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Reforço no Sul
Depois de firmar mais uma importante parceria, a FM Pneus chega a outra importante região do Rio
Grande do Sul. A partir de agora a empresa soma forças com a Vulcanizadora Motorista, de Caxias
do Sul. A promessa é de uma união duradoura e de muito sucesso! Pg. 10

Lei do descanso não
passa de teoria. Pg. 07

Viagem em alta temporada requer
atenção redobrada. Pg. 08

Editorial

Marcos Magnanti e
Ramassés Mascarello
Diretoria Executiva

Unindo forças para oferecer ainda mais
Nesta edição temos a honra
de anunciar a parceira estratégica realizada com a Vulcanizadora Motorista
de Caxias do Sul, empresa tradicional
do segmento de reforma há 38 anos
no mercado. A partir de agora, a FM
Pneus Brasil reforça sua atuação em
território gaúcho com sua ampliação
na área de atendimento.
Essa parceira está alinhada a visão
da empresa que é de expandir o seu
negócio para novos mercados de
atuação, se consolidando como referência e líder no setor de reformas.
Trazemos em nossa revista um pouco
da história da Vulcanizadora Motorista
e as características desta região tão
próspera.
Dentro das novidades da edição,
destacamos a notícia de que em
breve os pneus trarão uma etiqueta
de desempenho homologada pelo
Inmetro. A nova norma vai analisar o
desempenho dos pneus nos aspectos
relacionados a consumo de combustível, emissão de CO2 e nível de ruído.

Outro assunto importante abordado
nesta edição é a entrevista com o
tenente Marco Aurélio Carvalho, da
Polícia Rodoviária Estadual -PR, sobre
as recomendações e cuidados que os
caminhoneiros devem ter nesse período de férias que se aproxima.
Em Gestão de Pessoas, apresentamos as novas placas de segurança
adotas pela CIPA para auxiliar na prevenção de acidentes. Criamos um
mascote para facilitar a visualização e
instrução nos locais de trabalho.
Na unidade de Toledo lançamos o
Natal Solidário, onde através da arrecadação de recursos financeiros
com os colaboradores, será entregue
doação ao Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda. Agradecemos aos colaboradores pela exemplar iniciativa.
Temos também no espaço sobre
Sustentabilidade uma matéria muito
interessante da utilização dos pneus
usados como asfalto emborrachado,
mostrado mais uma das várias op-

ções de reciclagem e reutilização de
pneus.
Aproveitamos a data que se aproxima
para desejar a nossos clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros
e acionistas uma natal de muita fraternidade e um ano novo repleto de realizações.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
Marcos Magnanti | Ramassés Mascarello. Diretoria Executiva
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História de amigos
Pneus Portal, parceira e com orgulho!
divulgação

Este é o Comércio de
Pneus Portal, uma empresa parceira da FM Pneus em Gravataí. A
história é bonita e tem a ver com
uma família inteira.
Hoje Alexandre Portal, é o dono.
Mas tudo começou bem antes,
com o seu pai, que sempre foi
borracheiro. Ele ensinou a profissão para o filho, que depois de
aprender o ofício saiu em busca
de novas oportunidades na região
metropolitana de Porto Alegre.
Aprendeu sobre recapagem, se
dedicou e a experiência fez toda
a diferença.
Em 2009 o patriarca faleceu. Alexandre precisou assumir os negócios e provou que o aprendizado
valeu a pena. O comércio foi inteiramente remodelado. “Antes
era só borracharia. Fui além. Além
de prestar os serviços, montei
uma loja. Um fato marcante nesta
história foi a parceria que firmamos com a FM Pneus, desde que
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a empresa passou a existir em
Gravataí. É uma parceria sólida.
Na empresa as atividades sáo
divididas. De manhà a esposa e
o filho tomam conta da loja. Enquanto isso Alexandre se dedica
as questões administrativas e operacionais. A tarde, depois de
voltar da escola, é a vez da filha
assumir os afazeres na loja. E as-

sim o negócio vem crescendo.
A empresa conta com dois funcionários e além disso sustenta
uma grande vontade de crescer.
Objetivos já estáo traçados. O
desejo de Alexandre é expandir
a empresa, levando uma ramificação dela para o litoral do Estado, e claro, com a parceria da
FM Pneus.

História de amigos
Empresa com os pés no chão
A HL Transportes existe
desde 2001, e está estabelecida
em Foz do Iguaçu, no Oeste do
Paraná. A empresa começou tímida, mas motivação nunca faltou.
“Eu trabalhava em uma transportadora. Tomei gosto pelo negócio
e fui incentivado e empreender.
Abri a minha própria empresa e
aos poucos vencemos os desafios”, conta o empresário Silas
Moraes Carvalho.
Hoje são cinco caminhões, cinco frigoríficos e muita força de
vontade. A empresa transporta
produtos frigorificados, rodando
quilômetros e quilômetros pelo
Brasil afora.
Hoje, de acordo com Carvalho, a
maior dificuldade encontrada no
setor é o problema da falta de segurança. “Graças a Deus nunca
sofremos com assaltos, mas redobramos os nossos cuidados
para que isso nunca aconteça.
Quanto aos motoristas, procuramos orientá-los da melhor forma.
A vida deles, em primeiro lugar”.
Para quem transita pelas estradas
de todo o País, outra constatação
é fácil. O mau estado de conservação das estradas prejudica o
trabalho. “Só temos estrada onde
tempos pedágio. Infelizmente é
assim”.
E nesta caminhada de cinco
anos Silas aprendeu bastante. E
matemática é uma das lições em
que ele adquiriu mais experiência.
O dia-a-dia dele é feito de cálculos. Quilos de produtos, quilômetros rodados, dias de viagem, custo da atividade. E aí sim entramos
em um assunto delicado. “Sem
sombra de dúvida o combustível é

divulgação

o nosso principal custo. Combustível e carga tributária”. Para Carvalho, para que o setor realmente
deslanchasse seria necessário
pensar em uma política de regulação, uma forma de estabelecer
uma espécie de preço mínimo por
quilômetro rodado. “Aí sim teríamos um mercado mais honesto e
uma economia mais equilibrada”.

Silas Carvalho conhece a FM
Pneus há cinco anos. “Sou cliente
fiel. Só faço recapagem com a FM.
E são vários os motivos. Primeiro
pelo atendimento. Além disso
tenho qualidade sempre e prazo
quando preciso. Sem contar que
o diálogo está sempre aberto. Isto
para nós é fundamental”.
05

Novidades

Nova norma vai avaliar o
desempenho de pneus
Em breve pneus fabricados no Brasil e importados deverão trazer uma etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
que vai verificar outros quesitos
além dos que já são exigidos. O
produto será avaliado quanto à
capacidade de frenagem em piso
molhado, emissão de ruídos e resistência ao deslocamento. O período de consulta pública já está
encerrado. A próxima etapa é a
publicação oficial da nova norma.
Segundo o Inmetro, os fatores
que serão foco de avaliação impactam diretamente na segurança, consumo de combustível,
emissão de CO2 para a atmosfera
e redução na poluição sonora. Os
novos indicadores deverão constar nas etiquetas afixadas nos
pneus, com notas de A a G para
frenagem e resistência, além da
classificação em três níveis da
emissão de ruídos.
“A norma segue os padrões utilizados na Europa e seremos um
dos primeiros países do mundo a
adotar”, afirma o diretor da Qualidade do Inmetro, Alfredo Lobo.
Depois das mudanças, os pneus
terão o desempenho comparado
e classificado em cada um dos
itens verificados, similar ao que
acontece em vários produtos da
linha branca. Eles também receberão a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE).
Após a publicação da portaria
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D.Vendramini

definitiva, fabricantes (nacionais
e importadores) terão prazo de
18 meses para se adequarem às
novas regras. O comércio terá
36 meses para vender produtos
ainda sem a certificação. Fabri-

cantes, importadores e comerciantes que apresentarem produtos
fora dos conformes após o fim
dos prazos estarão sujeitos às
penalidades previstas na Lei.

Lei do descanso
Stock image

Só no papel
A Lei 12.619 existe. Mas
não saiu do papel. Pelo menos
até agora. E ao que tudo indica,
as medidas vão demorar para se
tornarem realidade. A chamada
Lei do Descanso mexe com a rotina dos caminhoneiros.
Prevê que os motoristas tenham
repouso de no mínimo 11 horas
por dia, além do descanso de 30
minutos a cada 4 horas ininterruptas de direção. A regra vale para
motorista que transporta carga
maior que 4.536 quilos, profissional de transporte escolar e
de passageiros em veículos com
mais de dez lugares. A punição
prevista é apreensão do veículo,
multa de R$ 127,69 e perda de
cinco pontos na carteira de habilitação.
Mas nada disso está sendo aplicado. Não por desrespeito por parte
dos motoristas, e sim, por falta de
condições para que a lei seja aplicada. “Para fazer o descanso precisamos parar o caminhão, mas

tem rodovia que nem acostamento tem”, pondera o presidente do
Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, Jeova Pereira.
Por este motivo, uma resolução
do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) suspendeu a cobrança
por seis meses.

Faltam condições
Para que seja cumprida a
regulamentação, as estradas devem oferecer pontos de parada.
Para a Lei do Descanso entrar em
vigor, as rodovias federais devem
dar condições de descanso aos
motoristas
A resolução do Contran determina que os pontos de parada
tenham condições sanitárias e de
conforto, assim como alojamentos, refeitórios das empresas ou
de terceiros, conforme as normas
federais.
Em seis meses, o Ministério dos

Transportes e o Ministério do
Trabalho e Emprego deverão publicar uma lista das estradas que
atendam aos critérios. A fiscalização passará a ser feita nessas
estradas.

O que a lei diz:
- O tempo máximo de direção diária
será de dez horas.
- Parada de 30 minutos a cada quatro horas de rodagem e intervalo e
repouso diário de 11 horas.
- A legislação obriga a empresa
contratante a remunerar o motorista
acompanhante, mesmo que não
esteja dirigindo, além de custear o
tempo parado em fiscalizações e
terminais de carga e descarga.
- De acordo com o Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), a
regulamentação é um avanço para a
categoria e vai diminuir o número de
acidentes provocados por cansaço
dos motoristas com sobrecarga de
trabalho.
- Para saber se o motorista está
descumprindo as regras, o tacógrafo será utilizado.
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Entrevista

Marco A. de Carvalho

Primeiro Tenente da 3ª Companhia
da Polícia Rodoviária de Cascavel

Férias requer cuidado redobrado nas estradas
divulgação

Final de ano, período de férias e muito movimento nas estradas.
É justamente neste período que aumenta o trânsito de condutores inexperientes, e por isso todo cuidado é
pouco. Atenção para as dicas repassadas por Marco Aurélio de Carvalho,
primeiro tenente da 3ª Companhia da
Polícia Rodoviária de Cascavel:
Que cuidados os caminhoneiros
devem tomar, principalmente em
períodos de alta temporada nas estradas?
PRE: - ficar atento quanto as condições de segurança do veículo;
- conduzir com perícia, prudência e
obedecer princípios de direção defensiva;
- respeitar a legislação de trânsito;
- zelar pela carga transportada e pelo
veículo;
- estar a disposição para ser fiscalizado;
- não ingerir drogas e bebidas alcoólicas;
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- estar com a CNH em dia;
- nos períodos de alta temporada observar o aumento do fluxo de trânsito
e compreender que existe a possibilidade de congestionamentos e trânsito com motoristas inexperientes;
Que tipo de acidentes são mais comuns com caminhões?
PRE: Tombamentos, geralmente pelo
excesso de velocidade e pela fadiga.
Que documentos os motoristas de
caminhão devem portar ao conduzir estes veículos?
PRE: CNH, Carteira de Identidade,
CRLV (Licenciamento do Veículo),
Nota Fiscal do produto transportado
e demais documentos específico a
cada caso.
Quais são as preocupações mais
comuns em relação aos caminhoneiros?
PRE: Se estão dirigindo em boas con-

dições de saúde; se estão cumprindo
a legislação de trânsito em vigor; que
pratiquem direção defensiva e observem os requisitos de segurança conhecidos como elementos da direção
defensiva. São eles: conhecimento,
atenção, previsão, decisão e habilidade.
Há uma preocupação especial com
fadiga e sono?
PRE: Sem dúvida. Uma pessoa
cansada ou com sono não tem condições de dirigir. A pessoa adormece
sem perceber. Por isso é importante
descansar nos momentos de folga,
para dirigir com mais tranqüilidade
durante a jornada de trabalho. A Lei
do Descanso prevê os tempos que os
caminhoneiros devem dirigir e descansar. Conforme a lei, 4h por 30 min
descanso, sendo 8h diárias e 44h semanais.
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Matéria de capa

Por Fernanda Toigo

FM Pneus + Vulcanizadora Motorista
A FM Pneus Brasil e Vulcanizadora Motorista firmaram
uma aliança estratégica para oferecer ao mercado gaúcho a melhor opção em reforma de pneus.
A Vulcanizadora Motorista possui
38 anos de atuação no mercado.
Com unidades agora localizadas
estrategicamente em Gravataí e
Caxias do Sul, a FM Pneus passa
a atender as cidades da grande
Porto Alegre, Serra Gaúcha, Vale
do Taquari e Vale do Rio Pardo,
com opções em reforma de pneus,
truck-center e pneus novos.
Na noite do dia 29 de novembro,
nas dependências da FM Pneus
Brasil em Gravataí foi realizado
o lançamento oficial da parceria
FM+Motorista com a presença
de colaboradores, direção da
FM+Motorista e diretoria da Borrachas Vipal.
A Borrachas Vipal marcou pre10

sença através do presidente do
Conselho de Administração Arlindo Paludo; do diretor geral, Daniel Paludo; do diretor comercial,
Plinio de Luca e do técnico comercial, Fabio Tonon.
Na oportunidade os Diretores da
FM Pneus Brasil Marcos Magnanti e Ramassés Mascarello, o
Diretor da Vulcanizadora Motorista Vanderlei Poletto e o Diretor
da FM Pneus Eduardo Maldaner,
enalteceram a parceria e projetam
uma melhoria e expansão dos
serviços oferecidos aos clientes
do Rio Grande do Sul.

Unindo propósitos.
Ampliando forças.
Para a Vulcanizadora Motorista, a união com a FM Pneus

representa fortalecimento. Melhoram as condições de trabalho e
uma série de outros fatores. “Para
nós administradores de empresas do segmento de reforma de
pneus, o aumento do volume cria
condições de minimizar os custos
de produção. Diluindo custos o
preço final fica mais competitivo,
e assim ampliam-se as possibilidades de conquistar novos clientes, aumentando a participação
no mercado e consequentemente
o lucro”.
Para os clientes o fato das empresas unirem suas forças, cria-se
um ambiente de segurança para a
reforma de seus pneus. “O cliente
sabe que a empresa é estruturada e lhe oferece boas condições
de atendimento de suas necessidades. Com isso a empresa tem
condições de investir em novos
equipamentos e tecnologia, fican-

Matéria de capa
divulgação

do atualizada, criando uma confiança ainda maior, que o transportador terá em ser cliente. Além de
estar atualizada em sistemas de
qualidade, registros e sistemas de
gestão ambiental”.
Surge uma empresa ou unidade
economicamente viável em todos
os aspectos, inclusive na regulação do mercado. “A concorrência ganha respeito. O setor ganha
com isso”.

Vulcanizadora Motorista e a sua história
A Vulcanizadora Motorista
Ltda foi fundada em 1967, e adquirida em 1º de janeiro de 1974,
pelos ex-motoristas de caminhão
Dorvalino Poletto e Armindo Modena.
A empresa consistia numa pequena recapadora de pneus, que
funcionava em modestas instalações. A partir de 1º de julho de
2009, ocorreu uma cisão. Levava
o nome fantasia do antigo proprietário, uma homenagem aos
clientes, na época autonomos.
Quando os novos proprietários
compraram a empresa mantiveram a ideia, já que os mesmos

eram motoristas de caminhão,
que viram no negócio uma forma
de crescimento profissional e a
chance de abandonar a estrada.
Aos poucos os sócios foram incrementando o negócio com a
revenda de pneus multimarcas.
Com filosofia a empresa foi crescendo. Os imóveis vizinhos foram
adquiridos.

Nos anos 80: Houve a reestrutu-

ração de toda a reformadora, com
a construção de um novo prédio
e ampliação do espaço físico,
começando a recapar pneus radiais. As vendas de pneus novos
cresceram a partir da formação
de equipe de vendedores e representantes para toda região
nordeste do estado. Os filhos dos
sócios entram na sociedade.

Nos anos 90: A empresa se torna revendedor e reformador autorizado Pirelli, e foi construída a
primeira filial da empresa.
Em 1997: A empresa entra para
a Rede autorizada Vipal, aumentando significativamente sua participação no mercado, com o
inicio da atuação nas praças de
Lajeado e Santa Cruz do Sul. A
partir deste momento a empresa
segmenta os negócios, onde uma
família administra a reformadora e
a outra a revenda Pirelli.

Em 2004: É aberta a segunda filial,

um auto Center Pirelli.

Em 2006: É aberta a flilal 3, um

Maxitruck, em Lajeado e a filial
4, Hamburgo Pneus na cidade de
Novo Hamburgo.
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Em 2007: A empresa passa a con-

tar com o truck Center em Caxias,
junto a unidade recapadora.

Até 2008: A empresa trabalhou

nesta configuração, alcançando
seu maior crescimento e estrutura. Passou também por sua maior
crise, ocasionada por diversos fatores, mas nem por isso esqueceu
sua missão e compromissos.

Em 2009: Após reestruturação e

enxugamentos, seus acionistas
decidem dividir a empresa. A estrutura foi segmentada. Formouse uma nova empresa de revenda
de pneus Pirelli, e a Vulcanizadora
Motorista fiel ao nome, continuou
com reforma de pneus. Nesta
última cofiguração a empresa se
focou no mercado regional, como
fonte principal de faturamento
a recapagem de pneus, conquistando a certificação iso 90012008 e Inmetro em outubro de
2012. Passou também a ser integrante da rede ecopremium da
Borrachas Vipal.

Equipe
A Vulcanizadora Motorista Ltda possui um quadro de
20 funcionários diretos, entre as
áreas administrativas, produção e
comercial. Além disso possui uma
empresa terceirizada no setor de
borracharia, e outra empresa no
setor de alinhamento e geometria,
com dois funcionarios, e ainda um
vendedor terceirizado que atua na
área comercial. A equipe comercial esta assim distribuída:
Vendedor: Antonio Marcos Desxcheimer de Candido
Área de atendimento: Vendedor
e atendente interno, atuando di12

retamente os clientes de porta,
ou os encaminhados por outros
vendedores de regiões próximas.
Telefone: 54 3229-3833.
Vendedor: Marcio Andre Isoton
Area de atendimento: Vendedor
coletador de pneus trabalha na
região de Caxias do Sul, Flores da
Cunha, Nova Padua e São Marcos, reside em Caxias do Sul. Trabalha exclusivamente na venda
de recapagem. Telefone: 54 81150129
Vendedor: Aldeci De Bortoli
Area de atendimento: Vendedor
coletador de pneus trabalha na
região de Farroupilha, Nova Roma
do Sul, Vila Jensen, Garibaldi e
Bento Gonçalves. Telefone: 54
8113-0421
Vendedor: Alderi Horbach
Area de atendimento: Vendedor coletador de pneus, trabalha
na região de Santa Cruz do Sul,
Venancio Aires, Vera Cruz, Rio
Pardo, Candelaria, Novo Cabrais.
Trabalha exclusivamente com recapagem de pneus. Telefone: 51
8129 0183

Vendedor: Cristian Roberto dos
Passos
Area de atendimento: Vendedor
coletador de pneus, trabalha na
região de Lajeado, Estrela, Arroio
do Meio, Encantado, Roca Sales,
Capitão e Teotonia. Telefone: 51
81369524
Vendedor: Augustinho Emer
Area de atendimento: Vendedor
interno Caxias do Sul.
Terceiro: Renato Lahn de Lucena
Área de atendimento: Vendedor
terceirizado, abrangendo Jaquirana, Bom Jesus, São Francisco de
Paula, Cambara do Sul e Lajeado
Grande. Telefone: 54 9983 0779

CAXIAS DO SUL | RS

Rod. BR 116, nº 12505 / KM 143
(54) 3229-3833
caxias@fmpneus.com
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Caxias do Sul

Caxias do Sul, a cidade da
FM Pneus + Motorista
divulgação

A história de Caxias do
Sul começa antes dos italianos,
ainda quando a região era percorrida por tropeiros, ocupada
por índios e chamada “Campo
dos Bugres”. A ocupação por imigrantes italianos, em sua maioria
camponeses da região do Vêneto
(Itália), deu-se a partir de 1875,
localizando-se em Nova Milano.
Estes, por sua vez, buscavam um
lugar melhor para viver. No entanto, encontraram lombardos, trentinos e outros. Embora tivessem
ganho auxílio do governo, ferramentas, alimentação e sementes,
esse mesmo auxílio teve que ser
reembolsado aos cofres públicos.
Dois anos após, a sede da colônia
do Campo dos Bugres recebeu a
denominação de Colônia de Caxi14

as. No dia 20 de junho de 1890
foi então criado o Município, e a
24 de agosto do mesmo ano, foi
efetivada a sua instalação. Vários
ciclos econômicos marcaram a
evolução do Município ao longo
deste século. O primeiro deles
está ligado ao traço mais forte da
sua identidade: o Cultivo da Vi-

deira e a Produção de Vinho. Num
primeiro momento, para consumo próprio e, mais adiante, para
comercialização.
No dia 1º de junho de 1910 Caxias
foi elevada à categoria de cidade
e, neste mesmo dia, chegava o
primeiro trem, ligando a região à
capital do Estado. Os imigrantes
eram agricultores, porém, muitos
deles possuíam outras profissões.
Instalaram-se na região, urbanizando-a e dando início a um acelerado processo industrial.
Na zona rural instala-se a agricultura de subsistência, que se
concentra na produção de uva,
trigo e milho, começando a industrialização em nível doméstico. Todo o excedente era comercializado. No início, a uva e o
trigo. Com o correr do tempo, há
diversificação da indústria caseira
para, juntamente com o processo
humano da colônia, acontecer a
ampliação do leque de manufaturados. Das pequenas oficinas caseiras às grandes indústrias hoje,
internacionalmente conhecidas.

Matéria de capa

Fonte: Prefeitura de Caxias do Sul
www.caxias.rs.gov.br
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Belos parrerais
Caxias do Sul é hoje, o
pólo centralizador da região mais
diversificada do Brasil, com seus
laboriosos colonos, seus vastos parreirais, suas vinícolas, seu
variado parque industrial e um comércio rico e dinâmico, o que dá
a essa terra uma dimensão ainda
maior, razão pela qual “Caxias do
Sul”, a “Capital da Montanha”, a
“Pérola das Colônias”, a “Colméia
do Trabalho” é, por si só, o pólo
centralizador da marca italiana no
sul do Brasil.

Colonização

Vinho

Junto com os imigrantes,
outras etnias partilharam desse
caminho. Aconteceram a miscigenação e a aculturação. Cantos
e linguagem, hábitos e tradições
se aproximaram. Ao lado do lastro cultural itálico, convive a bela
tradição gaúcha. O churrasco e
o vinho, a polenta, o galeto e as
macarronadas, ao som de belas
letras trazidas da longínqua Itália
e de outras, já produzidas na terra
de cá dão matizes, sonorização
e sabores especiais à culinária
típica desta Metrópole. É a fartura
do Sul aliada ao sabor especial do
tempero italiano.

É, através da uva e do
vinho, que Caxias se notabilizou,
sendo o berço do turismo do Estado quando, em 1931, lançava a
maior festa do sul: a Festa da Uva.
Vinhos, uvas, frio e neve, aliados
ao clima europeu das montanhas,

com muita gente bonita, comida
farta, hospitalidade e muitos atrativos reiteram o convite: Venha
e comprove. Tome conosco um
gostoso vinho e se delicie com as
mais saborosas uvas.
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Estradas
Excesso de carga: ruim para
rodovias e péssimo aos motoristas
O excesso de peso nos
caminhões que trafegam no Paraná é um fardo pesado demais
para as rodovias. A conclusão é de
um relatório elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem
(DER). Veículos com carga acima
do permitido, além de favorecerem a ocorrência de acidentes,
são em grande parte responsáveis
por danos no pavimento das estradas. A prática causa ainda aumento do consumo de diesel e
desgaste mais rápido nos veículos, especialmente pneus e suspensão.
A pesquisa foi feita por iniciativa
da Superintendência Regional
Campos Gerais, com sede em
Ponta Grossa, em postos de balança localizados em várias regiões
do Estado, segundo informa Vanderlei Carlos Zanella, do setor de
concessões do DER. O levantamento, com base em estudos do
engenheiro Rubem Penteado de
Melo, indica que transportar cargas além do peso permitido, com
a intenção de melhorar o desempenho, também reduz a oferta de
fretes, prejudicando a categoria
como um todo.
Conforme a Coordenadoria de
Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária do DER, de janeiro a junho de 2012, do total de
14.233 pesagens efetuadas em
veículos de carga, 9% acusaram
excesso de peso, ou seja, 1.221
caminhões trafegavam acima do
volume de carga permitido. A es16

tatística é dos postos de pesagens
de cinco regiões do Estado (CETs,
Campos Gerais, Norte, Noroeste
e Oeste). O DER emitiu multas de
R$ 1.027.820,99 por excesso de
peso, no período. Para os técnicos, as estatísticas que afirmam

que 90% dos acidentes são causados pelos motoristas são uma
simplificação, pois entre as causas
“não identificadas” está o excesso
de carga nos caminhões. Segundo
o estudo, 45% dos caminhões reprovam nos testes de freio.
Jorge Woll/AEN

Eixos a mais
Uma das irregularidades
constatadas é o aumento irregular
dos eixos dos caminhões de sete
(bitrens) para nove eixos (bitrenzão),
com 19,8 metros, fora dos padrões,
com excesso de comprimento e
principalmente de peso. A transformação é feita, em geral, sem que
haja qualquer estudo a respeito da
capacidade de frenagem e de peso,
o que resulta em graves acidentes
e aumento na manutenção das rodovias.
Os custos de restauração do asfalto, além dos problemas com
segurança, segundo Zanella, são
repassados a toda a sociedade e
encarecem os produtos e serviços,

inclusive a conservação das rodovias do Anel de Integração. Apenas
em situações especiais o Código
Brasileiro de Trânsito (CTB) autoriza
transporte de cargas com peso e
dimensões excedentes, a critério
do Conselho Nacional do Trânsito
(Contran).
Entre os impactos que o excesso
de peso traz para a atividade está
a redução da frenagem e o superaquecimento. A eficiência do sistema de freios é dada pela relação
entre o peso do conjunto e a sua
capacidade de frenagem. Se o
veículo leva peso acima do normal,
os riscos aumentam com a queda
na capacidade de desaceleração.
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Gestão com pessoas
Festa dos Aniversariantes em Gravataí
Divulgação

A FM Pneus de Gravataí
realizou no dia 27 de outubro a
comemoração dos aniversariantes. Eles foram presenteados com
relógios personalizados da FM
Pneus.
Na oportunidade foram sorteados
alguns brindes. Diversão garantida!

Confraternização na FM Pneus Unidade Guarapuava
No dia 28 de Outubro a
FM Pneus – Unidade Guarapuava
– realizou uma confraternização
em comemoração ao aniverário
dos colaboradores nascidos nos
meses de junho a setembro. São

eles: Adriano, Admilson, Daniel,
Deoclecio, Dolizeki, Ibraim, Marina, Marmitt, Paulo e Régis.Cada
aniversariante recebeu um relógio
personalizado da FM Pneus.
Na ocasião os colaboradores

Claudinei, Deoclecio e Rodrigo
registraram sugestões junto ao
Banco de Ideias. A festividade encerrou com um almoço.

Divulgação
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Gestão com pessoas
Novas Placas de Segurança e Mascote
Através da Diretoria da CIPA de Toledo
foram criadas novas placas de segurança para
serem fixadas nos setores de produção das
unidades.
Nelas constam os EPI´s necessários para que
os colaboradores utilizem e previnam acidentes. A grande novidade é o mascote criado
para ilustrar as placas.
De forma descontraída a informação ficou mais
didática.
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Gestão com pessoas
FM Pneus Guarapuava é parceira do Programa SESI Atleta do Futuro
A FM Pneus de Guarapuava reafirmou seu compromisso com o programa SESI Atletas
do Futuro. A parceria foi renovada
em um evento programado exclusivamente para fortalecer o elo.
A parceria existe desde o mês de
julho. O programa atende 994 alunos de escolas municipais e tem
como objetivo a busca da formação de cidadãos de valores, o
incentivo da prática de atividades
esportivas e o desenvolvimento
da coordenação motora, visando
também a diminuição do índice
de sedentarismo infantil.

Divulgação

“Se conseguirmos resgatar ou
fortalecer nessas crianças e
jovens os valores da moral e da
ética, posso dizer que a parceria
já valeu a pena,” afirma Genivaldo
Ceccon, gerente da FM Pneus de

Natal solidário FM Pneus
A FM Pneus lançou nesse
ano o Programa Natal Solidário.
O objetivo é ajudar uma entidade
com recursos financeiros de forma
a contribuir com sua manutenção.
Neste ano os colaboradores da
FM Pneus de Toledo arrecadaram
recursos que serão destinados ao
Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.
O Centro Social e Educacional
Aldeia Infantil Betesda é uma entidade beneficente de assistência
social, sem fins econômicos com
forma de caráter civil, de cunho
assistencial, educacional e ocupacional. Sua missão é prestar
atendimento assistencial, educacional, espiritual e ocupacional à
criança, ao adolescente, à família
e à pessoa idosa em situação de
risco social.
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Tem como finalidade prestar e desenvolver gratuita
e permanentemente sem
distinção de cor, nacionalidade, posição social
ou religião o atendimento
educacional, assistencial
e ocupacional a crianças,
adolescentes, famílias e
idosos.
A população atendida
pela entidade é aquela que se encontra
em situação de vulnerabilidade, visando
à proteção social,
articulando de forma
ampla e contínua, o
conjunto de serviços,
ações,
conduzidas
pelas diversas políticas.

Guarapuava. O evento também
foi acompanhado por Julio Cezar
Pacheco Agner, representante da
empresa Celta Móveis, parceira
do programa desde 2010.

Social
Ramassés Mascarello recebe título de cidadão honorário de Toledo
O título de Cidadão Honorário
é um reconhecimento a personalidades
que não nasceram na cidade, mas que
contribuíram com o seu desenvolvimento. O diretor executivo da FM Pneus,
Ramassés Mascarello, foi homenageado
com a honraria. Os nomes são definidos por meio de indicações feitas pelos
vereadores. “Cada parlamentar tem a
liberdade de apresentar nomes de pessoas que possam ser homenageados.
Prezamos por pessoas com papel de
destaque, que tenham moral e conduta
correta, e que seja merecedora do respeito de toda uma sociedade”, disse o
presidente da Câmara de Vereadores de
Toledo, Adelar Holsbach.
Ramassés Mascarello ficou surpreso ao
ser indicado para receber a comenda.
“Tudo o que fiz, fiz com dedicação, mas
nunca buscando o reconhecimento.
Para mim o título é sinônimo de gratidão,
e isto me emociona muito”. Além de Ramassés, também receberam a honraria:
Manoel José Inácio, empresário, chegou
a Toledo em 1971. Ele foi sub-prefeito de
São Francisco, distrito de Toledo. Também atuou na Câmara de Vereadores em
duas legislaturas. E os padres Ademir
Alves Teixeira e Hélio José Bamberg.

Quem é Ramassés Mascarello
Nasceu em 1962, em Herval
do Oeste, no Estado de Santa Catarina. É o filho mais velho de Irede Belina
Mascarello e João Jacob Mascarello.
Tem dois irmãos Rosane Mascarello
Pereira e Manasses Mascarello. Com
dois anos de idade mudou-se com sua
família para a cidade de Maravilha (SC).
Começou trabalhar muito cedo fazendo pequenos trabalhos em casa e fora
vendendo picolé. Aos 11 anos de idade
trabalhou puxando lenha para uma indústria de óleos vegetais. Aos 14 anos
foi trabalhar numa concessionária de
automóveis onde teve seu primeiro registro em carteira. Passados dois anos,
foi trabalhar na distribuidora de bebidas de propriedade de seu pai.

Jornal do Oeste

Casou-se com Solanger Maria Magnanti em 1994 e no ano de 1996 foram
morar na cidade de Guaraniaçu (PR), a
convite do seu cunhado para começar
um negócio em sociedade, a Distribuidora de Bebidas Magnanti.
No ano de 1988, nasceu seu primeiro
filho Luis Felipe Mascarello e em 1992
sua filha Ana Luisa Mascarello. No
mesmo ano recebeu um convite de
seu concunhado Celso Maldaner para
voltar a Maravilha e atuar na área comercial da recém-fundada FM Pneus
da qual se tornou sócio em 1993.
Em 1997, a FM Pneus, por meio do
sócio João Vanderlei Magnanti, vislumbrou uma oportunidade na cidade de
Toledo. Ramassés juntamente com seu
outro cunhado Marcos Magnanti iniciaram as atividades da primeira filial da
FM Pneus com treze colaboradores. Em
2007, expandiram seus negócios abrindo uma nova filial na cidade de Guarapuava, no mesmo ano houve uma cisão
onde os sócios Ramassés Mascarello e
Marcos Magnanti dei-xaram de participar da sociedade de Santa Catarina e
unidade de Toledo passou ser a matriz
e Guarapuava sua filial, denominadas
FM Pneus PR Ltda com mais de cem
colaboradores. No ano 2010 realizaram
a parceria com a Chico Pneus em Cascavel, denominada naquela cidade FM
Pneus+Chico Pneus.

A terceira filial foi aberta no ano de
2011, no Rio Grande do Sul, na Cidade
de Gravataí, passando a se chamar FM
Brasil LTDA, neste mês de dezembro
foi aberta a quarta filial da empresa, em
Caxias do Sul, passando a contar com
quase 200 colaboradores.
Nestes quinze anos que mora em Toledo, Ramassés participou do Lions
Clube Toledo; da SINTRATOL- Sindicato do Transporte de Toledo; da diretoria do Clube Toledão; do Clube Caça e
Pesca; do IDR- Instituto de Desenvolvimento Regional; da Associação Comercial e Industrial de Toledo-ACIT por
oito anos, em cinco mandatos como
diretor de responsabilidade social e
ambiental, quando foram executados
vários projetos. Participou também da
CACIOPAR; Conselho do Meio Ambiente e Conselho da Comunidade onde
é Presidente desde 2008. Ajudou a viabilizar recursos para diversas entidades
sociais, entre elas Casa de Maria e Aldeia Betesda.
Em 2008, foi agraciado com Troféu Mérito Industrial da FIEP – Federação das
Indústrias do Estado do PR pelos relevantes serviços prestado a Indústria.
Ramassés adotou Toledo como sua
terra e acredita que temos sempre que
traçar objetivos e ir ao encontro deles,
acreditar nas pessoas e espalhar o bem
por onde passamos.
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Portas abertas
Acadêmicos de Administração e Agronegócio
são recebidos pela FM Pneus
Acadêmicos de Administração e Agronegócio da Fasul estiveram visitando a unidade da FM
Pneus de Toledo, participando do
Programa Portas Abertas. Os alunos
conheceram o processo de produção
da empresa e o modelo de gestão,

especificamente o Sistema de Gestão
da Qualidade. Os 45 estudantes
foram acompanhados pelo professor
Lucimar e recepcionados pelo diretor
da empresa, Marcos Magnanti.
O Programa Portas Abertas foi idealizado pela FM Pneus em 2003 com

o objetivo de estreitar os laços entre
universidade e empresa e proporcionar aos acadêmicos a interação entre o conhecimento teórico e prático.
Anualmente a empresa recebe mais
de 500 alunos de diversas universidades e cursos.
Divulgação

Acadêmicos de RH da Fasul também marcaram presença
Alunos do Curso de RH da
Fasul de Toledo estiveram visitando a
unidade da FM Pneus no mês de outubro. Eles conheçeram o processo
produtivo da empresa e as políticas
de RH. Foram recpcionados pelo gerente de Produção Ivan Clei de Oliveira, pelo líder de produção, Valdomiro
dos Santos, pela coordenadora de
RH, Luciana Reolon e pela auxiliar de
RH, Camila Rauber.
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Divulgação

Portas abertas
Portas Abertas com clientes da região do Turvo
Clientes da região do Turvo
(PR) estiveram visitando a FM Pneus
- Unidade Guarapuava no dia 26 de
outubro. Foi apresentado um vídeo
institucional e o processo produtivo.
Após, fizeram uma visita a fábrica
acompanhados pelo consultor de
vendas externa Paulo R. Stoco e pelo
líder de produção, Adriano M. Krackowiski.

Divulgação

Acadêmicos de Engenharia da Puc visitam a FM
Divulgação

Acadêmicos da PUC do
Curso de Engenharia de Produção
participaram do Programa Portas
Abertas da FM Pneus de Toledo. A
visita fez parte das atividades da
disciplina de Engenharia das Organizações. O grupo foi acompanhado
pelo professor Franco Manfroi. Os
alunos visitaram a indústria, onde observaram o Planejamento e Controle
de Produção, o processo de comunicação e configuração organizacional
da empresa. Ao final da visita assistiram um vídeo institucional da empresa.

FM Pneus recebe a Viação Belém Novo
Colaboradores da Viação Belém
Novo, de Porto Alegre, que atuam na
área de qualidade, realizaram uma visita à FM Pneus Brasil,Unidade de Gravataí. O objetivo era conhecer e avaliar a
estrutura da recapadora de pneus e do
truck-center. A visita foi acompanhada
pelo gerente Luis Felipe Mascarello, pelo
supervisor comercial Walter Cruz e pelo
encarregado de Produção, Giovane.

Divulgação
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Eventos

Campeões da Gincana do
Caminhoneiro são do Paraná
Em meio à torcida e muita
adrenalina, 18 caminhoneiros classificados ao longo de 2012 nas seis
etapas da 24ª Gincana do Caminhoneiro estiveram reunidos no dia 25 de
Novembro, em Ananindeua/PA, para
participar da final do maior evento
itinerante das estradas brasileiras.
Valendo um caminhão Volkswagen
Constellation 19.330, os finalistas
foram para a pista “brigar” pelo tão
cobiçado prêmio do vencedor!
Após um dia marcado por três tomadas de tempo e mais uma prova
de conhecimentos de legislação
de trânsito, sinalização e cidadania
(elaborada, aplicada e avaliada pelo
Sest/Senat em parceria com a Polícia
Rodoviária Federal), foi anunciado o
campeão da 24ª Gincana do Caminhoneiro.
Daniel Bero, de Quatro Barras/PR,
foi o vencedor do caminhão zero km
com o tempo de 29 segundos e 718
milésimos. O segundo colocado foi
Leonardo Bonato, de Colombo/PR,
com o tempo de 31 segundos e 814
milésimos. O terceiro colocado foi
Valdiclei Prestes, de Colombo/PR,
com o tempo de 35 segundos e 144
milésimos. Os dois levaram para a
casa um notebook.

Divulgação

O desafio é:
Prova amadora para profissionais do volante, a Gincana do Caminhoneiro - evento promovido pela
MAN Latin America (fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen), com o apoio da Cummins (através da
unidade de negócios Fleetguard) a Gincana do Caminhoneiro desafia o transportador rodoviário de cargas (autônomo ou empregado) a fazer a prova de slalom, com o objetivo de percorrer um percurso pré-determinado
ziguezagueando entre os cones no menor tempo possível e sem derrubar nenhum deles. Uma equipe de cronometristas homologada pela Confederação Brasileira de Automobilismo acompanha a competição e, com o
auxílio de foto-célula, avaliou e indicou os melhores tempos de cada uma das seis etapas realizadas ao longo
do ano nas cidades de Fortaleza/CE, Campo Grande/MS, Vitória da Conquista/BA, Foz do Iguaçu/PR, Montes
Claros/MG e Ananindeua/PA.
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Curtas
Joãozinho, o 2º mais rápido do PR
Divulgação

Depois de ficar em 10º no
brasileiro de Motocross, o pequeno
orgulho de Laranjeiras do Sul conquistou o segundo lugar no campeonato paranaense na categoria 55 cc.
Dedicação não falta. E prova disso é
que o garoto não deixou de subir ao
pódio em nenhuma etapa da competição.
João Ricardo tem nove anos e treina

todos os finais de semana. Ele está
na terceira série e é um apaixonado
por velocidade.
O pai do garotinho, ex-piloto, é quem
exerce a função de técnico. Parece
que a parceria tem dado certo!
A preparação para o Campeonado
Paranaense 2013 começam só em
janeiro. Agora Joaozinho está liberado para curtir as férias!

Encerrado o prazo do Inmetro para certificação
Encerrou-se no dia 19 de
novembro de 2012 o prazo para os
reformadores de pneus comerciais
(caminhão e ônibus) obter o certificado do Inmetro, conforme determinação da Portaria nº 444 de 19 de novembro de 2010 e publicada no Diário
Oficial da União em 23 de novembro
de 2010. Os reformadores que não
se adequaram às exigências estabe-

lecidas pelo Inmetro, até o prazo estipulado, terão grande probabilidade
de serem proibidos de comercializar
seus produtos. Além disso, o próprio mercado fará a seleção na hora
de optar por uma empresa, afinal o
cliente dará preferência para as certificadas, que garantem qualidade e
segurança a um dos itens mais importantes do veículo, o pneu.

2 anos da parceria FM + Chico Pneus
Os diretores da FM Pneus Brasil Ramassés Mascarello e Marcos Magnanti visitaram os agentes de negócios
Amilton Krammes em Cascavel, Jorge Cassol em Medianeira, Clair e Paulinho em Foz do Iguaçu. Em comemoração
aos dois anos da parceria FM +Chico Pneus, todos receberam uma lembrança da empresa.
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Sustentabilidade
Pneus usados retornam como asfalto emborrachado
Foi-se o tempo em que o
pneu usado era o grande vilão do
meio ambiente. A demora para a
degradação, cerca de 160 anos, e a
destinação final incorreta são coisas
do passado. Atualmente, o material tem sido reciclado para diversos
fins. Em breve, será disputado pelo
mercado. Os pneus, que antes eram
deixados no meio ambiente, hoje
são utilizados na composição do
asfalto. A borracha usada modifica
as características químicas e físicas
do composto asfáltico, dando maior
resistência à fadiga e ao envelhecimento. Diversos países já fazem uso
desse processo, chamado asfalto
borracha.
O Brasil não possui uma legislação
pertinente ao assunto, que obrigue
a inclusão de borracha no asfalto.
Todavia, a resolução 258/99 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) determina que as empresas fabricantes e importadoras de
pneumáticos são obrigadas a coletar
e a dar um destino ambientalmente
adequado aos pneus inservíveis. O
professor Jorge Soares, chefe do
Departamento de Engenharia de
Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenador
da ExpoPavimentação, garante que
“a utilização de novos materiais de
pavimentação, como asfaltos modificados por borrachas, possibilita
revestimentos mais duráveis e vias
de melhor qualidade”.
Cesar Faccio, gerente geral da Reciclanip, entidade que cuida da coleta
e destinação de pneus irreversíveis
no Brasil, conta que “a utilização do
asfalto-borracha na pavimentação
de rodovias tem sido incentivada por
meio de leis estaduais, porém os editais de recapeamento devem conter
explicitamente a preferência por esse
tipo de asfalto, que tecnicamente é
superior ao tradicional. Isso aumen-
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taria ainda mais o destino inservíveis
para essa finalidade”.
Os pneus inversíveis descartados de
forma errada contribuem para entupimentos de esgoto, enchentes, poluição e ocupam um enorme volume
nos aterros sanitários e são um potencial foco para o mosquito da dengue. O pneu passa por um processo
na hora de compor a massa asfáltica.
No processo de produção, o pneu vai
em uma esteira e ele já sai do outro
lado em forma de pó e empacotado
em sacos de 30 quilos ou do tipo ´big
bag´, tamanho padrão usado em todo
o mercado.
Esse produto reciclado serve não só
para ser usado no chamado asfalto
ecológico, como também em blocos
para piso, grama artificial, pó para
solado de sapato e manta isolante.

Fique por dentro
Mais de 90% do material estão
sendo reciclados
De acordo com levantamento
do Compromisso Empresarial para a
Reciclagem (Cempre), em 2010, o
índice de reciclagem de pneus no
Brasil foi da ordem de 92%. Atualmente, existem cerca de 30 empresas que processam pneus no País
inteiro. Já são 726 postos de coleta
de pneumáticos usados. Conforme
a entidade, a capacidade instalada
de reciclagem dessas unidades é em
torno de 350 mil toneladas por ano.
A indústria do segmento argumenta
que problemas de logística e de fiscalização acabam por diminuir o
número de pneus que são dispostos
adequadamente. Hoje, eles chegam
aos pontos de recebimento através
da coleta das prefeituras ou são repassados por borracheiros ou, em

muitos casos, pelos próprios consumidores que a cada dia se conscientizam mais. Vale salientar que, ao
contrário da Europa, onde os consumidores, ao comprarem pneus novos,
pagam uma taxa para a reciclagem
dos velhos, no Brasil não há qualquer
tipo de cobrança ou taxação pelo
serviço. Dados da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos
(Anip) informam que o Brasil reciclou
cerca de 311 mil toneladas em 2010,
o que corresponde a 62 milhões de
unidades.

O Programa
O Programa Nacional de
Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis (Reciclanip), iniciado em
1999, é responsável pela coleta
dos pneus inservíveis por parte
dos fabricantes. Mais de 1,5 milhão de toneladas, o equivalente a
300 milhões de pneus de passeio
já foram recolhidos desde então.
Uma das formas mais usuais de
aplicação dos pneus inservíveis é
como combustível alternativo para
a indústria de cimento, que hoje
corresponde por 64% do total. Os
demais 36% reutilizados, após a
trituração, são transformados em
tapetes de automóveis, mangueiras, solas de sapato, asfalto esborrachado, quadras poli-esportivas,
pisos industriais, dentre outras
atividades.
Ainda tendo como base o ano de
2010, o Brasil produziu 67,3 milhões de pneus. Um terço desse
montante foi exportado para cerca
de 85 países. O restante foi destinado ao mercado interno. O pneu
pode se transformar em combustível alternativo, com poder calórico de 12 mil a 16 mil Btus por quilo,
superior ao do carvão.
FONTE: SINDBOR - PR

Responsabilidade social

Dinheiro público levado a sério
divulgação

O Observatório Social é uma
ONG formada por representantes
das mais diversas forças organizadas
e tem como missão aproximar a comunidade dos atos administrativos,
principalmente no que se refere à
aplicação do dinheiro público.
A iniciativa recebe o apoio da FM
PNEUS em Guarapuava, e também
em Toledo, onde o trabalho desenvolvido pelo organismo tem demostrado bons resultados.

Toledo
O Observatório Social de Toledo foi fundado no dia 08 de dezembro de 2008. É uma ferramenta de
controle sobre gastos públicos. Não
deve ser visto como um órgão fiscalizador, mas sim apoiador da administração municipal.
O objetivo é trabalhar como apoio e
orientação à administração, para fazer com que os recursos públicos sejam investidos de forma consciente
e séria, acompanhando os procedimentos das licitações municipais.
Em Toledo o Observatório não encontra dificuldades nas relações junto
ao Poder Executivo. As solicitações
protocoladas são respondidas na

medida do possível. A cada 4 meses
o OST apresnta para a população o
relatório das atividades desenvolvidas, todos os certames nascidos
dentro daquele
período e os acompanhados pelo
OST, seus valores e a economia gerada.
O Observatório Social é mantido por
entidades fundadoras e apoiadoras
do projeto. Alguns empresário também colaboram mensalmente.

Guarapuava
O Observatório Social de
Guarapuava foi criado em 2009, e
contou com o apoio de 30 entidades
da sociedade civil. Passou a funcionar efetivamente em outubro de
2010. Seu foco maior visa o controle
dos gastos público. O objetivo é evitar o desperdício do dinheiro público. O Observatório atua também na
educação fiscal e busca despertar o
valor social do tributo.
De acordo com o presidente do Observatório Social de Guarapuava,
José Abel Brina
Olivo, o trabalho tem esbarrado em
algumas dificuldades. “A atual administração tem se mostrado reticente em relação ao Observatório.
Não facilita em nada. Mas é preciso
dizer que um OS é um movimento
apartidário”.
O Observatório Social quando atuante resulta em economia dos gastos públicos. “É o papel do exercício
pleno da cidadania exercido de forma
institucional”, resume o presidente.
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FM Pneus - 15 Anos
No dia 09 de outubro, A FM
Pneus recebeu em Porto Alegre, das
mãos do gerente Regional Sul da
Borrachas Vipal, Douglas Cecchin,
a homenagem referente aos 15 anos
da empresa.
Como forma de homenagem, a FM
recebeu ainda uma lembranças alu-

Divulgação

siva aos 15 anos de presença da
Rede Autorizada Vipal da unidade de
Toledo e outra pelos cinco anos da
unidade de Guarapuava. Estiveram
presentes os diretores Ramassés
Mascarello e Marcos Magnanti e o
gerente da Unidade de Gravataí Luis
Felipe Mascarello.

FM Pneus é Destaque Empresarial da Acit
Em evento que reuniu mais
de 500 pessoas, a FM Pneus foi uma
das empresas homenageadas com o
Prêmio Toledo Destaque Empresarial
2012. A solenidade aconteceu no dia
20 de outubro.
Realizado em parceria com o campus local da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná(PUCPR), por
meio do Curso de Administração, e a
Associação Comercial e Empresarial
de Toledo (Acit), o Prêmio Destaque
Empresarial aponta as empresas
mais lembradas pela população.
Nesta oitava edição, 91 segmentos
foram premiados e 94 empresas do
comércio, indústria e prestação de
serviços foram contempladas.
A FM Pneus foi a marca mais lembrada como Recapadora de Pneus.
O Diretor Executivo da FM Pneus,
Ramassés Mascarello juntamente
com sua neta Maria Clara recebeu a
premiação.
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