levou a melhor

Programação Visual e Produção:

e ganhou os brindes oferecidos

QUEM
SOU EU?
Nosso

colega

secreto

Gerente Administrativo-Financeiro:
Gerente de Operações: Márcio Fontes

Fernandes, Aguinaldo Henriques,
Soares,

Fevereiro
de festa
e folia

Ana Paula Alkmim
Nélio Pedro Malta

seis pessoas, sendo elas Felipe
Michelle

Viver design

Ponteio Lar Shopping

O colaborador Márcio Fontes foi o

As dicas foram descobertas por

do

mês

de fevereiro é nascido em Belo
Horizonte. Além de praticar esportes,
principalmente o futebol, tem como
hobbie assistir filmes no cinema e na
TV. Seu modo de vestir é um estilo
casual e seu pecado na cozinha são
as massas. Ele não é um novato de
Ponteio, se levarmos em conta seu
tempo como prestador de serviços
para o empreendimento. Torcedor
do Cruzeiro, ele tem seus pais como
grandes ídolos. Quem sou eu?
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Em iniciativa inédita no Ponteio,
o dia 8 de fevereiro marca a
confraternização de Carnaval do
shopping. A festa, que acontece

Paulo Sérgio Leonel

10/02

Regilaine de Castro

12/02

Benedito Pereira

15/02

Nélio Malta 		

16/02

Sidney Moura 		

18/02

Everton Soares

25/02

Gisele de Carvalho

28/02

a

partir

das

15h30,

será

no

mesmo dia da comemoração dos
aniversariantes do mês.
Na oportunidade, serão distribuídos
adereços e máscaras de Carnaval,
que servirão de passaporte para

AD Shopping

entrada na festa. Além de máscaras,

Messias Matos

04/02

Carolina Povoa

08/02

Tony Bonna 		

14/02

Prepare-se e venha se divertir no

Natalia Miranda

22/02

Pedro Durso 		

26/02

Jair Gomes 		

11/02

Luiz Cláudio 		

22/02

Margarida Silva

25/02

AD Mall

estão previstas músicas no embalo
das

marchinhas

de

Carnaval.

Carnaval com os colegas!

Anjos da Guarda

Personal

i n t e r n o

Viver design

EDITORIAL

Alegria nunca é demais
É Carnaval! A festa da qual nós brasileiros somos

direito a música e fantasias, que tem o intuito de

especialistas, mas que teve origem seis séculos antes

aproximar, ainda mais, nossa equipe. Equipe, aliás,

de Cristo na Grécia, é, nos dias de hoje, um momento

que de festa entende bem, haja vista o sucesso da

de alegria, beleza e, claro, muita celebração. Aqui no

confraternização do final do ano. Desejo, então, que

Ponteio, não poderia ser diferente, afinal, Carnaval

seja a primeira de muitas e que vire tradição no

é uma vocação de quem nasce por aqui. Pela

Ponteio.

primeira vez na história do shopping, celebraremos

Boa folia a todos e nos vemos por lá!

este momento com os colegas. Uma folia, com

Lucie Boulanger.

vem a í

O Ponteio está preparando os colaboradores do

refeitório foi cuidadosamente planejado para oferecer

shopping, e vai inaugurar, em breve, um novo

à equipe maior comodidade e bem-estar no horário das

refeitório

refeições. As obras já estão em andamento, e a entrega

no

Ceia de Natal
O Ponteio Lar Shopping ofereceu, nas noites dos

de carinho e respeito com a nossa equipe, nos

Novo aos colaboradores que trabalham na escala

deste faz com que, cada vez mais, a equipe vista a

dias 24 e 31 de dezembro, ceias de Natal e Ano
noturna. A ação teve como objetivo proporcionar

aos colegas um momento agradável, uma vez
que tiveram que deixar as confraternizações em

empreendimento.

Mais

confortável

e amplo, o novo espaço terá, ao todo, 60 lugares. O

está prevista para o final de março.

A contece u

Novidades da maternidade
O colaborador Anderson Flávio de Almeida Ferreira é
o novo papai da equipe Ponteio Lar Shopping. O final
de 2012 trouxe a menina Isabella Sofia ao mundo e à
família do bombeiro civil. A garotinha nasceu no dia
17 de dezembro. Correu tudo bem com a bebê, e os
pais já estão curtindo em casa esta nova fase da vida.

oferecendo uma maravilhosa ceia. Um carinho
camisa do shopping e lute para o seu crescimento
e sucesso”, disse.

família para cumprir seu dever.

O operador de Central, Paulo Sérgio Pereira, que

O super visor de Segurança do shopping, José

do shopping foi uma surpresa boa. Segundo ele,

Bartolomeu, que participou da Ceia de Natal,
elogiou

Novo espaço para a equipe
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a

iniciativa.

“Em

nome

de

todos

os

funcionários que trabalharam na noite do dia 24,

agradeço a Administração do Ponteio pelo gesto

esteve na ceia de Ano Novo, disse que a ação
confraternizar com os colegas minimizou bastante
a distância da família. “Foi um momento bacana e

bem agradável. Gostamos muito deste presente do
Ponteio”, afirmou.

