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ESTADO DA BAHIA

cÂuana MUNTcTPAL DE ALAGoTNHAS

MOÇAO No. 026 t2021.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o sentimento

do povo que representa por outorg a, faz inserir nos seus Anais, MOCÃO DE

LOUVOR E APLAUSOS ao Senhor GUSTAVO DE ARAUJO XAVIER, pelo

reconhecimento de seus serviços e atuação humanizada como Gerente de

Qualidade do Grupo Heineken, em nossa cidade.

Engenheiro de Produção, natural do Rio Grande do Norte, Gustavo de Araújo tem

20 (vinte) anos de carreira em cervejaria. Há 07 (sete) anos no Município de

Alagoinhas, vem desempenhando dentro da sua função, uma gestão humanizada

e com muita qualidade, além do reconhecimento entre os colaboradores da

fábrica.

Gustavo demonstra ser um exemplo de respeito e educação para lidar com as

pessoas, transparece honestidade e muito respeito para com todos,

Focado no trabalho e em resultados, tem uma equipe de guerreiros que dão

suporte nessas conquistas excepcionais, além de ser excelente profissional e

bastante comprometido.

Amante dos esportes como corrida e pedal, é membro da Associação de Atletismo

de Alagoinhas/BA) e torcedor do Alagoinhas Atlético Clube.

Participa ativamente e se envolve de maneira singular com todas as pessoas de

todos os níveis hierárquicos, em busca da evolução dos resultados da unidade.

Comemora e valoriza todos as conquistas da cervejaria, garantindo para

Alagoinhas a posição e uma das melhores Heineken do Mundo.
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Tem como caracterÍstica forte, desafiar e incentivar sua equipe na busca de

desenvolvimento e destaque nas rotinas diárias e suas interfaces, tem paixão pelo

seu trabalho na área de cervejeira.

de outubro de 2021.

Vereadora autora.
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