
 

 

 

Quem me conhece sabe que não sou muito de demonstrações sentimentais em público, mas hoje 
preciso, na verdade é só um agradecimento.  

Hoje se encerra um ciclo incrível na minha vida. Despeço-me de uma empresa que sem dúvidas é 
incomparável. 

Tenho uma gratidão gigante pela Delphos.  

Eu entrei lá toda perdida, imatura. Aprendi com todo mundo, principalmente, a respeitar a cada um com 
suas características, aprendi a me preocupar com o outro, aprendi a comemorar cada vitória (porque 
olha, que empresa pra adorar uma festa viu haha). Aprendi a me comportar profissionalmente. Aprendi 
a errar e poder ter a confiança de admitir meu erro sem medo porque eu sabia que encontraria mais 
compreensão do que represália. 

Enfim, são tantas coisas que eu não pararia mais de escrever. 

Por último, e mais importante, ganhei amigos incríveis que levarei pra vida toda, são tantos que se eu 
marcasse aqui seria injusto então vocês, amigos que conheci na Delphos, foram meu melhor presente 
de lá. 

Obrigada à Delphos e é verdade que a gente se torna mesmo uma família, por isso sempre vou sentir 
orgulho quando falar dessa empresa. Obrigada por me deixarem fazer parte disso. 

Amanda Lima 

Analista de Seguros Jr. 

Período trabalhado de 05/03/2012 a 18/07/2018 

********************************** 

Those who know me know that I am not used to sentimental demonstrations in public, but today I need 
to so; actually it is only a thanks.  

An incredible cycle comes to an end today. I bid farewell to a company which, no doubt , in matchless. 

I have an enormous gratitude for Delphos.  

I joined the company all lost and immature.  I learned with all, especially to respect everyone with all their 
features, I learned to worry about the others, and I learned to celebrate each victory (see, this is a 
company which adores a party).   I learned to behave professionally. I learned to err and be confident to 
admit my error without fear, as I know that I would find more understanding than reprisals. 

Thus, there are so many things that I would never stop writing, ever. 

And last, but not least, I have made incredible friends whom  I will take for the rest of my life; they are so 
many that it would be unfair if I named some, friends whom I made at Delphos, and who are my best gift 
from there. 

My thanks to Delphos; it is true that we really become a family in here, so I will always feel pride when I 
talk about this company. Thank you for letting me be part of this. 

Amanda Lima 
Insurance Analyst Jr. 
Period worked of 05/03/2012 to 18/07/2018 

  



 

 
 
 
 

Passados quase trinta e oito anos e seis meses, chegou naturalmente ao fim o meu ciclo na 
Delphos. Empresa que iniciei minha vida profissional ainda muito jovem, com apenas vinte e dois 
anos, logo após ter terminado minha formação em Engenharia, ou seja, meu primeiro emprego 
como profissional. 

Nela aprendi valores éticos e morais que levarei para toda minha vida, mais do que isso, aprendi a 
respeitar as diferenças entre os seres humanos e a conviver de forma harmoniosa e respeitosa 
com todos. 

Carregamos a Delphos em nossos corações, aqui uso o plural, pois toda minha família tem este 
sentimento pela Empresa. 

Agradeço a confiança depositada por você nos anos que juntos passamos; em algumas vezes 
tivemos posições diferentes, mas isto com certeza nos fez melhores e mais tolerantes, e o mais 
importante, o objetivo sempre foi um alvo em comum, ou seja, o bem estar da Delphos e de seus 
funcionários. 

Estaremos sempre conectados a Delphos e torcendo pelo seu sucesso e que Deus continue nos 
abençoando. 

Mesmo distante, estaremos sempre disponíveis para qualquer ajuda.  

Forte e fraternal abraço”. 

Djalma Bertussi 

Diretor de Produção 

Período trabalhado de 18/10/1979 a 20/05/2015  

***************************************** 

My cycle with Delphos has naturally come to an end, after 38 years and 6 months. This company 
was where I started my professional life at the very young age of 22, soon after having completed 
my Engineering course, or, in other words, my first work as a professional. 

At Delphos I learned ethical and moral values which I will take throughout my like; more than this, I 
learned to respect the differences between human beings and live harmoniously and respectfully 
with all. 

We have Delphos in our hearts: here I use the plural, as my entire family nurtures this feeling for the 
Company. 

I thank you for the trust deposited by you in the years we have spent together; sometimes we had 
different positions, but this has certainly made us better and more tolerant, and most importantly, 
the purpose was always a common target, that is, the well-being of Delphos and of its employees . 

We will always be connected to Delphos, cheering for its success and for God to continue blessing 
us. 

Although distant, I shall always be available for any help.  

A strong and botherly hug. 

Djalma Bertussi 

Production Director 

Period worked of 18/10/1979 to 20/05/2015  

  



 

 
 
 

Prezados,  

Venho agradecer a Delphos e aos meus companheiros pelos 35 anos de convivência, grandes 

aprendizados profissionais e pessoais. 

Neste período da minha vida, aqui me formei, conclui duas pós-graduações com a ajuda desta 

empresa, enriqueci meus conhecimentos através de diversos cursos. 

A Diretoria da Delphos pelo carinho e acolhimento que sempre tive de todos. 

Ao Eduardo Menezes pelo apoio neste momento. 

A Delphos já atravessou diversas crises e sempre saiu "FORTALECIDA" e "VITORIOSA", tenho a 

certeza continuará crescendo com a dedicação de todos. 

Luís Cláudio 

Coordenador de Suporte e Monitoramento 

Período trabalhado de 01/04/1981 23/09/2016 

************************** 

Dear all,  

I wish to thank Delphos and my fellow workers for 35 years of being together, bringing great 

professional and personal learning. 

In this period of my life, I graduated from college, completed two post-graduation courses, with 

support from this company, I enriched my knowledge through several courses. 

Thanks to Delphos' Board of Directors for all the care and support I had from all. 

Thanks to Eduardo Menezes for his support at this moment of my life. 

Delphos has gone through several crises and has always come out strong and victorious; I am sure 

the company will go on growing, with everyone's dedication. 

Luís Cláudio 

Support and Monitoring Coordinator 

Period worked of 01/04/1981 to 23/09/2016 

  



 

 
 
 

Minha querida família, 

Hoje é o meu último dia de trabalho ao lado de vocês. Foram quase 16 anos de serviços prestados 
em um lugar que amo e considero como minha segunda casa. 

Sigo para um novo desafio em minha vida, com a convicção de que a minha missão foi cumprida 
junto à Delphos e ao setor DPVAT. 

Fazer parte do quadro de funcionários desta empresa foi simplesmente fantástico, daqui levo 
muitas alegrias, conquistas e um grande aprendizado que com o tempo me fizeram uma pessoa e 
um profissional melhor. Tudo isso ocorreu por diversos motivos: um deles é clima que encontramos 
aqui, somados a paciência e a compreensão dos gestores no que se diz respeito ao 
desenvolvimento do trabalho no dia a dia, e principalmente pela questão do amor ao próximo, um 
sentimento bastante comum aqui dentro. 

Gostaria de agradecer a todos pelos momentos e pelas incríveis experiências que passamos, 
jamais me esquecerei de vocês. 

Foi um grande prazer trabalhar com cada um aqui dentro, sou uma pessoa que adora fazer 
amizades e manter vínculo com todos que conheço. 

Marcus Reis 

Supervisor de Seguros 

Período trabalhado de 23/09/2002 A 24/08/2018 

*********************** 

My dear family, 

Today is my last day of work with you.  It was almost 16 years of service rendered at a place I love 
and which I consider as my second home. 

I am now heading toward a new challenge in my life, being sure that my mission was fulfilled with 
Delphos and with the DPVAT area. 

Being part of the staff of this company was simply fantastic; I take with myself a great deal of joy, 
and great learnings, which ,with time, have made me a better person and professional. All this 
happened for various reasons : one of these is the environment we find in here ,  added to the 
patience and understanding of the managers regarding work development on a daily basis, and 
especially for loving our fellow workers, a very common feeling in our company  . 

I would like to thank you all for the moments and incredible experiences we have gone through ; I 
will never forget you. 

 It was a great pleasure to work with every one in here, as I love to make friends and keep bonds 
with all those I know. 

Marcus Reis 

Insurance Supervisor 

Period worked of 23/09/2002 to 24/08/2018 

  



 

 
 
 

Caro Sr. Eduardo, é com muito orgulho e agradecimento que lhe envio minha monografia do MBA 

em Agronegócios, que foi custeada pela DELPHOS, no período em que tive a honra de fazer parte 

do time Delphos. 

Segue anexo o trabalho intitulado: Viabilidade na contratação de seguro agrícola na região 

Sudeste do Mato Grosso, safra 2016/2017. * 

Este trabalho também foi selecionado para participar da seleção das melhores monografias para 
publicação na revista iPecege. 

É com muita gratidão que agradeço por acreditar nos seus colaboradores e investir neles, fazendo 
com que se tornem profissionais mais bem capacitados. 

Obrigado. 

Raul Berwanger 

Eng°. Agrônomo 

* A monografia foi publicada no Fórum Família Delphos: https://goo.gl/rYGP4v  

Período trabalhado de 12/05/2014 A 25/09/2015 

*********************** 

Dear Mr. Eduardo , it is with great pride and thanks that I would like to send you my final 
paper MBA  on Agribusiness, a course paid for by DELPHOS during the period in which I had the 
honor of being part of the Delphos team . 

Enclosed please find the work : Feasibility in contracting agricultural insurance in the 
Southeastern region of Mato Grosso, 2016-2017 harvest. * 

This work was also indicated to participate in the selection of the best papers for publication in the 
iPecege journal. 

It is with deep gratitude that I thank you for trusting your collaborators and investing on them, 
thereby making them better qualified professionals . 

Thank you. 

Raul Berwanger 

Agronomist engineer 

* The paper was published in the Delphos Family Forum: https://goo.gl/rYGP4v 

Period worked of 12/05/2014 to 25/09/2015 
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