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Toque
feminino
na linha de
produção
Conheça algumas mulheres que
fazem parte da FM Pneus.

Haitianos integram
quadro de colaboradores
da unidade de Maravilha

Em clima de Copa,
“Torcida FM Pneus”
é lançada

FM Pneus recebe o
Prêmio Preferência
do Transporte

Editorial

Eduardo Maldaner, Marcos Magnanti e Ramassés Mascarello. Diretoria Executiva

Mulheres, uma das forças que impulsionam a FM Pneus
Na 9ª edição da Revista FM destacamos o papel fundamental que as mulheres exercem na FM Pneus. Apesar
de nosso segmento ser predominantemente masculino, na empresa elas são
mais de 50, perfazendo aproximadamente 12% de nosso efetivo. Elas estão
em todas as áreas contribuindo com seu
cuidado, sensibilidade e determinação
no dia-a-dia.
Na matéria de capa você confere histórias de algumas mulheres que trabalham
no setor de produção, onde tradicionalmente a função é exercida quase que exclusivamente por homens. Somos uma
grande família, a Família FM Pneus! Você
confere também o relato de um dos
casais que trabalham juntos na empresa.
A edição está recheada de várias histórias de amigos, de clientes que contam sua trajetória de sucesso e um
pouquinho dos desafios e conquistas.
Você confere a história da Prati-Donaduzzi; T.O.S Obras e Serviços Ambientais; Vitória Luiza Logística; Friedrich
Transportes; Faqueadas;Transportes Luiz
Botton; Irmãos Mugnol, Transporadora
D’Agostini e do agricultor Claudiomiro
Dall Bello.
A Revista FM Pneus apresenta aos clientes duas novas empresas parceiras de
negócios: Pneus General e Lonas Locomotiva. A General Tire, com pneus fabricados com a tecnologia Continental,
que passam a ser distribuídos pelas nossas unidades de Santa Catarina e Paraná.
E as Lonas Locomotiva Lonil, que a partir
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de agora também podem ser encontradas em toda a Rede FM Pneus. O objetivo
de ampliar a gama de produtos é oferecer a cada dia soluções mais completas
aos clientes.
Realizamos também a entrega das premiações para a equipe de vendas da promoção “Venda Premiada”, campanha realizada para estimular a venda de pneus,
foram mais de 4 mil pneus de carga
vendidos. . Foi um sucesso, todos os recordes foram batidos. Parabéns a toda a
equipe pelo desafio superado!
Também estamos lançando nessa edição a campanha de vendas “Torcida
Campeã do Mundo”, que inicia no mês
de abril, onde os clientes que comprarem reformas da FM Pneus ganharão

uma linda camisa. Você pode conferir o
regulamento nessa edição.
Notícias interessantes para você ler e
descobrir um pouquinho mais do que
acontece na Rede FM Pneus. Afinal, além
da relação comercial que temos com
nossos clientes, temos como compromisso comunicar os valores que compartilhamos em nossas ações e com a
comunidade.
Desejamos a você amigo cliente uma
ótima leitura. Forte Abraço!
Eduardo Maldaner, Marcos Magnanti e
Ramassés Mascarello.
Diretoria Executiva
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História de amigos
Prati Donaduzzi

A pequena se transformou em gigante
A história da Prati-Donaduzzi foi construída nos pilares da dedicação total à
qualidade de seus medicamentos, na
valorização das pessoas, na ética e seriedade. Após retorno de doutorado na
França, no final da década de 80, o casal
de farmacêuticos Luiz e Carmen Donaduzzi resolveu iniciar as atividades de
uma fábrica de medicamentos na capital
pernambucana, Recife.
Em meados de 1993, com o apoio da Prefeitura de Toledo (Paraná) e do Governo
do Estado do Paraná, foi possível a fixação
da empresa na cidade, onde uniram-se à
Arno Donaduzzi e Celso Prati. Em Toledo,
as atividades da empresa começaram
com a produção de medicamentos para
a área hospitalar, mas, com visão aguçada
para as novas oportunidades de mercado
que estavam surgindo no Brasil, a partir
da lei de liberação para a fabricação de
medicamentos genéricos, Lei nº 9.787, de
10 de fevereiro de 1999, a Prati-Donaduzzi
passou a galgar sua posição de destaque
no cenário nacional.
No início a empresa contava com cinco
máquinas e apenas dez funcionários. Atualmente o grupo Prati-Donaduzzi gera
mais de 4 mil empregos. A Prati-Donaduzzi atende todo o Brasil e possui hoje
mais de 30 mil clientes.

Arquivo Prati Donaduzzi

“Utilizamos dos serviços e
produtos da FM Pneus desde
o nascimento da nossa
frota, são mais de 15 anos de
parceria, e só continuamos
nesta parceria por termos a
certeza de que a FM Pneus
é a empresa certa para nos
atender. Esperamos que essa
parceria dure muito tempo”.
(Teodoro Davi Donaduzzi Gestor de Frota)

Começou como uma pequena indústria
farmacêutica e hoje, após 20 anos de
fundação, tornou-se uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Segundo
a consultoria IMS Health (MAT JUL/13
(PMB+NRC)) a Prati-Donaduzzi produz o

Claudiomiro Dall Bello

Relação custo benefício aprovada
A parceria de Claudiomiro Dall Bello com a FM Pneus tem 15
anos. “Foi bem no começo das minhas atividades. Sou agricultor,
mas na época comecei a atuar como frotista, dispondo de uma
colheitadeira e um caminhão. Conheci a FM em um momento
importante. Me ofereceram o serviço de recapagem, testei e
aprovei. Peguei confiança, e agora, só dá FM. Não troco”, afirma
Claudiomiro.
Ele explica que optou primeiramente pelo uso de pneus reformados em função do preço ser mais atrativo. “E ao longo de
todo este tempo percebi também que a qualidade é incontestável. A durabilidade é muito satisfatória. Só tem vantagem”.
Nas duas atividades que exerce Claudiomiro depende do sucesso das lavouras. Na safra de verão, segundo ele, não houve motivo para reclamação. A produção foi excelente e trabalho não
faltou. A expectativa segue agora sobre as culturas de inverno.
O milho está sadio, em pleno desenvolvimento. E a novidade na
região Oeste do Paraná se dá em torno de um aumento na área
plantada de trigo. A torcida é para que neste inverno o clima
colabore.
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genérico mais consumido do Brasil.
A Missão da Prati-Donaduzzi é “Prover
saúde e bem estar através de produtos
farmacêuticos de alta qualidade e confiabilidade”.

História de amigos
Vitória Luiza Logística Ltda

Tradição de pai para filho
Divulgação

Da divisão da frota de caminhões da
família, começou em julho de 2012, a
história da empresa Vitória Luiza Logística Ltda, na cidade de Maravilha, Santa
Catarina. Na época, a família Roversi possuía uma frota de 18 caminhões e o patriarca da família decidiu dividir a mesma
entre dois irmãos.
Géris Roversi, atual proprietário e diretor da Vitória Luiza Logística Ltda, herdou oito caminhões e juntamente com
dez colaboradores deu sequência na
atividade de transportes, setor em que
a família, através de seu pai, já atuava a
alguns anos. “Nossa família sempre atuou
no ramo de transportes e dar sequência
na atividade que meu pai trabalhou é
muito gratificante. Essa tradição familiar
deve ser mantida, pois boa parte do que
temos hoje, provêm do setor de transportes de cargas”, destaca Géris Roversi,
que também é presidente da CooperFrios, uma cooperativa que congrega diversas empresas que atuam no transporte
de frios.
Atualmente, a Vitória Luiza Logística Ltda
atua no setor de transportes de frios, com
uma frota de oito caminhões câmara fria
e dois caminhões baú, transportando
carnes industrializadas da Aurora para as

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do
Brasil. A empresa conta atualmente com
um quadro de 12 colaboradores diretos
e tem crescido satisfatoriamente desde a
sua fundação, devido principalmente ao
trabalho sério que faz e pela confiança
adquirida por parte dos clientes.
Como toda empresa brasileira, a Vitória
Luiza Logística Ltda enfrenta grandes desafios ligados ao frete. O maior deles é
a falta de mão de obra qualificada. “Esta
cada vez mais difícil conseguir mão de
obra para o setor de transportes. É preciso investir na formação para que as empresas não tenham problemas no futuro”,
destaca Géris.
Uma forma adotada pela empresa para
reduzir as despesas com manutenção
da frota tem sido rodar somente em estradas com pedágio, já que estas apresentam melhores condições de tráfego.
“Sabemos que os preços dos pedágios
estão altos em todo o Brasil, mas mesmo
assim, o custo benefício é melhor, já que
observamos uma diminuição nos custos
com a manutenção da frota”, afirma. Para
Géris, é preciso controlar cada vez mais
os custos de cada caminhão. Só assim, o
resultado final será melhor.

Parceria com a FM Pneus
“A parceria com a FM Pneus, vem desde
a época do meu pai, que já era cliente.
Temos uma grande amizade com várias
pessoas da empresa, mas acima de tudo
a qualidade e o bom atendimento prestado pela equipe de vendas, supervisores
e diretores da FM Pneus Ltda tem sido
fundamental para o sucesso da parceria.
Com parcerias deste tipo, nossa empresa
só tem a ganhar, pois a credibilidade que
a FM Pneus Ltda possui nos dá a certeza
da realização de bons negócios”, diz Géris Roversi.

Géris Roversi administra a frota
da Vitória Luiza Logística
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História de amigos
Friedrich Transportes

Garra e olhar atento
Divulgação

Luiz Friedrich nasceu no Rio Grande do
Sul em 1958. Morou em Missal, no Paraná e chegou em Guarapuava em 1978.
“Na mala trouxe apenas duas mudas de
roupas, uma blusa e um par de sapatos. Vim indicado pela empresa Zanella
Máquinas, na época concessionária Valmet, que estava abrindo uma filial em
Guarapuava, para fazer o curso de vendedor, com duração de 60 dias. Tendo apenas o terceiro ano primário disputei vaga
com outros 16 candidatos com escolaridade superior a minha”, lembra.
Luiz venceu e quando se deu conta
já havia assumido a região de Candói
como vendedor de máquinas agrícolas.
No começo tudo era difícil. Luiz morou
em um quartinho de fundos, preparava
marmita para levar para o trabalho.
Em 1979 veio o casamento e logo a
primeira filha. Luiz foi transferido para
Entre Rios, em Guarapuava, tudo porque
falava alemão. Tudo ia bem, quando de
repente houve uma grande frustração
de safra devido às chuvas na época da
colheita de verão. O prejuízo aos agricultores foi incalculável e a partir daí,
a matriz transferiu Zanella para Missal,
onde ficou dois anos. Lá nasceu o filho
André foi quando a dificuldade financeira aumentou.
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Os clientes sentiram falta do competente
vendedor e então, Friedrich voltou para
Entre Rios, e desde 1984 fixou raízes. Em
1987 mudou de emprego. Em 1990 veio
a terceira filha. “Em 1998, a empresa em
que eu trabalhava resolveu terceirizar a
frota de assistência técnica dando oportunidade para os funcionários locarem
seus veículos. Vendo essa chance, adquiri e loquei um veículo gol e mais tarde
uma saveiro. Minha esposa começou me
ajudar a cuidar dos veículos alugados. Foi
um bom negócio, conseguimos guardar
dinheiro. Nossos filhos sempre colaboraram, todos estudaram e começaram
a trabalhar por volta dos 16 anos. Cursaram a universidade e são formados, e
até minha esposa foi para a universidade
aos 40 anos e se formou”. Foi atuando
como vendedor de colheitadeiras e tratores, que Friedrich começou a observar
a dificuldade que a empresa tinha para
entregar as máquinas vendidas. “Meus
clientes tinham dificuldades para deslocar suas máquinas de uma fazenda para
outra, pois com o novo Código de Trânsito passou a ser proibido transportar
máquinas agrícolas rodando.
Foi aí que nasceu a Friedrich Transportes.
Comprei o primeiro caminhão em 2001.
Nos seis meses seguintes, a procura pelo

serviço de transporte de máquinas era
tão grande que tínhamos que trabalhar
dia e noite, 30 dias por mês, então adquirimos o segundo caminhão. Em 2004,
já possuía quatro caminhôes e mesmo
assim não dava conta da demanda existente”.
Em 2008, o filho era um funcionário bem
sucedido em uma revenda de carro em
Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. De
posse de umas economias ele propôs a
compra de um caminhão novo em sociedade. “Aceitei. Nessa época eu e minha esposa cuidávamos dos caminhões.
O nosso trabalho era sazonal, apenas na
época da colheita, de fevereiro a abril,
e depois os caminhões ficavam guarda
dos no barracão de um amigo e só saíam
de lá para voltar a trabalhar em agosto
até novembro. Comecei a pensar em
como diversificar meu negócio para permanecer na região e no ramo agrícola.
E também em como manter os funcionários na entressafra”, conta Friedrich.
Depois disso o empresário adquiriu colheitadeiras para prestar serviço terceirizado. “Minha esposa mandou email
para todo o Brasil, pois eu pensava que
em algum lugar do país alguém deveria
precisar dos serviços desses caminhões
especiais, que faziam um trabalho delicado e necessário de transportar colheitadeiras”. Veio o primeiro frete, o segundo e de repente, em 2012, foi necessário
comprar caminhões especiais para
transporte de plantadeiras, plataformas
de colheitas e tratores cada vez maiores.
“Adquirimos mais dois caminhões equipados com munk, para facilitar carga e
descarga. Com o aumento dos fretes
contratados, nosso pequeno escritório
em casa, feito para as crianças estudarem, ficou pequeno. Também percebemos que precisávamos de mais gente
para admi nistrar a Friedrich Transportes.
Foi então que nosso filho André deixou
seu cargo de gerente em Pato Branco
e veio administrar nossa empresa, há
quase quatro anos”, salienta.
A Friedrich Transportes continua a crescer. Hoje o escritório é novo, a sede
é própria. A frota conta com diversos
caminhões, colheitadeiras e veículos
para apoio. A empresa gera treze empregos diretos e nove temporários. Expandir
é algo que sempre está nos planos.

História de amigos
Faqueadas Ipumirim

Empresa investe em negócio sustentável
Divulgação

A Indústria de Madeiras Faqueadas Ipumirim S/A, iniciou suas atividades no dia
25 de abril de 1965, no município de Ipumirim, no Estado de Santa Catarina, no
ramo de laminadora e serraria. Produzia
lâminas de madeiras e vendia para fábricas
de móveis e fábricas de portas. A estrutura
dispunha de uma pequena serraria, onde
madeiras nativas eram serradas e vendidas na região para a construção de casas,
galpões, aviários, etc. No início eram nove
funcionários. Em 1.970 a empresa passou
a fabricar móveis de madeira, especialmente jogos de quarto e sala. Em 1974
iniciou a fabricação de portas internas de
madeira, com uma produção de 50 portas
por dia. Nesta época a empresa contava
com 60 funcionários.
Na década de 80, os sócios fundadores Ari
Giombelli e João Pedro Haas iniciaram o
plantio de pinus, vislumbrando a industrialização.
No início plantava-se aproximadamente
20 mil árvores por ano. Atualmente a
empresa planta em torno de 800 mil árvores por ano, entre pinus e eucalipto,
contando com um moderno viveiro próprio com capacidade para 1,2 milhões de
mudas por ano e com uma floresta de
aproximadamente 8 milhões de árvores,
em diversos estágios de crescimento. Em
1995 a Faqueadas Ipumirim iniciou então
o processo de industrialização de pinus
visando o mercado externo. Para isso foi
construída uma nova e moderna unidade

industrial, com recursos próprios, que hoje
conta com 250 funcionários diretos, processa em torno de 10 mil metros cúbicos
de toras por mês, com produção mensal
de 5 mil m3 de madeira industrializada de
pinus pronta, entre molduras, painéis e
Flat Jamp, mercadoria esta destinada exclusivamente ao mercado externo.
No setor portas, possui também uma
moderna fábrica, produzindo mensalmente 19 mil portas, entre portas encabeçadas, sem encabeçadas, sólidas, aplicadas e portas painel, produzindo ainda
3 mil kits portas pronta mensalmente,
sendo uma das melhores portas do mercado brasileiro. Hoje, o grupo Faqueadas
Ipumirim conta com 380 colaboradores e
possui três unidades industriais.
Em toda a sua história, a empresa sempre
teve transporte próprio, especialmente no
que se refere ao transporte de matériaprima das florestas da região para as fábricas da empresa.
A empresa conta hoje com uma frota de
cinco bi-trens, uma carreta, dois trucks,
um toco, oito máquinas florestais entre
tratores, guinchos, carregadores florestais, todos esses operando na colheita
e transporte florestal, além de contar
com 20 agregados no transporte de containers, portas e resíduos sólidos (cavaco
e maravalha). Com instinto empreendedor de seus diretores Miriam Giombelli
Canfield (diretora presidente), João Jairo
Canfield (diretor industrial) e Antonio

Líbano (diretor florestal), a Faqueadas
Ipumirim investe muito forte em tecnologia de máquinas e equipamentos
florestais, além da frota de caminhões,
sendo que a frota atual tem idade média
de dois anos.
Nessa trajetória sempre se norteou por
parcerias sólidas e rentáveis com seus
clientes e fornecedores, como a FM
PNEUS, que se tornou o principal reformador dos pneus da frota, pois une confiança, agilidade e garantia dos serviços,
além do acompanhamento da equipe
técnica especializada, buscando sempre
alcançar o máximo de eficiência no que
se refere a pneus.
Nesses 49 anos de existência a Faqueadas Ipumirim tornou-se uma empresa
sólida economicamente, atuando no seu
mercado com responsabilidade social e
ambiental, pensando na continuidade
do negócio com foco em resultados para
todos os envolvidos.

Diretora Presidente Miriam
Giombelli Canfield
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História de amigos
Transportes Luiz Botton Ltda

Bom, barato e durável. Negócio fechado!
divulgação

Trabalhar com honestidade, eficiência
e atender as necessidades do transporte
de suínos das cooperativas da região.
Assim começaram as atividades da empresa Transportes Luiz Botton Ltda. em
fevereiro de 1997, na cidade de Frederico
Westphalen, no Rio Grande do Sul. Com a
dedicação do seu proprietário Luiz Botton
e o apoio da esposa Sirlei Garlei Botton,
a Transportes Luiz Botton Ltda. iniciou as
atividades de transportes junto a Cooperativa COTRIFRED, de Frederico Westphalen, que na época possuía integração com
o Frigorífico da Cooperativa Central Oeste
Catarinense - AURORA e a Cooper A1 de
Palmitos.
Como qualquer outra empresa, o início
das atividades foi difícil, com apenas um
caminhão toco 1513 equipado com carroceria porcadeira de dois pisos, sob a
responsabilidade do proprietário Luiz Botton e mais um colaborador. Atualmente
a empresa conta com uma frota de 9
caminhões, sendo 2 para transporte de
leitões e os demais para o transporte de
08 || Revista FM Pneus

suínos terminação, prontos para o abate.
Com o crescimento da empresa e os
novos desafios, a Transportes Luiz Botton
Ltda conta com o trabalho do colaborador
Anselmo Romitti, que é responsável pela
frota. Possuí em seu quadro 10 colaboradores e atua nas regiões do Alto Uruguai
e Serra Gaúcha, além da região oeste de
Santa Catarina.
A atividade de transportes sempre esteve no sangue da família Botton, é uma
questão cultural, já que sempre trabalhou
com caminhões. Além disso, a relação
com a criação de suínos, atividade muito forte nas pequenas propriedades na
região de atuação, foi um fator determinante na decisão de investir neste setor.
Porém muitos desafios precisam ser
superados a cada dia. Hoje o setor de
transportes enfrenta grandes dificuldades
como preços defasados no frete, os constantes aumentos nos custos de manutenção da frota e as péssimas condições das
rodovias, o que encarece cada vez mais
a atividade. Outro fator impactante são

as constantes crises da suinocultura que
atingem as empresas de transportes que
atuam no setor.
Durante os anos de atuação, muitas foram
as parcerias firmadas com fornecedores.
E uma delas foi com a FM Pneus Ltda,
na prestação de serviços de reforma de
pneus, que tivemos a oportunidade de
conhecer através do Agente de Negócios
Marioni Murari e sua filha Mariza, os quais
sempre nos atenderam com muita dedicação e agilidade, atendendo sempre as
necessidades da empresa”, destaca o proprietário.
A empresa Transportes Luiz Botton Ltda,
tem orgulho de fazer parte do desenvolvimento econômico e social da região em
que atua e quer continuar com as parcerias que ajudam a empresa a crescer.
“Queremos continuar sendo parceiros da
FM Pneus Ltda, através do Agente Marioni
Murari e sua filha Mariza, buscando sempre o máximo em eficiência para nossa
atividade”, destaca Luiz Botton, proprietário da empresa.

História de amigos
Irmãos Mugnol / Transnol

A granja cresceu e deu origem a uma transportadora
A empresa começou em 1980, em
Iomerê, na década de 80, quando o atual
proprietário Itacir Mugnol resolveu investir no ramo da suinocultura. Começou
com 6 matrizes e foi aumentando gradativamente. Com dois anos de trabalho
chegou a marca de 100 matrizes.
A Granja Irmãos Mugnol cresceu. A partir daí surgiu a necessidade da compra de
um caminhão para efetuar o transporte
dos animais até o frigorífico.
Com o passar do tempo o número de animais foi crescendo e as vendas começaram a expandir para fora do Estado de
Santa Catarina. Foi então que investiu em
caminhões para o transporte desses animais para os Estados de São Paulo, Paraná,
Rio Grande do Sul e Ceará. Hoje a empresa possui um plantel de 60.000 cabeças
de suínos e 40 caminhões. Foi assim que
surgiu a transportadora Transnol LTDA.
A empresa iniciou as atividades contando
com a mão-de-obra do proprietário Itacir
Mugnol, e de seu irmão, Alfonso Mugnol,

atualmente sócio da empresa. Com o aumento do plantel houve a necessidade de
ampliar o quadro, e então quatro pessoas
foram contratadas. Atualmente a empresa
possui 80 funcionários e outros 120 empregos indiretos.
A administração envolve diretamente
a família. Cristiane Mugnol, filha de um
dos sócios, administra parte do negócio,
a transportadora Transnol LTDA, atuando
na tomada de decisões.
A decisão de investir no setor aconteceu
para suprir as necessidades da própria
empresa, sendo que o transporte de carga
viva exige cuidado e agilidade na logística
e caminhões adaptados para o conforto
dos animais. O frete terceirizado talvez
não atenderia a necessidade e a qualidade
esperada.

Avanços

de atuação. O desejo é por preços mais
justos nos produtos, abertura nos mercados de exportação da carne suína, e carga
tributária menos agressiva.
A empresa cresceu satisfatoriamente. O
que a Transnol quer é manter-se no mercado e de forma competitiva e conquistando espaço.

FM Pneus
A parceria com a FM Pneus teve início com a abertura da filial em Videira.
Os consultores da FM passaram a realizar
visitas e a cada dia a relação está mais
sólida. “A Granja Irmãos Mugnol está satisfeita com a qualidade das recapagens e
serviços. A FM Pneus possui diferencial na
agilidade e entrega dos pneus recapados,
o que facilita as viagens dos caminhões”.

Como todo e qualquer negócio, alguns
passos ainda precisam avançar no ramo
divulgação
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História de amigos
Grupo D’Agostini

História de respeito e sucesso
A tradição e respeito da família D’Agostini
são as marcas dos negócios administrados pelo grupo, há mais de 35 anos no
mercado de combustíveis e transportes. O
atual diretor acompanhou durante toda a
infância o trabalho e dedicação do patriarca e, hoje, administra junto com a terceira
geração da família, postos de combustíveis, uma frota de caminhões e também
um hotel.
O trabalho da família D’Agostini com posto de gasolina começou quando então,
Alfredo, patriarca da família, em busca de
novos horizontes, firmou em terras paranaenses, mais precisamente em Matelândia, seu domicílio, e lá, começou a história
do Grupo D’Agostini, que em muitas ocasiões, se confunde com a história do município.
Em 1977 a economia estava desestabilizada e fragilizada. O governo tentava conter as manifestações, os financiamentos
estrangeiros encontram-se escassos e o
preço do petróleo chegava a patamares
astronômicos.
Nessa conjuntura, vislumbrando novos
rumos da economia, Alfredo adquire um
posto de combustíveis em Matelândia,
apostando todo o seu capital nesse novo
empreendimento.

O sucesso do então “Posto Cometa” foi
tanto que, em 1989, Rudimar D’Agostini,
assume as organizações da família, trazendo junto de si, valores morais e éticos
que herdou dos pais, aplicando-os na
gestão das empresas, os quais ajudaram
de maneira essencial para o sucesso.
A sólida parceria com a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, fez com que
no ano de 1994 todo o complexo do
posto fosse modernizado e ampliado,
atendendo sempre com respeito e qualidade os clientes que ali frequentavam,
proporcionando o melhor nos momentos
de lazer e trabalho. No mesmo ano, o Sr.
Rudimar, atual administrador do Grupo,
adquiri os primeiros caminhões Mercedes
Benz, vendo um novo ramo promissor da
economia. Os anos foram passando, e a
busca por qualidade dos serviços e satisfação dos clientes e amigos foi aprimorada, buscando sempre oferecer o melhor,
somados a uma equipe de profissionais
treinada e atualizada com as inovações
do mercado.

Crescimento

combustível possuí um hotel, iniciando
mais um segmento do Grupo. No mesmo ano, a terceira geração da família ingressa na administração das empresas,
trazendo na bagagem familiar a honestidade e o respeito com o próximo.
Em 2010, é então formado de fato e direito o “Grupo D’Agostini”, que controla
a administração das empresas D’Agostini
Transportes e Logística, Auto Posto
Matelândia, Am/Pm Conveniência e Padaria e Hotel Matelândia.
Atualmente a empresa é administrada
por Rudimar e sua esposa Luciana, juntamente com seus filhos Jhonata e Daniel.
A administração da empresa é familiar,
porém especializada, cabendo a cada
um, um setor correspondente, onde
juntos estão diariamente aprimorando e
renovando seus conhecimentos.
Nos dias atuais, o Grupo D’Agostini está
entre as cinco maiores empresas do município em geração de emprego e faturamento, sendo reconhecida pelos munícipes como uma empresa séria e honesta,
que busca atender o cliente com o maior
zelo e prestígio possível.

Em 2008, o grupo adquire um novo
complexo, que além de um posto de
Arquivo D’Agostini
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História de amigos
T.O.S

A missão é proteger o meio ambiente
Visando atender uma demanda regional
e vindo ao encontro do empreendedorismo dos sócios Jaime José D’Agostini,
Juleide Inês D’Agostini e Arlindo Tebaldi,
a Tucano Obras e Serviços (T.O.S) surgiu
através da necessidade de desenvolver
um serviço de recolhimento de resíduos,
uma vez que estes eram destinados de
forma incorreta por meio de lixões sem
que houvesse um manejo adequado,
causando dessa forma grande impacto ao
meio ambiente. Assim, a empresa iniciou
suas atividades em 1993 em Maravilha-SC,
onde tem sua sede. A T.O.S ainda possui
filiais em Joaçaba-SC e Erechim-RS.
Conforme o sócio Jaime D´Agostini, a
empresa surgiu há 21 anos com um objetivo claro, de cuidar e zelar pelo bem-estar
das pessoas e das cidades das quais prestam os atendimentos. “Trabalhamos para
melhorar os aspectos estéticos e ambientais das cidades, e desta forma, promover
o bem-estar da população. Por isso, temos a responsabilidade de executar um
trabalho eficiente e com o melhor custo
benefício”, enfatiza.
O trabalho da T.O.S teve início com o
manejo de resíduos sólidos urbanos atendendo primeiramente o município de
Maravilha/SC, que demandava de uma
prestação deste tipo de serviço. No início de suas atividades, a empresa contava
com um pequeno número de colaboradores. Hoje, são 630 empregos diretos,
além dos indiretos, o que comprova que
esta é uma história de sucesso. A T.O.S
atua em mais de 50 municípios de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul, atendendo órgãos públicos e empresas privadas.
“Prestar serviços de engenharia, recuperação e construção das condições socio-

divulgação

ambientais, visando promover a melhoria
da qualidade de vida dos usuários, por
intermédio da gestão inteligente de resíduos, atendendo às normas sanitárias e
ambientais é o nosso objetivo”, ressaltam
os sócios.
A empresa desenvolve vários serviços na
área de saneamento básico e ambiental,
dentre os quais, coleta de resíduos sólidos
urbanos domiciliares e comerciais; coleta
de materiais recicláveis (seletiva); Centro
de Valorização de Resíduos (Central de
Triagem); coleta de resíduos de serviços
de saúde (RSS); tratamento de RSS (Autoclave); limpeza urbana (ajardinamento,
varrição de vias, capina e roçada mecanizada) e operação de aterros sanitários.
De acordo com a sócia Juleide D’Agostini,
para que o serviço prestado pela empresa
seja de melhor qualidade é necessário que
haja uma participação ativa e efetiva da
sociedade na separação dos resíduos (re-

cicláveis e orgânicos) diretamente na fonte com o intuito de tornar mais eficiente
sua destinação. “A empresa estabeleceu
um crescimento contínuo e o reconhecimento dos seus serviços, porque prioriza
o desenvolvimento do profissional, garantindo eficiência técnica na prestação
dos serviços e segurança ao meio ambiente, proporcionando o desenvolvimento econômico sustentável e a qualidade de vida da população”, ressalta Juleide.

Parceria T.O.S e FM Pneus
A relação se deu logo no início de suas
atividades. O conjunto de fatores, produto
de qualidade aliado ao atendimento personalizado faz com que a satisfação seja
reconhecida no mercado, dessa forma
essa parceria entre as duas empresas perdura até os dias de hoje.

Nova tecnologia
A T.O.S disponibiliza de uma tecnologia pioneira em Santa Catarina para
o recolhimento de resíduos. Trata-se
da coleta automatizada. Conforme o
sócio Jaime D`Agostini, é uma tecnologia dos países de primeiro mundo.
“Estaremos implantando logo em todas as cidades da qual a empresa da
cobertura. Em Santa Catarina, a única
cidade que já tem a coleta automatizada é a cidade de Chapecó e somente no centro”, salienta.
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Parceiros de negócios
Mascarello Pneus Ltda

Duas décadas de parceria
divulgação

Há mais de 20 anos a sólida parceria
teve início: FM Pneus Ltda e João Mascarello, que deu seus primeiros passos
dentro da empresa como colaborador,
atuando com um caminhão Agrale fazendo as entregas nas cidades de Ipumirim e Guaraciaba. As entregas eram
feitas aos sábados e nas quartas-feiras.
Nos demais dias da semana, João Mascarello atuava como vendedor fazendo
as praças de Modelo, Serra Alta, Sul Brasil, São Lourenço do Oeste, Quilombo e
Coronel Freitas além de São Miguel do
Oeste, Descanso, Tunápolis, Belmonte,
São João do Oeste e Itapiranga. “Foi uma
época em que ajudei a abrir muitos clientes e que até hoje são parceiros da
FM Pneus e continuam sendo atendidos
por outros colegas vendedores”, destaca
Mascarello.
Ele lembra ainda que atuou em outras
praças como Palmitos, Mondaí, Caibi,
Riqueza, Águas de Chapecó, Caxambú
do Sul, Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada, Vargeão e Passos Maia. “Andei muito
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nos primeiros anos de empresa e tive
a grata satisfação de conhecer muitas
pessoas que até hoje são clientes da FM
Pneus”, lembra.
Mascarello ficou temporariamente afastado. Retornou depois de um ano, quando
seu filho, Ramassés Mascarello também
estava na empresa e incentivou o retorno.
João Mascarello é agente de negócios.
Atua na praça formada pelos municípios
de Saltinho, Tigrinhos, Santa Terezinha do
Progresso, Bom Jesus do Oeste, Pinhalzinho, Saudades e Cunhataí.
“Sempre trabalhei sozinho em todas as
praças que assumi e dediquei atenção
especial aos clientes da FM Pneus. Por
muitas oportunidades, atendi clientes nos
finais de semana, feriados, à noite. O cliente sempre esteve em primeiro lugar. Se
ele precisar, não importa a hora e o dia,
vou atender. Sempre gostei de trabalhar
com pneus e tudo o que consegui foi
graças a este trabalho e a parceria com a
FM Pneus”, enfatiza Mascarello.
Ele lembra que o setor, como qualquer

outra atividade, enfrenta dificuldades.
“De uns anos para cá, várias empresas
reformadoras de pneus entraram no
mercado, principalmente na região onde
atuamos e isso fez com que a concorrência ficasse mais acirrada. Temos ainda
a questão da inadimplência e os custos
altos para nos mantermos no mercado,
que dificultam o dia-a-dia de um agente.
Mas com muito trabalho e a credibilidade que conquistamos ao longo dos
anos, estou satisfeito com a parceria firmada junto com a FM Pneus, onde fiz
muitos amigos. Tenho uma relação especial com os colaboradores e demais
vendedores da empresa, bem como com
todos os clientes que consegui nesses
anos todos”, destaca Mascarello.
A FM Pneus está orgulhosa e muito satisfeita com a parceria que já dura mais
de 20 anos com a empresa Mascarello
Pneus. São estas parcerias duradouras
que enaltecem cada vez mais a missão
da FM Pneus em toda a sua região de
abrangência.

Parceiros de negócios
LP Pneus e Central Alinhamentos

Parceria sólida em Foz do Iguaçu
divulgação

Agente de negócios da FM Pneus Brasil – Unidade Toledo desde 2009, a LP
Pneus está localizada na BR-277, Km
723,5 anexo ao posto Acaray, em Foz
do Iguaçu. Além de ponto de coleta
de reforma de pneus e venda de pneus
novos, a empresa também possui um
truck-center, onde presta serviços de
alinhamento, balanceamento, desempenho de eixo a frio, caster e completo
serviço de borracharia.
Seus profissionais já atuam há 22 anos
no mercado de Foz do Iguaçu e Santa
Terezinha do Itaipu. Com uma ótima
estrutura de atendimento e serviços, o
cliente tem a comodidade e a qualidade
necessária para rodar tranquilo.
De acordo com os diretores da LP Pneus
“a parceria com a FM Pneus é excelente,
nos sentimos em casa, é uma relação de
amizade onde nos consideramos parte
da equipe FM Pneus”. O telefone é o (45)
3577-3232.

Borracharia e Transportes Cassol

Serviço completo e de qualidade garantida
Atuando desde 1999 no segmento
de reforma de pneus, a Borracharia e
Transportes Cassol está localizada na
Avenida José Calegari, 130, no bairro Ipê
em Medianeira, no Paraná. A empresa é
parceira de negócios da FM Pneus desde
2010 e atende as cidades de Medianeira,
Matelândia, Céu Azul e São Miguel do
Iguaçu.
Além de ponto de coleta de reforma
de pneus e venda de pneus novos da
FM Pneus, a empresa possui completo
serviço de borracharia e conta com três
colaboradores. De acordo com o proprietário, Jorge Cassol, a empresa deverá nos próximos meses oferecer também serviços de truck-center com a
prestação de serviços de alinhamento e
balanceamento.
De acordo com Jorge Cassol proprietário da empresa “a parceria com a FM
Pneus é 100%, os produtos e serviços
são excelentes e o atendimento de toda
a equipe é excepcional, estou muito satisfeito com a parceria”.

divulgação
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Sustentabilidade

Natália Pianegonda | Agência CNT de Notícias

Primeira bateria para carros elétricos
brasileira deve ser produzida até 2016
Projeto coordenado por Itaipu Binacional investe em inovação tecnológica
e busca soluções no Brasil para baratear equipamento.
Divulgação

em abundância e a tecnologia avançada,
daria para reduzir a um terço o preço
da bateria atual”, explica Celso Novais.
Por trás disso está uma proposta ainda
maior: “Isso poderá trazer royalties para
o Brasil, desenvolvimento da indústria no
setor e domínio de uma tecnologia que
pode ser aplicada não apenas em carros,
mas também no setor elétrico, como
para viabilizar uso de energia em comunidades isoladas”, afirma o engenheiro.
Entre os resultados das pesquisas já realizadas, ele destaca a capacidade de identificar
e potencializar fornecedores de insumos
dentro do Brasil, reduzindo a necessidade
de importação, gerir a frota, calcular impacto na rede elétrica e implantar infraestrutura para recarga.

As baterias representam boa parte do
custo dos carros elétricos, aproximadamente 50%. E quanto mais eficiência se
espera do veículo, mais caro é o equipamento. Reduzir este custo e encontrar soluções de produção dentro das
fronteiras brasileiras são os principais
objetivos de um projeto que está sendo
coordenador por Itaipu Binacional. E as
expectativas são positivas: conforme o
engenheiro que coordena a iniciativa,
Celso Novais, em um ano e meio deve
estar criada a primeira bateria totalmente
brasileira. Diferente da matéria-prima
que atualmente é mais utilizada, o lítio,
essa deve utilizar o sódio. Além disso,
será 100% reciclável e mais adequada a
países de clima tropical.
Esta história inicia em 2006, com o
princípio do projeto Veículo Elétrico (VE),
que colocou Itaipu em uma posição de
referência na área de mobilidade elétrica
no país. A ideia, naquele momento, era
desenvolver soluções tecnológicas e
ambientalmente mais favoráveis para a
própria usina. A partir de uma parceria
para transferência de tecnologia com a
KWO, controladora de hidrelétricas na
Suíça, técnicos da usina transformaram
dois carros a combustão em tração elétrica, a partir de insumos importados.
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Para não depender exclusivamente de
tecnologia estrangeira, os esforços se
voltaram para o cenário interno. Os pesquisadores envolvidos passaram a identificar e preparar fornecedores que pudessem favorecer o desenvolvimento do
projeto. E os objetivos foram ampliados:
além do carro elétrico, buscou-se, também, desenvolver os veículos híbridos
movidos a diesel, gasolina e também a
etanol, voltados para o transporte individual, coletivo, de carga e até aéreo.
Com o alto custo da bateria, a coordenação do projeto se voltou para o desenvolvimento próprio do produto. A
iniciativa recebeu R$ 32 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
com prazo de três anos para realização
das pesquisas e criação dos protótipos.
O trabalho vem sendo desenvolvido desde 2012 e a previsão é que até o final de
2015 a Itaipu já tenha capacidade para
produzir mais unidades em escala laboratorial. Os estudos indicam que a bateria permitirá uma velocidade de até 110
km/h com autonomia de 120 km.    
Desde o início do projeto, já foram produzidos 80 veículos elétricos. Parte deles
está em uso na própria usina. Os demais
estão com parceiros da inicativa.
“Acreditamos que com a matéria-prima

Brasileiros desenvolvem carro
elétrico para cadeirantes
Ao identificar a dificuldade por que
muitos cadeirantes passam ao ter que
mudar da cadeira de rodas para o assento do carro, uma empresa de Santa
Catarina começou a trabalhar em um
modelo que evitasse este trabalho. Em
2010 foi produzido o primeiro protótipo
do Pratyko: o veículo adaptado é elétrico
e o maior diferencial é que elimina a necessidade de auxílio para o condutor, já
que ele permanece na cadeira de rodas,
mesmo dentro do veículo.
O acesso ao carro se dá por pela porta
traseira, onde há um elevador elétrico,
acionado por controle remoto. Dessa
forma, o motorista se acomoda e consegue conduzir o carro normalmente.
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Matéria de capa

Fernanda Toigo

Toque feminino na linha de produção!
Fotos: FM Pneus SC

Neiva Innchi, Laci Filipin e
Irma Rintzel, funcionárias
da FM Pneus de Maravilha,
Santa Catarina.

Quem foi que disse que trabalhar numa
recapadora de pneus é serviço para
homem? A FM Pneus quebrou este paradigma. Abriu as portas do mercado de trabalho para as mulheres, e o resultado, tem
agradado na qualidade e na eficiência.
Elas passaram a fazer parte da linha de
produção da Unidade de Maravilha, em
Santa Catarina. No começo a ideia chocou, principalmente, os colegas de trabalho do sexo oposto, acostumados ao ambiente que até então era exclusivamente
masculino. “Decidimos abrir espaço para
as mulheres considerando que cada vez
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mais elas estão inseridas em atividades
que até pouco tempo eram exercidas
apenas por homens, como motorista,
mecânico, entre outros. Desta forma,
avaliando a linha de produção, visualizamos que teríamos a possibilidade de estar
colocando mulheres em determinados
setores”, explica Eduardo Maldaner, diretor executivo da Unidade.
Hoje são nove mulheres na linha de
produção. Seis trabalham no setor de
escareação e três no setor de emborrachamento, operando a extrusora. “Por
natureza a mulher é mais atenciosa, con-

segue ver detalhes que as vezes os homens não reparam, podemos dizer que
isto é em casa e também no trabalho”,
diz Maldaner. A diretoria, de olho nos
números de produção, da FM Pneus está
satisfeita com os resultados. “Estão no
mesmo patamar de produtividade dos
homens, o que dá credibilidade. Neste
ano, inclusive, estamos batendo recorde
de produtividade”.
O resultado é tão positivo que a experiência vai se estender também às
outras unidades.

Matéria de capa
Cleci do Nascimento, é escareadora de
pneus. Tem dois filhos e há oito meses
encarou o desafio na FM Pneus. Antes
trabalhava em uma empresa do setor de
alimentos. Mudou de ramo depois que
surgiu a oportunidade anunciada pelo
próprio marido. “Como meu marido trabalha na FM Pneus, trouxe a notícia que
a empresa recrutaria mulheres para a
produção, e busquei a vaga de emprego”.
Cleci viu a função com naturalidade. Estava preocupada em trabalhar. Para ela, este
era o foco. Cleci reconhece que o diferencial da mulher está em dar mais atenção
aos detalhes. “Esta é uma vantagem”.
Os filhos acharam a situação um pouco
cômica. “No início eles acharam engraçado a mãe trabalhar com homens”. Já
com o marido não houve problema. “Na
produção somos todos colegas, e mesmo
trabalhando com ele junto conseguimos
distinguir pessoal do profissional”.
Cleci lembra das dificuldades dos primeiros dias de trabalho. O pior foi se adaptar
a rotina. Hoje, desafio vencido. “Nada de
dificuldade insuperável”
Os colegas, segundo ela, também reagiram bem. “Não houve preconceito, mas
sim muito incentivo”.
Vanderlei Stubinski é marido de umas
das mulheres que agora passaram a fazer
parte da equipe da linha de produção da
Unidade de Maravilha. Ele trabalha na FM
Pneus há 12 anos e não mediu esforços
para que a esposa se tornasse colega
de trabalho. “Ela estava a procura de um
emprego e a oportunidade veio bem
a calhar. Para ela, uma nova experiên-

Cleci do Nascimento e o marido Vanderlei Stubinski
cia. Ela nunca havia se imaginado numa
linha de produção”. Marido e mulher no
mesmo ambiente de trabalho. Será que
dá certo? Para Vanderlei a resposta é sim.
“São vários pontos positivos. Tem o fator
economia, pois vamos e voltamos juntos.
A outra questão é que passamos mais
tempo juntos”. Vanderlei é categórico. Ele

afirma que os colegas respeitam a presença feminina no ambiente de trabalho.
O casal vive em harmonia. “Em casa sempre ajudei, e aqui na empresa ela está
dando conta do trabalho também. Ela
chegou aqui ciente dos desafios, e tem
dado conta do recado”.

Irma Rintzel, hoje, escareadora de pneus.
Antes, diarista. Para ela a oportunidade
surgiu através de uma vizinha que comunicou que a FM Pneus estava selecionando mulheres para trabalhar na linha
de produção. “Apesar de ser um ambiente
masculino, não tenho do que reclamar.
Fui bem acolhida no local de trabalho e
me adaptei muito fácil. Nesta função o
cuidado que as mulheres naturalmente
tem, somam pontos”.
Irma conta que em casa e também com
os amigos a novidade foi bem recebida. “A
família também gostou, por que consegui
uma estabilidade de emprego, tendo em
vista que estava desempregada e trabalhando de diarista”.
Ela não esconde que os primeiros dias na
linha de produção foram um pouco difíceis. “Mas agora me adaptei e gosto do
que faço”.
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Matéria de capa
Irma enaltece que a iniciativa da FM
Pneus veio em boa hora. “Não imaginava
que poderia ter trabalho para mulheres
na linha de produção da FM. Estou muito
feliz com a oportunidade”.
Marlene Zanella. Profissão, escareadora.
Casada e mãe de uma filha. Antes trabalhava em uma metalúrgica. “Soube da
vaga de emprego na linha de produção
da FM Pneus através de um cunhado. Me
interessei pela vaga, de olho na empresa,
uma das melhores para se trabalhar”.
Marlene conta que chegou pronta para
encarar o desafio. “Eu já trabalhava em
uma empresa onde os homens predominavam. Então não encontrei muita
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novidade. O importante é ter respeito, e
isso, encontrei entre os colegas”. Marlene
acredita que as mulheres, para determinadas funções, possuem maior aptidão.
Marlene conta que os amigos estavam
curiosos para a sua estreia na linha de
produção. “Diziam: Como assim??? Lá só
tem homens”. Em casa ela garante que foi
tudo muito tranquilo. “O que manda é a
confiança que se tem um pelo outro”.
Para Marlene o maior de todos os problemas foi a mudança de horário. Mas a
adaptação também já está superada. “Entre os colegas tudo está perfeito. Equipe
nota 10. A FM Pneus está de parabéns por
oferecer a oportunidade.
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Mão de obra importada

Caroline Maldaner

FM Pneus recebe mão de obra haitiana
Seis haitianos atuam no setor de produção da FM Pneus, em Maravilha
Fotos: FM Pneus unidade Maravilha

Ceradieu Danestore, Jean Hubert Simon e Mackendy Tomas.

O Brasil vive hoje talvez um dos maiores
fluxos migratórios de sua história com a
vinda de haitianos para o país. A última vez
que isso aconteceu foi no início do século
20, com a chegada de alemães e italianos,
mas em um contexto muito diferente. O
Haiti é o pais economicamente mais pobre
da América, com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,404 (baixo);
aproximadamente 60% da população é
subnutrida e mais da metade vive abaixo
da linha de pobreza, ou seja, com menos
de 1,25 dólar por dia. Contudo no ano de
2010 uma tragédia natural assolou o país,
um terremoto deixou milhares de mortos
e desabrigados.
Neste sentido, a vinda dos haitianos ao Brasil é uma forma de melhorar sua condição
de vida e de sua família, já que os recursos
recebidos pelo trabalho são enviados aos
que ficaram no Haiti.
Entre os destinos está o Sul do país, especialmente Santa Catarina que é o Estado
com o menor número de desempregados
do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
20 || Revista FM Pneus

apenas 3% da população está desempregada, o que acarreta de certa forma na dificuldade de recrutar pessoas para setores
produtivos. Santa Catarina é o terceiro com
o maior número de contratações. A cidade
de Maravilha é um dos exemplos. Os haitianos estão sendo recebidos de braços
abertos. Na região há grande oferta de emprego, com registros até mesmo de falta de
pessoas para tantas vagas.
Os haitianos surgem em boa hora como
opção de mão de obra. Somente na FM
Pneus são seis haitianos trabalhando na
linha de produção, sendo três no setor de
máquinas a quente e três operando autoclaves. “Chegaram apenas com as roupas
e pouco dinheiro. A FM, além do emprego, oferece alimentação e moradia nestes
primeiros meses. Os haitianos chegaram
com a esperança de melhoria da sua qualidade de vida. Alguns sonham em algum
dia poder trazer os familiares para o Brasil,
conta o encarregado do setor de Recursos
Humanos da FM Pneus, André Chaves.
Conforme ele, juridicamente os haitianos
possuem os mesmos direitos trabalhistas

que os brasileiros. “Quando os estrangeiros
passam pela Polícia Federal já estão aptos
e legalizados para iniciarem o trabalho nas
empresas. Eles possuem carteira assinada
e os seus direitos são iguais aos demais”,
enaltece André. O haitiano Paulis Pierre
afirma estar gostando do Brasil e do trabalho na FM Pneus. “No Haiti trabalhávamos
em diversas áreas, principalmente na agricultura e construção civil. Gostamos de trabalhar e o nosso esforço é justamente para
mandar o dinheiro para nossas famílias que
ficaram no Haiti. A saudade é muito grande,
deixei minha esposa e duas filhas, mas estou fazendo isso para dar a elas um futuro
melhor”, afirma. Pierre afirma que a viagem
ao Brasil teve um alto custo e apesar de ter
o sonho de trazer a família, gosta muito de
seu país de origem. “Amo meu país, mas
o Brasil tem oferecido boas condições de
vida para nós. Nunca havia trabalho com
pneus, mas estou gostando bastante, fomos bem recebidos”, diz.
O brasileiro é um povo acolhedor, o que
deixa os haitianos a vontade. “O convívio é
natural, com algumas ressalvas para a co-

Mão de obra importada
municação, que as vezes é complicada. No
Haiti a língua oficial é o francês. O treinamento dos haitianos, por este motivo, é um
pouco mais demorado. Porém, são muito
inteligentes e dispostos”, afirma André.
Em Maravilha, o Centro de Educação de
Jovens e Adultos (CEJA), busca ferramentas para a qualificação dos imigrantes
haitianos. O primeiro passo são as aulas
de português. Da mesma forma, a CDL/
Associação Empresarial de Maravilha formou um comitê aberto com o intuito de
discutir os procedimentos acerca da contratação de mão de obra estrangeira por
parte de empresas associadas. Atualmente,
em torno de seis empresas maravilhenses
têm profissionais haitianos em seu quadro
de colaboradores e há grande interesse por
parte de outras organizações.
De acordo com o diretor da FM Pneus, Eduardo Maldaner, a falta de mão de obra foi
um dos motivos que levou a FM Pneus Ltda
a recrutar colaboradores vindos do Haiti.
“Trazer haitianos para trabalhar em nossa
região foi uma alternativa que como nós,
muitas empresas buscaram para suprir
essa falta de pessoas para os setores de
produção”, ressalta.

Levelt Victorin operando uma autoclave na FM Pneus de Maravilha, Santa Catarina.

A imigração haitiana
Brasileiro e Haitiano.
Parceria de sucesso
na FM Pneus.

A viagem dos haitianos até o Brasil é
longa, dura até dois meses por países da
América Central e América do Sul. Os
imigrantes deixam o Haiti em direção à
República Dominicana, onde pegam um
voo para o Panamá e depois ao Equador.
Alguns partem de navio direto para o
Panamá e seguem em embarcações até
o Equador. O trajeto de lá é igual: pegam
um ônibus para atravessar o Peru e finalmente chegar ao Brasil. Parte final da
viagem costuma ser feita a pé.
Os imigrantes entram no país por Assis
Brasil/AC e seguem para Brasiléia, onde
fazem a solicitação de ingresso no país e
iniciam o processo para conseguir documentos, já que a vinda ao Brasil tem
como principal objetivo realizar o sonho
de conseguir emprego e melhorar vida, bem como ajudar a família que ficou no Haiti.
Após a legalização, inicia a fase de recrutamento pelas empresas, em que em sua
maioria são dos ramos da construção civil e da metalúrgica.
O número de haitianos que estão entrando pela fronteira do Brasil com o Peru quase
triplicou em uma semana, segundo o secretário de Direitos Humanos do Acre, Nilson
Mourão. Desde a primeira semana do mês de janeiro, entre 70 e 80 haitianos chegam
a Brasiléia diariamente. Antes, o número variava entre 20 e 30 por dia. O abrigo em
Brasiléia tem capacidade para 300 haitianos e hoje abriga cerca de 1.200 imigrantes.
A imigração haitiana ao Brasil começou em janeiro de 2010, após um terremoto no
país caribenho provocar a morte de mais de 300 mil pessoas e deixar cerca de 300 mil
deslocados internos. Segundo o Governo do Acre, desde dezembro de 2010, cerca de
15 mil haitianos entraram pela fronteira do Peru com o Estado.
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Gestão com pessoas
Clima de confraternização na FM
Guarapuava – Em dezembro um almoço de confraternização marcou o
encerramento de 2013 para a FM Pneus
– Unidade Guarapuava. O evento reuniu
colaboradores e familiares. O encontro foi
realizado em parceria com o Serviço Social
da Indústria (Sesi), que programou diversas
atividades recreativas para as crianças. A
intenção era proporcionar um dia agradável com a integração dos colaboradores e
das famílias.

Profissionais passam por treinamento em São Paulo
Entre os dias 20 e 23 de janeiro colaboradores da FM Pneus participaram de um
treinamento para ajustadores de garantia de
pneus General Tire e Continental, em Louveira, interior de São Paulo. O treinamento
teve por finalidade a capacitação para atuação dos profissionais com produtos da
General, marca que pertence ao grupo
Conti, fabricante dos pneus Continental,
comercializados também pela FM. Os clientes terão a segurança de adquirir produtos oferecidos por profissionais qualificados e preparados para instruí-los e realizar
análises nos pneus que eventualmente
vierem à apresentar alguma falha decorrente do processo de fabricação e eventual
reposição dos mesmos pelo procedimento
de garantia. Participaram do treinamento os

Colaboradores: Sidenei, Marcio, Anderson, Jucemar, Sironei, Adriano

colaboradores: Marcio Marcon (gerente da
Unidade de Videira); Sironei Immig (supervisor comercial da Unidade de Maravilha),
Sidenei Bianchin (supervisor comercial da
Unidade de Maravilha), Jucimar Giacomeli

Descarte correto de medicamentos
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(técnico em reforma da unidade de Maravilha), Adriano Krackowiski (líder de produção
da Unidade Guarapuava e Anderson Ernsen
(técnico de frotas pela Unidade de Toledo).

Toledo – A FM Pneus realizou entre
os dias 17 e 22 de março uma campanha
com ênfase no descarte correto de medicamentos vencidos. A atividade foi desenvolvida em parceria com a Farmácia Santo
Antônio, através do proprietário Rafael Luiz
Burgel e o gerente Charles Odair Braun.

Gestão com pessoas
Segurança no
trabalho

Divulgação

Toledo – A FM Pneus realizou recentemente um treinamento para enaltecer
pontos para a garantia da segurança no
trabalho. As orientações foram repassadas
pela CIPA, e foram direcionadas aos colaboradores que trabalham no setor de truck
center. A palestra foi ministrada pelo técnico Licio Andrade . De acordo com Tânia
Almeida, Presidente da CIPA “O treinamento foi direcionado à borracharia com o
objetivo da correta utilização dos equipamentos de proteção coletiva, como gaiolas
e ferramentas pneumáticas”.

Polícia Militar
orienta
colaboradores
Gravataí – A unidade de Gravataí realizou no dia 26 de fevereiro palestra de segurança pessoal para os colaboradores. As
orientações foram repassadas pelo major
Dias, da Polícia Militar.
Para o gerente da unidade, Luis Felipe
Mascarello “o treinamento contribuiu para
a prevenção dos riscos e cuidados queos
colaboradores devem ter com a segurança
pessoal em suas residencias e também no
trajeto para a empresa”.
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Gestão com pessoas
FM Pneus: a maior rede do Sul do País
Após 23 anos no mercado, a FM Pneus tornou-se a maior
rede reformadora de pneus da região Sul do Brasil
Caroline Maldaner/Divulgação

A FM Pneus começou 2014 mais forte e
com atuação ampliada no mercado. Acionistas, diretores, colaboradores, agentes de
negócios e representantes das Borrachas
Vipal participaram do lançamento da Rede
FM Pneus, que agrega todas as unidades
e pontos de apoio com o objetivo de oferecer uma solução completa em pneus e
um atendimento de qualidade aos seus
clientes nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além da equipe
de atendimento no Mato Grosso do Sul.
A FM Pneus quer chegar onde o cliente
está. Esta tem sido a meta e também, desde
já, motivo de comemoração. “Em 2013, a
FM Pneus cresceu muito, ampliamos nosso
mix de produtos, estrutura e logística. Hoje
a empresa conta com 11 unidades entre
produções e truck centers, mais de 17 pontos estruturados de agentes de negócios,
33 agentes de negócios entre empresas
e autônomos e 410 colaboradores diretos, estando pronta para atender o cliente
aonde ele necessitar”, afirma o diretor Executivo, Eduardo Maldaner.
A FM Pneus virou referência nacional em
gestão de recapagem. “Trabalhamos com
o processo informatizado na produção e
força de vendas, além disso, gerenciamos
todos os dados em tempo real e investimos
em equipamentos de produção modernos,
atualizando-os constantemente, isso tudo
garante a qualidade e confiança dos nossos
serviços”, ressalta.
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Junto com o lançamento da rede foi também apresentada a nova identidade visual
usada em uniformes, catálogos e materiais
de divulgação. O diretor executivo, Marcos
Magnanti, assegura que a FM Pneus muda
seu posicionamento no mercado através
da Rede. “A marca FM Pneus se consolida
no Sul do País. E quando crescemos, precisamos inovar. Dispomos aos clientes um
site todo reformulado, de fácil acesso, tra-

zendo todos os serviços que prestamos,
além de um canal direto de comunicação
com nossas unidades. A Rede FM Pneus
também está presente nas redes sociais
através do Facebook, Twitter, You tube e
LinkedIn e traz trimestralmente a Revista
FM Pneus com quatro mil exemplares e
versão online. Esses serviços nos aproximam do cliente, garantindo transparência
e credibilidade”, salienta Marcos.

Gestão com pessoas
Caroline Maldaner/Divulgação

Parceria Vipal
Durante o lançamento da Rede FM Pneus, amigos de todas as horas
não deixaram de comparecer, entre eles, os representantes da Borrachas Vipal, parceiros de longa data, há mais de 23 anos. O gerente
da região Sul das Borrachas Vipal, Douglas Cecchin, ressaltou na
oportunidade que a Vipal é uma das principais fabricantes mundiais
de produtos para reforma e reparo de pneus e câmaras de ar. “Hoje,
a Borrachas Vipal opera com três fábricas no Brasil e centros de distribuição localizados em pontos estratégicos em todo o mundo.
Além disto, por meio da Rede Autorizada Vipal, a empresa atende
mais de 90 países e é líder de mercado na América Latina”, disse.
Como forma de reconhecimento pela parceria, a Rede FM Pneus
prestou uma homenagem a Vipal através do presidente da Paludo
Participações, Tito Paludo.
Tito Paludo recebeu a homenagem do sócio-fundador da FM Pneus, Celso Maldaner
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Gestão com pessoas
“Venda Premiada”: Prêmios são entregues
Foi realizada nos dias 25 de março, em
Toledo, no dia 27 de março, em Guarapuava e no dia 31 de março, em Gravataí a
entrega dos prêmios da campanha “Venda
Premiada”, promovida junto aos consultores de vendas e agentes de negócios da
Rede FM Pneus. O objetivo foi estimular a
comercialização de pneus novos.
Os ganhadores dos prêmios foram: Ivan
Mazzuco (Toledo) TV e tablet; Rodrigo Ansolin (Toledo) TV, tablet, Bluray e máquina;
Clair Mota (Foz do Iguaçu) TV e tablet; Marlon Dias (Marechal C. Rondon) TV, tablet e
bluray; Daniel Massuchetto (Guarapuava)
TV, tablet, bluray, máquina; Paulo Stocco
(Guarapuava) TV e tablet; Régis Dalanhol
(Guarapuava) TV e tablet; Geverson Giacomolli (Gravataí) Tv e tablet; Vitor Rolante
(Gravataí) TV, tablet e bluray; Cristian Passos (Lajeado) Tv, tablet e bluray; Antonio
Cândido (Caxias). TV, tablet e bluray.
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Gestão com pessoas
Divulgação

Ganhadores em Santa Catarina: Borracharia Casemiro (TV e tablet); Claudir
Rintzel (TV e tablet); Cristiano Pneus (TV
e tablet); Elton Petry (TV e tablet); Leocir
Nemerski (TV, tablet e Bluray); Geferson
Soares (TV, tablet e Bluray); Sul Pneus (TV
e tablet); Naja Pneus (TV e tablet); Valdecir
Farfus (TV e tablet); José Dalla Costa (TV
e tablet); Jakson Menegazzo (TV, tablet e
bluray); Adelir Tonholi (TV e tablet); Eloir
Clefson Zago (TV, tablet e Bluray); Jeferson Cantelli (TV, tablet e Bluray); Odinei
Lima (TV, tablet, Bluray e Câmera Digital);
Rafael Oscar Rissardi (TV, tablet e Bluray).
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Gestão com pessoas

Lançada campanha Torcida
Campeã do Mundo FM Pneus.
Foi lançada recentemente a campanha
“Torcida Campeã do Mundo FM Pneus”,
que abrange toda a Rede FM Pneus do período de 10 de abril a 10 de junho. Serão
distribuídas camisas da campanha fazendo
referência a Copa do Mundo no Brasil. O
regulamento pode ser conferido na capa
desta edição.
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Portas abertas
Acadêmicos da Fasul conhecem processo produtivo
Divulgação

Os acadêmicos do Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da
Fasul estiveram visitando a empresa pelo
programa “Portas Abertas”. Na ocasião a
turma conheceu o processo produtivo de
recapagem de pneus direcionados pelo
gerente de produção Ivan Clei e pelo líder
de produção Valdomiro Cordeiro. Após, os
alunos foram recebidos pela Coordenadora
da Qualidade e RH Luciana Reolon e pela
auxiliar de RH Camila Ribeiro, para apresentação das políticas e ferramentas de gestão
de pessoas adotadas pela FM Pneus.
O Programa Portas Abertas objetiva também estreitar as relações entre universidade e empresa, contribuindo para a fixação dos conteúdos teóricos e sua relação
com a prática empresarial. A FM Pneus disponibiliza esse programa a todas as universidades que desejarem realizá-lo.

Colaboradores da Transportadora Maroso visitam a FM Pneus
Divulgação

Colaboradores da Transportadora Maroso de Palotina-PR visitaram a FM Pneus em
Toledo no Programa Portas Abertas. Foram
recepcionados pelo consultor de Vendas
José Homero, pelo técnico de frotas Anderson Ersen e pelo gerente de truck-center Rodrigo Ansolin.
A Transportadora Maroso é um dos principais clientes da FM Pneus, unidade de Toledo. Atua no transporte de cargas em todo
o Brasil e é cliente há mais de dez anos, utilizando o serviços de reforma de pneus de
forma exclusiva em toda a sua frota.
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Novidades

FM Pneus é distribuidora autorizada General Tire

Divulgação

A FM Pneus acaba de se tornar uma distribuidora autorizada de pneus de carga da
marca General Tire. Com quase um século
de existência no mercado, a empresa conquistou credibilidade e tradição. A General
possui uma linha completa de pneus de
carga, com alta qualidade.
Pneus de ultra-alto desempenho, de
passageiros, caminhões leves, off-road e
pneus comerciais. A General Tire foi adquirida pela fabricante alemã Continental
Pneus Américas. Em 1987 a Continental
já estava entre os principais fornecedores
mundiais da indústria automobilística. No
Brasil, os pneus General são fabricados na
indústria da Continental Pneus que fica na
Bahia. No Sul do País a FM Pneus incorporou a parceria colocando produtos de alta
qualidade a disposição de seus clientes.

Alguns dos pneus General comercializados pela FM Pneus. A linha General Tire está
disponíveis nas unidades do estados do PR e SC.

General Tire
Fundada em 29 de setembro de 1915 nos Estados Unidos, a General Tire
iniciou as atividades, a partir da união entre a Oeste Tire & Rubber Company.
William F. O’Neil (“WO”) e seu parceiro, Winfred E. Fouse, eram dois jovens
empresários de Akron, cidade do estado americano de Ohio . Sempre tiveram
a certeza que se construíssem um produto de qualidade as vendas viriam.
A dupla ousou e inovou. Já em 1928, a General Tire se estabeleceu uma
importante participação fabricação de pneus para caminhões. E de lá para
cá o negócio se solidificou e cresceu com base em inovação em qualidade.
Em 1987 a General foi adquirida pela empresa alemã de pneus Continental
que passou a fabricar e distribuir os pneus General em todo os continentes.
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Novidades

Lonas Locomotiva
agora na FM Pneus

Divulgação

A Rede FM Pneus começou a oferecer
aos seus clientes a partir do mês de março
mais um produto: as Lonas Locomotiva,
uma das marcas mais tradicionais e conceituadas, com cem anos de mercado.
Locomotiva é sinônimo de cobertura
de carga, sendo reconhecida com uma
linha completa de produtos de grande
resistência e durabilidade. A variedade de
produtos que a marca Locomotiva oferece,
abrange, além dos encerados, para amarração de cargas irregulares, coberturas impermeáveis para graneleiros, caminhões
basculantes, embarcações e lonas vinílicas
reforçadas para siders. Isto faz parte da Locomotiva, a marca que possui a maior variedade de soluções do mercado.
Você poderá encontrar nas lojas da
FM Pneus as linhas Encerrado e Lonil. A
linha Lonil é confeccionada com laminado vinílico, reforçados com tecido de
poliéster, conferindo 100% de impermeabilidade para sua carga. A lona Locomotiva Lonil conta com aditivos anti-UV que
aumentam a resistência ao ressecamento
causado pela exposição excessiva ao sol.
A cobertura Locomotiva Lonil é retardante
à chamas e tem emendas especialmente
soldadas com ar quente, possibilitando assim maior resistência e segurança à carga
transportada.
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Curtas
Fotos: Divulgação

FM Pneus realiza
treinamento 5’S
Nos dias 13, 14 e 17, 18 de março a FM
Pneus de Maravilha-SC, realizou treinamento para reforçar a prática dos 5’s.
Participaram todos os colaboradores. Os
focos principais foram evitar desperdícios
e trabalhar em equipe. O treinamento foi
ministrado por Elzo Dagnone Filho, profissional com mais de 20 anos de experiência
em processos de recapagens.

FM Pneus comemora
Dia da Mulher
Maravilha - No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a
FM Pneus de Maravilha homenageou suas colaboradoras. Todas
tiveram direito a presente!

Doação a Aldeia Infantil Betesda
Toledo - A Associação dos Funcionários da FM Pneus (AFUF)
efetivou a doação do dinheiro arrecadado na Campanha Solidária.
A entidade beneficiada foi a Aldeia Infantil Betesda, de Toledo-PR.
Na oportunidade o recurso foi entregue pela coordenadora de RH,
Luciana Reolon e pela presidente da CIPA, Tania Almeida.

Borracheiros e FM Pneus fortalecem parceria
Guarapuava - A FM Pneus realizou no
dia 20 de janeiro um encontro com borracheiros da microrregião do Centro-Oeste
do Paraná. O objetivo foi o fortalecimento
da parceria entre a FM Pneus e os borracheiros que apoiam o atendimento aos clientes
da área de atuação.
Durante o encontro foram feitas entregas
de placas, bonés e jalecos personalizados.
Estiveram presentes, o gerente regional Sul
das Borrachas Vipal, Douglas Cecchin, o
consultor de negócios da Borrachas Vipal,
Jeferson Robattini e o diretor comercial da
FM Pneus de Toledo, Ramassés Mascarello.
Também participaram todos os consultores
da FM Pneus da unidade de Guarapuava.
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Social

Deneraci Perin, Presidente do SITRAN,
entregando o prêmio à Eduardo Maldaner

A FM Pneus foi reconhecida como a melhor reformadora de pneus. O título faz
parte do Prêmio Preferência do Transporte,
organizado pelo Jornal Estrada. O evento
acontece em Videira–SC, há sete anos, e
agora chegou a Chapecó. A premiação
aconteceu no dia 20 de fevereiro e contou com a presença de mais de 300 transportadores e empresários do setor. Nesta
edição, foram 22 categorias premiadas.
O prêmio leva em consideração uma pesquisa realizada com 70 transportadores,
todos associados ao Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística de
Chapecó (SITRAN), que são os principais
conhecedores da eficiência dos serviços
prestados pelas empresas de cada setor.

O objetivo é reconhecer a melhor prestação de serviços e pelos produtos de
maior qualidade. O prêmio “Preferência do
Transporte” pode também ser visto como
uma ferramenta ao transportador, para que
ele tenha acesso às empresas que cuidarão
de sua frota com excelência. A FM Pneus
foi a vencedora do prêmio “Preferência do
Transporte 2014” como a melhor recapadora de pneus, com 30% dos votos. A empresa possui mais de 20 anos de atuação
no segmento de recapagem de pneus.
Atualmente a FM Pneus é uma rede com
11 unidades nos três Estados do Sul do
Brasil. Eduardo Maldaner, diretor executivo da FM Pneus, afirma que receber o
prêmio novamente é gratificante. “É uma
grande satisfação, principalmente por ser
a primeira edição do evento em Chapecó.
Já ganhamos o troféu outras vezes em
Videira, o que também traz credibilidade
ao nosso trabalho em todas as regiões do

Fotos: Jornal Estrada

FM Pneus, a melhor reformadora de pneus

Estado. Agradecemos pela oportunidade e
pela confiança de nossos clientes”.

Diretor Executivo e equipe comercial de Chapecó e região receberam o prêmio

1ª Copa FM Pneus de Futsal - SESI Atleta do Futuro

Divulgação

Guarapuava - No dia 30 de novembro,
em Guarapuava-PR, foi realizada a 1ª Copa
FM Pneus de Futsal, que faz parte do Programa SESI Atleta do Futuro, uma ação de
formação esportiva, desenvolvida nos centros de atividades do SESI, nas instalações
das indústrias ou nas instalações públicas,
para crianças e jovens de 6 a 17 anos.
O objetivo da realização deste evento é a
prática esportiva saudável, aliada a valores
positivos do esporte, como uma ação socioeducativa, possibilitando a integração
entre jovens praticantes da modalidade
futsal e proporcionando a vivência dentro
do esporte no que se refere a competições.
Ao longo do dia foram realizadas partidas
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entre as equipes inscritas das quais todos
os jovens que estavam presentes puderam
participar e, ao final, teve a entrega de

premiações para as equipes vencedoras,
goleiro menos vazado, artilheiro e atleta
destaque.
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quer ganhar uma
camisa da torcida
fm pneus? é simples.
comprou, ganhou!
NA RECAPAGEM DE 4 PNEUS DE
CARGA OU UTILITÁRIOS E NA
RECAPAGEM DE 2 PNEUS AGRÍCOLAS
VOCÊ GANHA 1 CAMISETA.
APROVEITE E GARANTA JÁ A SUA!

Promoção não cumulativa. Válida de 10 de Abril à 10 de Junho
de 2014, ou enquanto durar o estoque de camisetas. Promoção
válida em toda a Rede FM Pneus. Imagens ilustrativas.

www.fmpneus.com.br
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