Ao celebrar o Dia do Trabalhador, a CCS JV parabeniza a todos os seus colaboradores e os saúda pelo empenho e
dedicação num objetivo comum.
As habilidades de cada um são devidamente reconhecidas e são parte integrante da cultura saudável da empresa. A
CCS JV reconhece que todos os trabalhadores são o fator chave que determina o crescimento e a produtividade da
empresa.
A todos os trabalhadores da CCS JV, é a vossa dedicação que contribui para o nosso sucesso. Obrigado por inspirarnos.
Feliz Dia do Trabalhador

Ser trabalhador significa ser apaixonado pelo seu trabalho, desafiandose para alcançar os objetivos da empresa, e a parte mais importante
para nós, pessoal médico, é o trabalho em equipe!
Esta citação representa-me: "Você foi contratado porque alcançou às
expectativas, será promovido se conseguir superá-las".

(Katia Navia)

O trabalhador é honrado, compassivo e
um ativo que traz ideias e melhorias
inovadoras, não só para a empresa, mas
para o nosso próprio crescimento.
Como trabalhador, desenvolvi
autoestima e confiança para ser forte em
qualquer empreendimento no trabalho e
na vida. Tornei-me mais focado para
cumprir meu dever para com minha
família para dar-lhes uma vida e futuro
melhor. (Gener Abu)

Ser trabalhadora representa um
dos maiores níveis de segurança da
minha vida, e como mulher
representa um desafio diário.
Confio no meu bom trabalho e
desempenho tanto quanto confio
no meu autodesenvolvimento e
conquistas de longo prazo,
garantido o equilíbrio entre vida
profissional e pessoal, o máximo
possível.
Ser trabalhadora me proporcionou
um grande senso de
responsabilidade, além de gerar
renda e, com isso, com certeza fiz a
diferença na sociedade, adquirindo
bens e serviços, além de gerar
empregos.
Minha rotina diária de trabalho
inspira minha confiança e em
todos os setores da vida, me sinto
cada vez mais engajada em sempre
melhorar.

(Andrea Cossa)

Ser trabalhador é estar comprometido com a
empresa e ter o seu melhor interesse no coração.
Tendo a oportunidade de conhecer e interagir com
colegas de várias origens culturais e ter o privilégio
de aprender com eles. O mais importante é ser um
membro solidário da equipe, trabalhando em
conjunto com meus colegas, com respeito, eficiência
e clareza de maneira positiva para alcançar um
objetivo comum. Ganhei um senso de
responsabilidade e autoestima. Tenho orgulho de
poder sustentar minha família e a mim mesmo. Eu
pude viajar para muitos países, conheci muitas
pessoas maravilhosas e visitei muitos lugares
trabalhando e fazendo parte de grandes projetos.
Sentir falta da minha família e não estar com eles
todos os dias é o impacto negativo que vem com a
carreira, porém acredito que para dar a eles o
melhor da vida e garantir seu futuro, é necessário
sacrifício.
(Lionel Thaver)

Ser um trabalhador dedicado significa
mais do que estar no escritório 8 horas
por dia, oferece muitos benefícios além
das recompensas financeiras mais óbvias.
Ter um emprego dá ao indivíduo um
senso de propósito, uma motivação para
sair da cama de manhã com o objetivo de
dar o melhor de si.
Trabalhar como IT, a prestação de
trabalho e serviço de qualidade tem um
impacto positivo no dia-a-dia do trabalho
pois a satisfação do utilizador é um dos
melhores ganhos do dia-a-dia. (Danilo

Come)

Ser trabalhadora para mim é poder contribuir para o
crescimento do meu país e em particular da minha
Família. Eu me sinto importante a cada dia quando
acordo para ir trabalhar e não há nada mais gratificante
do que saber que a empresa depende de mim para o
alcance de seus objetivos.
O amor, o comprometimento, paixão, honestidade são
algumas características e valores que me definem como
profissional da área financeira.
Sendo Mulher Trabalhadora em Moçambique é um
desafio diário porque é preciso demostrar
constantemente o nosso valor e nossa Capacidade de
fazer um determinada atividade.
Eu acredito que independentemente do género, mulher
ou homem deve lutar pelo que quer.

(Luisa Magibire)

Considero o trabalho uma condição essencial para mim e
acredito para todos, não só pelo apoio financeiro, mas
também pela dignidade de vida. O trabalho é uma parte
importante da vida e vai além de ganhar a vida. Trata-se de
realização pessoal, de se sentir útil na sociedade e de
encontrar sentido nos dias de cada um. Para mim, o
trabalho vai muito além do facto de que, por meio dele,
satisfazemos nossas necessidades básicas. O trabalho em si
é revelador de nossa humanidade, pois nos permite ter uma
ação transformadora sobre a natureza e sobre nós mesmos.
Além disso, nossa capacidade inventiva e criativa se
exterioriza através do trabalho que realizamos.
Certamente, para alguém melhorar continuamente seu
desempenho, ele precisa gostar da função que está
desempenhando ou manter-se motivado na função que lhe
foi designada. Gosto do trabalho que faço e faço há mais de
20 anos, o que tem haver com a interação com as pessoas.
Com o tempo aprendi a ser mais cauteloso e a valorizar as
pessoas.
Sou o que sou hoje graças ao trabalho que tenho feito ao
longo do caminho.
Como diz o velho ditado: “O trabalho dignifica o homem”.

(Gabriel Sumbana)

