
A maior rede 
do Sul do País

Fenatran Pneus Caminhões
Clientes de Toledo
visitam a feira

Frisagem é proíbida
no Rio Grande do Sul

Metade da frota brasileira 
tem mais de 20 anos

FM Pneus supera a expectativa de crescimento e surpreende. Em vinte e três 
anos tornou-se a maior rede reformadora de pneus da região Sul do Brasil
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    Esse slogan representa a consolidação 
e trabalho desenvolvido pela FM Pneus 
nesses 23  anos de atuação no mercado 
de reforma de pneus. Mais do que um 
posicionamento de mercado, representa 
também o nosso compromisso com o cli-
ente, de estar presente em  quase todos 
os cantos do Sul do Brasil, com o objetivo 
de oferecer uma solução completa  em 
pneus, seja ela em pneus novos, reforma 
de pneus ou serviços.
Na 8ª edição a Revista FM Pneus traz in-
formações de toda a Rede FM Pneus com-
posta pela FM Pneus Ltda e FM Pneus Bra-
sil Ltda. Dessa forma, os estados do  Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 
passam a receber gratuitamente, através 
de edição impressa, a divulgação de 
produtos, serviços e muita informação.
Para isso, a revista teve sua tiragem am-
pliada. Passou de 2.000 para 4.500 e-
xemplares. Alinhado a nossos valores de 
sustentabilidade, você também pode ler 
a versão eletrônica, disponível em nosso 
site www.fmpneus.com.br que está total-
mente remodelado, mais moderno e mais 
interativo.
Nesta edição você poderá conferir na ma-
téria de capa, os desafios enfrentados pela 
FM Pneus para chegar até aqui, os motivos 
que levaram a esse crescimento, e tam-
bém, os novos desafios que temos pela 
frente. Destaque também para a reforma 
de pneus agrícolas e OTR, segmento 
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que a empresa se especializou, e têm na 
produção, em sua unidade de  Maravilha, 
qualidade e capacidade diferenciadas no 
mercado. Na editoria História de Amigos, 
estamos recheados de belos exemplos 
de nossos clientes, de sua  evolução, do 
crescimento e também dos desafios que 
encontram em seus negócios. Outra novi-
dade desta edição, são os Parceiros de 
Negócios, espaço que será destinado para 
contar um pouco das empresas e pessoas 
que nos ajudam a construir nossa história. 
Nessa edição conheça um pouco mais 
do Marioni Murari, de Frederico Westha-
len (RS) e do Frigorifico Bolson, de Toledo 
(PR). Em Gestão de Pessoas, os eventos e 
confraternizações que marcaram a em-
presa nos  últimos dias, destaque para a 
comemoração do Dia das Crianças com 

os filhos de colaboradores em Maravilha 
e Videira, e também as SIPAT’s realizadas 
nas unidades de Toledo e Guarapuava. 
Além disso, confira dicas em Sustentabili-
dade para você também contribuir no seu 
dia- a-dia na utilização e preservação de 
recursos. Em Social, nossa participação na 
Fenatran, a maior feira do segmento de 
transporte do Brasil e, na Convenção da 
Novateck. E no Programa Portas Abertas, 
a tradicional visita de clientes, amigos e 
parceiros em nossas unidades.

Desejamos a você amigo cliente e leitor 
uma ótima leitura. Forte Abraço!

Eduardo Maldaner, Marcos Magnanti e 
Ramassés Mascarello.
Diretoria Executiva

Rede FM Pneus, a maior rede
reformadora de pneus do Sul do Brasil

foto: D.Vendramnini
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Grupo Bigfer, paixão em servir os 
clientes e satisfazer as pessoas
    As raízes da empresa remetem a bus-
ca constante de produtos e soluções 
para problemas cotidianos das pessoas. 
Fundada há 24 anos e integrante de um 
grupo de companhias de controle fami- 
liar, a Bigfer está presente nos milhões de 
móveis de milhões de pessoas, em todo 
o Brasil e ao redor do mundo, com fer-
ragens, acessórios e componentes diver-
sos, transformando ideias em soluções. 
O trabalho teve início com a comerciali-
zação de ferragens, mas logo o objetivo 
passou a ser o desenvolvimento de uma 
linha especial de ferragens especiais 
para a montagem de móveis. Já o foco 
em soluções resultou na produção de 
kits prontos de ferragens, uma ideia in-
teligente que melhora o processo dos 
clientes, reduzindo mão de obra e ga- 
rantindo agilidade. A partir daí, foram 
incorporados milhares de itens na linha, 
para torna-la tão completa quanto pos-
sível, de modo que os clientes possam 
obter na Bigfer tudo de que necessitam.
Aos produtos, foram incorporados novos 
serviços, como montagem de kits em 
sistema Just in time, entrega com frota 
própria, com mais de 100 veículos por 
toda a região sul e sudeste do país, de-

Friedrich Transportes. Garra e olhar atento

Rápido ABC Transporte conquistou espaço, e rápido!

    Luiz Friedrich nasceu no Rio Grande 
do Sul em 1958. Morou em Missal, no Pa- 
raná 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 Máqui-
nas, na época concessionária Valmet, que 
estava abrindo uma filial em Guarapuava, 
para fazer o curso de vendedor, com du-
ração de 60 dias. Tendo apenas o terceiro 
ano primário disputei vaga com outros 16 
candidatos com escolaridade superior à 
minha”. Luiz venceu e quando se deu con-
ta já havia assumido a região de Candói 
como vendedor de máquinas agricolas.
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 

    A empresa Rápido ABC Transportes 
Ltda, iniciou suas atividades em 10 de fe-
vereiro de 1988, em uma área de 50 m2, 
pelos sócios Agostinho Rech, José Anto-
nio Boff e Daniel Corso. O nome ABC sur-
giu então das iniciais dos nomes de seus 
sócios fundadores (Agostinho, Boff e Cor-
so). A intenção era começar um negócio 
suprindo uma carência, a necessidade 
de levar a produção hortifrutigranjeira da 
região Sul até o Centro do País. A empresa 
sempre teve como característica o traba- 
lho árduo de seus sócios e colaboradores. 
O crescimento da empresa ocorreu gra-
dativamente, e seus sócios começaram a 
expandir o negócio, transportando tam-
bém produtos de montadoras e grandes 
indústrias. Em 1998 dois sócios se desli-
garam da empresa, a Rápido ABC investiu 
em sua sede própria seguindo Agostinho 
Rech, e tendo agora como sócios sua es-
posa Vanir Ana Boff Rech e seu filho Ra-
fael Augusto Rech, a formação societária 
atual. Conta uma área de pavilhões de 

Arquivo ABC
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senvolvimento de novos produtos sob 
demanda do cliente, além de relaciona-
mento proximo e amigo. Tudo para aten- 
der às expectativas de um mundo que 
muda constantemente. Na filosofia do 
Grupo Bigfer está o sistema de trabalho 
vertical, o que é muito desafiador, mas 
também recompensador, pois é possível 
levar um produto da fase inicial de desen-

volta dos 16 anos. Todos cursaram a uni-
versidade e são formados, e até minha es-
posa foi para a universidade aos 40 anos 
e se formou”.
Foi atuando como vendedor de  colheita-
deiras 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 se- 
gundo caminhão. Em 2004, já possuía 
quatro caminhôes e mesmo assim não 
dava conta da demanda existente”.

6.000 m2, e pátio para movimentação e  
armazenagem de cargas, capaz de aten- 
der toda demanda de logística de seus 
clientes. Também sempre vendo opor-
tunidades de aumento e renovação da 
sua frota, hoje contando com 40 veículos 
próprios de grande e pequeno porte, e 
15 caminhões terceiros agregados, tra-
balhando nos mais diversos setores do 
transporte rodoviário de cargas.

A parceria da LA Menegola com a 
FM Pneus começou com o início das 
atividades da FM em Videira. "Somos 
muito bem atendidos. Temos certeza 
que a parceria será longa!".

Transportes LA Menegola. O segredo do sucesso é a dedicação
    A trajetória da Transportes LA Menegola 
começou em janeiro de 1989. "Comecei 
como autônomo e apenas com um veícu-
lo", conta Alberto, personagem principal 
desta história. A empresa foi criada em 1991, 
com os sócios Alberto e Luiz. Os primeiros 
passos não foram fáceis, mas os desafios 
foram superados e a empresa se conso-
lidou . O primeiro funcionário foi Francisco 
Bisol, contratado no dia 1º de abril de 1992. 
Hoje são 32. A empresa cresceu tanto que 
hoje atua em Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Inve-
stir no setor de transportes foi um sonho 
da família, que com muito trabalho, virou 
realidade. "Continuamos na atividade. O 
gosto pelo setor passa de pai para filho. E 
o segredo do sucesso é a dedicação".  Em 
todos estes anos de atuação a expectativa 

da empresa é de um dia poder trafegar em 
estradas melhores. "Hoje estamos rodando 
em cima de rodovias sucateadas. O setor 
de transportes cresce, mas a conservação 
das rodovias está na contramão da história. 
Não há investimentos". 
A Transportes La Menegola cresceu con-
sideravelmente, atendendo a expectativa 
da BRF, e de acordo com o lema: "Trabalho 
sério, com qualidade. Acidente zero!".

FM Pneus

volvimento à fabricação em poucas se-
manas. Isso só é possivel devido à política 
de forte investimento em tecnologia, 
pesquisa e inovação, aliado ao trabalho 
de uma equipe que soma 2900 colabo-
radores. Atualmente, o grupo conta com 
unidades em Farroupi- lha (RS) - matriz 
e filial, Curitiba (PR) e um centro de dis-
tribuição em Votuporanga.

Divulgação

Divulgação

A empresa hoje conta com 50 funcionári-
os e trabalham com veículos e carga, dos 
mais diferentes tipos, sempre buscando 
atender todas as necessidades de seus 
clientes, essa sempre foi a característica 
da Rápido ABC, formar parcerias com 
clientes, e atender todas as necessidades 
que possam surgir em transportes e mo- 
vimentação de mercadorias.

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 Friedrich 
para Missal, onde ficou dois anos. Onde 
nasceu o filho André e onde a dificuldade 
financeira aumentou. Os clientes sentiram 
falta do competente vendedor e então, 
Friedrich voltou para Entre Rios, e desde 
1984 fixou raízes. Em 1987 mudou de em-
prego. 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 fun-
cionários locarem seus veículos. Vendo 
essa chance, adquiri e loquei um veículo 
Gol e mais tarde uma Saveiro. Minha es-
posa começou me ajudar a cuidar dos 
veículos alugados. Foi um bom negócio, 
conseguimos guardar um bom dinheiro. 
Nossos filhos sempre colaboraram, todos 
estudaram e começaram a trabalhar por 
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Estradas:  o calcanhar de aquiles
A empresa cresce, e para isso os desafios são vencidos todos os dias. Entre eles, 
as estradas, um problema de longa data. A acessibilidade rodoviária no Brasil e 
a segurança nas rodovias são um verdadeiro caos. De acordo com a diretoria 
da Incobio, as políticas para o setor merecem um capítulo a parte. “Resumida-
mente podemos dizer que os discursos, que são verdadeiras obras literárias, até 
nos fazem acreditar em melhoras, tanto é que lá vamos nós comprarmos mais 
um caminhão porque agora vai melhorar, agora vão duplicar tal Rodovia, agora 
o combustível vai se manter neste preço, agora temos incentivos para reno-
vação de frota, agora o motorista vai trabalhar mais animado pois vai cumprir 
uma carga horária justa, porém o coitado do motorista não tem onde parar para 
descansar e se parar é assaltado. E mais uma vez o setor de transporte paga a 
conta, pois acreditou que o governo estaria falando sério”, diz a diretoria e tom 
de desabafo.

Incobio – uma referência em Biomassa

  Indústria e Comércio de Biomassa 
Combustível LTDA, a Incobio, iniciou 
suas atividades em 1986, em Concórdia, 
Santa Catarina. Tranquilino Gasperini e 
os filhos Valmir e Valdemir, investiram 
no instinto empreendedor e fundaram 
uma empresa com objetivo único de 
transportes rodoviário de cargas, tendo 
como mercadoria principal, a compra e 
venda de serragem de madeira destinada 
como biomassa em cerâmicas da região 
de Santa Catarina e Paraná. Proprietários 
do seu primeiro caminhão MB 1516 e vi-
sionários por natureza, expandiram seu 
leque de clientes da serragem no seg-
mento de aviários das agroindústrias da 
região, chegando neste estágio da ativi-
dade a obter uma frota própria de cinco 
caminhões e mais seis agregados para 
atender a demanda do produto chama-
do “cama de aviário” com as mercadorias 
maravalha e serragem. O negócio sempre 
levando em consideração a grande ofer-
ta de matéria prima na região. O negócio 
prosperou e a empresa não só manteve 
a compra e venda dos itens acima cita-
dos, como também partiu para produção 
própria instalando na vila de Linha Gas-
perini um parque fabril para verticalizar a 
disponibilidade dos produtos. Neste está-
gio a empresa contava com 16 colabo-
radores diretos e uma cadeia de 10 a 15 
fornecedores de MP.

Biomassa
Em 1999, a gestão da empresa ainda no 
comando dos fundadores, parte para um 
segmento nobre, utilizando-se dos produ-
tos (serragem e maravalha) da qual obti- 
nham domínio mercadológico, resolvem 
transformá-los em biomassa chamada 
briquete vegetal. Tal nobreza deste produ-
to final está no fato de que a serragem e 
a maravalha no segmento madeireiro da 

FM Pneus
O primeiro contato aconteceu através da visita do representante da FM Pneus 
à empresa, ocasião em que os serviços foram apresentados. A Incobio fez um 
teste de recapagem, gostou do produto, do atendimento e desde então passou 
a única fornecedora de recapagem de pneus da Incobio. “Encontramos na FM 
PNEUS a preocupação em atender por completo as necessidades do cliente, 
desde a retirada do pneu no caminhão, escolha da melhor banda para nossa es-
trada, recapagem, acompanhamento da vida útil, e resultados. Um grande pon-
to positivo que nos credenciou mais ainda a FM, foi a politica em fazer treina-
mentos com os motoristas sobre o uso devido do pneu no caminhão, as causas 
de desgastes repentinos, mostrar cálculos de economia por km rodado, enfim, 
é muito importante para a Incobio encontrar fornecedores parceiros como a FM 
Pneus, que nos auxiliam no crescimento constante me busca de nosso objetivo”.

Silvestrin Frutas. Qualidade e sabor o ano inteiro
   A Silvestrin Frutas produz, comercializa 
e distribui frutas nacionais e importadas 
desde 1992, oferecendo qualidade e sa-
bor o ano inteiro. Atualmente é uma das 
maiores importadoras de frutas do país, 
possui um Packing House de 20 mil m2 
e conta com mais de 300 funcionários 
entre suas unidades de Farroupilha (RS), 
Porto Alegre (RS) e Brasília (DF). As moder-
nas instalações possuem 21 câmaras frias 
com capacidade de acondicionamento 
de 4 milhões de quilos, classificadoras de 
frutas, frota para transporte, além de ofici-
na e lavagem de caminhões. Para a fruta 
chegar ao seu destino no prazo combi-
nado e em perfeitas condições, a Silves-
trin Frutas desenvolveu uma logística com 
frota própria de caminhões modernos 
monitorados por satélite e especialmente 
projetados para o transporte frigorífico de 
frutas. O transporte, que iniciou com ape-
nas um caminhão, cresceu e foi destacan-
do-se ao longo dos anos. Hoje também 
presta serviços para outras companhias e 
é especializado no transporte de cargas 
refrigeradas como frutas, pescados, car-
nes, sucos e diversos congelados.
A empresa conta com 68 motoristas que 
dirigem uma frota de 64 caminhões pesa-
dos e 20 leves. No Brasil, os caminhões da 

Silvestrin circulam pelo Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso, Distrito Federal, Goiás e por al-
gumas cidades do Nordeste. Fora do país, 

também faz transportes de cargas refri- 
geradas na Argentina, Chile e Uruguai.  O 
resultado é fruta saborosa, bonita e sau-
dável  na  mesa  do  consumidor!

Transporte Tombini. Crescimento sempre
   A Transportes Tombini LTDA, nasceu 
em Chapecó (Santa Catarina), em março 
de 2007, surgindo da divisão da Tombini 
e Tombini LTDA. Administrada pelo Sócio 
Presidente Adir Pedro Tombini, sua espo-
sa Lidia StahlTombini e seu filho Matheus 
Tombini a empresa começa a trabalhar 
no ramo de transporte frigorificado tendo 
como sua principal parceira a Sadia ( hoje 
BRF). A empresa começou com bons re-
sultados. Já no primeiro ano de existência 
a Transportes Tombini LTDA conseguiu 
abrir sua primeira filial na cidade de Itu-
peva, São Paulo. O objetivo era atender 
as entregas de final de ano da Sadia. Com 
o aumento no volume de vendas surgiu 
a oportunidade de atuar nas fábricas do 
Mato Grosso, tendo como principal uni-
dade de carregamento a fábrica de Lucas 
do Rio Verde. Os primeiros passos não 

foram fáceis. A alta concorrência do setor 
aliada a uma frota um pouco antiga fazia 
com que os resultados não fossem os es-
perados, mas com coragem e trabalho a 
frota foi renovada e ampliada. Hoje são 
24 veículos com idade média de 2 anos. 
A empresa trabalha nos moldes famili- 
ares onde cada um é responsável por um 
setor, procurando minimizar os custos. 
O transporte esta no sangue da família 
Tombini. Para eles, nada de feriado, fim de 
semana. As atenções estão sempre volta-
das ao trabalho. O lema é transportar com 
segurança e qualidade. "Procuramos fazer 
um trabalho sério de orientação e treina-
mento com os motoristas para que a mer-
cadoria chegue ao destino a segurança e 
qualidade exigida por nossos clientes que 
não levam em nossos veículos apenas 
produtos, levam o nome da sua marca.

História de amigos

época era tido como passivo ambiental e 
com a transformação em briquete, obtêm-
se a melhor biomassa em poder calorífico 
com produção em escala industrial, desti-
nado para caldeiras industriais de pequeno, 
médio e grande porte e mercado domés-
tico. A primeira linha de produção teve seu 
start com 200 toneladas por mês e hoje 
atinge o volume de 2.500 toneladas por 
mês. A empresa começou pequena, com 
os sócios e apenas um colaborador. Hoje 

a empresa gera 42 empregos diretos. A In-
cobio abriu fronteiras, atende todo o mer-
cado interno do território nacional. Inter-
nacionalmente abastece a Europa. Investir 
no setor foi aposta certa. Hoje a biomassa 
briquete é o pilar de sustentação da em-
presa. Além de tudo, é uma causa nobre, 
está ligada diretamente a sustentabilidade, 
a preservação do meio ambiente. É a trans-
formação do passivo ambiental em ener-
gia ecologicamente correta.
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Frigorífico Bolson: qualidade em primeiro lugar

  O Frigorifico Bolson foi fundado em 
20 de Dezembro de 1999, na capital na-
cional do Porco Assado no Rolete, em 
Toledo, no Oeste do Paraná. O diretor 
da empresa, Sérgio Bolson lembra das 
dificuldades do início, quando a fábrica 
de embutidos começou suas atividades,  

Marioni Murari: 22 anos de história com a FM Pneus
   Em abril de 1991 iniciou a história de 
uma das grandes parcerias da FM Pneus: 
Marioni Murari, parceiro que ajudou a 
FM Pneus a dar seus primeiros passos 
no Oeste Catarinense e principalmente 
no Rio Grande do Sul. Marioni Murari é 
um Agente de Negócios da FM Pneus, 
parceria que completa 22 anos.
Tudo começou quando o acionista 
Celso Maldaner, na época trabalhando 
na empresa, visitou o Marioni que tra-
balhava em uma revenda de bebidas 
do município de Modelo e lhe fez uma 
proposta de trabalho. Como Marioni 
possuia férias a tirar, fez um teste de tra-
balho durante as férias e se apaixonou 
pela atividade e pelo futuro que vislum-
brava com a parceria da FM Pneus.
“Éramos ao todo em 12 pessoas traba-
lhando na FM Pneus, entre produção, 
administrativo e vendas. Comecei a 
vender recapagens com uma cami-
nhonete Agrale 1.800, fazendo a região 
de Xanxerê e Abelardo Luz em Santa 
Catarina e abrindo as regiões gaúchas 
de Passo Fundo, Erechim, além do Alto 
Uruguai, nas regiões de Frederico Wes-
phalen e Seberi, sendo que eu e mais 
dois vendedores formavam a equipe 

de vendas da FM Pneus”, conta Murari. 
Marioni ajudou a FM Pneus abrir muitas 
regiões, ensinou vendedores, passou 
por momentos bons e ruins com a FM 
Pneus, afinal, o começo da FM Pneus, 
como na maioria das empresas, foi difícil, 
cheio de obstáculos a serem vencidos. 

Mas em 2004 houve um grande marco 
na parceria, com uma região mais defi-
nida: Alto Uruguai (RS). Realizou-se en-
tão uma parceria entre Marioni Murari 
(através de sua Empresa Sul Pneus), FM 
Pneus e Borrachas Vipal. As três cons- 
truíram em Frederico Westphalen um 
ponto de vendas, que seria gerenciado 
pela Sul Pneus, loja esta que é sucesso e 
cresceu ao longo dos anos.
Em 2005 Marioni, visando melhorar at-
endimento e representatividade da FM 
Pneus, trouxe sua filha Mariza, recém 
formada na faculdade para lhe ajudar 
no empreendimento. Filha esta, que lhe 
dará a primeira neta no início de 2014.
Marioni se diz muito feliz com a parce-
ria com a FM Pneus, são muitos anos de 
parceria, muitas histórias e bons mo-
mentos, uma grande relação de ami-
zade e parceria não só com a marca, 
mas com os acionistas da Empresa.
A FM Pneus tem muito orgulho e satisfa-
ção em poder contar com parceiros como 
o Agente de Negócios Marioni Murari.

Marioni Murari e a filha Mariza

divulgaçãodivulgação

produzindo salames, linguiças, lingui-
cinhas e com a venda de porta em porta. 
“Com o passar do tempo fomos abrindo 
novos clientes e a demanda ficou maior. 
O mercado ficou mais exigente e aí pas-
samos ao corte de carcaças resfriadas”, 
conta. No final de 2005, a empresa se 

instalou em uma nova unidade, au-
mentando a capacidade de produção 
e ampliando as linha de produtos. “No 
começo tínhamos oito funcionários tra-
balhando em toda a produção, sendo 
hoje 70 funcionários”. A ampliação no 
quadro de colaboradores mostra que a 
empresa teve uma trajetória de sucesso.
“Hoje contamos com 15 veículos para 
entrega de nossos produtos. Procura-
mos manter a nossa frota de caminhões 
sempre renovada, dando ao nosso cli-
ente uma melhor entrega e agilidade. 
Atendemos todo o estado do Paraná, 
tendo como principais clientes a região 
Oeste, Norte do Paraná e Capital do 
Estado. Nosso maior lema perante aos 
clientes e fornecedores foi Qualidade e 
confiança em primeiro lugar.

Parceria com a FM
A parceria com a FM Pneus é sólida. 
“Estamos muito felizes com os serviços 
prestados pela FM, e também com o a-
tendimento sempre atencioso.
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Caminhões

Metade dos caminhões do
Brasil tem mais de 20 anos

    Representantes do setor de transporte 
e empresários pedem incentivos do go- 
verno federal para a renovação da frota 
de caminhões do Brasil. Há oito anos o 
setor briga pela aprovação de um plano 
nacional. O Brasil possui uma frota de 
caminhões estimada em 1,5 milhão de 
unidades, desse número, pelo menos 
50% tem 20 anos ou mais de uso. Subs- 
tituir esses veículos antigos por novos 
é um dos maiores desafios do setor. O 
assunto foi destaque no primeiro dia do 
Salão Internacional de Transporte, que 
aconteceu em São Paulo. Três Estados 
saíram na frente do governo federal. O 
projeto do Rio de Janeiro quer reduzir 

a idade média dos caminhões licencia-
dos no Estado de 17 anos para 12 anos. 
Poderão participar do programa tanto 
empresas de transporte quanto traba 
lhadores autônomos. Como incentivo 
para a troca, o governo do Rio de Janei-
ro dará isenção de ICMS no momento da 
compra. Para fazer parte, será necessário 
provar que o caminhão virou sucata, o 
que pode ser feito através da venda para 
recicladoras certificadas
Em Minas Gerais já foi encaminhado 
para a Assembleia Legislativa do Es-
tado um projeto de lei que vai isentar 
os caminhões novos do pagamento do 
IPVA durante 10 anos. Poderão partici-

par do programa todos os proprietários 
com caminhões com 30 anos ou mais. 
A expectativa é que o projeto de lei seja 
aprovado ainda este ano e passe a valer 
a partir de janeiro de 2014. Já o Estado 
de São Paulo já possui um programa 
de incentivo e conta com uma agência 
específica de financiamento, com juros 
zero para o motorista.
Na mira das renovações estão os cami- 
nhões da fase P7, também chamados 
Euro5. Além de permitir melhor desem-
penho nas atividades diárias das estra-
das, esses novos caminhões possuem 
sistema que reduz significativamente as 
emissões de gases poluentes. 

Arquivo

Brasil possui uma frota de caminhões estimada em 1,5 milhão de unidades
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Fernanda Toigo

Crescemos muito. Somos a maior do Sul! 2013, um ano para comemorar

    Quando o assunto é qualidade na 
reforma de pneus, o Sul do País está 
bem servido. Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul contam com a marca 
FM Pneus. A empresa ao longo dos seus 
23 anos de existência ganhou solidez e 
conquistou clientes por oferecer serviços 
e produtos de excelência. 
Hoje são onze unidades. O objetivo é 
fazer a FM chegar onde o cliente está. 
Foi pensando desta forma que os novos 
pontos implantados foram estrategica-
mente escolhidos no mapa. Locais com 
importantes entroncamentos rodoviá-
rios, grandes corredores de passagem e 
cidades consideradas promissoras. 
São unidades completas, truck centers, 
equipados e prontos para oferecer o que 
há de melhor em produtos e serviços. 
Clientes são parceiros, amigos da Casa. 
A relação é de confiança. Resultado da 
credibilidade, do trabalho sério, da gestão 
inovadora. Da valorização do cliente. 

O ano foi bastante positivo para a FM 
Pneus. Qual a notícia que mais marcou?
Eduardo: No ano de 2013 a FM Pneus 
cresceu muito. Foram abertas novas 
praças, feitas novas parcerias. Houve 
muito investimento, principalmente para 
ampliar o mix de produtos, para dar mais 
produtividade e ampliar a capacidade 
produtiva. De 2012 até agora, somente a 
unidade de Maravilha, investiu R$ 3 mi- 
lhões. Foi um ano para ficar na história. 
Também ganhamos prêmios, como o de 
“Melhor Recapadora de Pneus”, do Prefe-
rência no Transporte, promovido pelo 
Jornal Estrada. 

O que fez a FM se consolidar como a 
maior rede reformadora de Pneus do 
Sul do País?
Eduardo: Acredito que o empreende-
dorismo, organização, seriedade e a bus-
ca constante por melhorias de qualidade 
e de gestão. Isso é uma preocupação 

O ano de 2013 foi um grande marco 
para a FM Pneus. Que motivos especi-
ais são estes?
Ramassés Mascarelo: Comercialmente foi 
um ano muito bom, isso se deve as ações, 
a certificação do Inmetro e ao grande 
crescimento de vendas. Realmente um 
ano para comemorar.

De que forma este crescimento foi con-
quistado? 
Ramassés Mascarelo: Com muita organi-
zação, com foco nos clientes, com dire-
cionamento das ações de mercado

Que fatores levaram a FM Pneus a se 
consolidar no mercado, tornando-se 
referência e a maior rede de pneus refor-
mados da região Sul?
Ramassés Mascarelo: Aos valores da em-
presa, a seriedade, tratando nossos cli-
entes com muito respeito e oferecendo 
produto e serviço cada vez com mais 
qualidade.

Ainda existem desafios?
Ramassés Mascarelo: São constantes. 
Precisamos manter o crescimento, con-
quistando novos clientes em novas 
regiões e continuar a melhorar a satisfa-
ção do nosso público.

A FM tem uma grande preocupação com 
o bem estar de seus colaboradores. No 
que isso reflete?
Ramassés Mascarelo: Isso reflete em 
maior união, maior produtividade e satis-
fação no trabalho.

A sustentabilidade também é uma marca?
Ramassés Mascarelo: Também é um 
dos valores que está inserido em nossas 
ações. Temos uma preocupação especial 
com o meio ambiente. A natureza tem o 
nosso respeito.

Ramassés Mascerello: Sócio diretor

Eduardo Maldaner: Sócio diretor
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    A FM Pneus possui em seu portfólio 
de recapagem, as reformas nas linhas 
passeio, carga, industrial, agrícola e OTR. 
São 23 anos de experiência em todos 
segmentos, afinal, a primeira Unidade da 
FM Pneus já iniciou produzindo o mix de 
produtos.

Linha Passeio
Para usuário economicamente e eco-
logicamente correto. Na linha passeio, 
utiliza os sistemas de recapagens a frio e 
a quente, de acordo com a necessidade, 
pedido do cliente. Nesta linha são pro-
duzidos pneus comuns e radiais dos aros 
13 ao 15, e aros 15 e 16 na linha cami-
oneta. A divisão passeio da FM Pneus foi 
a primeira do Brasil a conquistar o selo 
do INMETRO ainda no ano de 2006. Os 
pneus de passeio da FM Pneus geram 
economia ao usuário e um desempenho 
igual ou superior ao novo.

Linha Industrial 
Soluções diferenciadas. Na linha indus-
trial da FM Pneus, podemos encontrar 
a linha de reforma a frio para empilha-
deiras e reforma no sistema a quente 

Mix de Produtos

com desenho industrial / máquina para 
pneus originalmente com agrícola ou 
OTR, usados principalmente em pátios 
de empresas, portos e aeroportos. Nestes 
últimos, principalmente em carcaças a- 
grícolas, a FM Pneus apresenta soluções 
para melhorar o rendimento e aumen-
tar a economia e conforto para usuário 
do equipamento que originalmente tra-
balha com desenhos inapropriados para 
piso. Dentre seus clientes, empresas de 
serviços em aeroportos têm encontrado 
na FM Pneus uma grande solução para 
seus problemas, tanto de custos como 
ergonômicos para seus funcionários.

Linha Agrícola
Incomparável no segmento. A linha A- 
grícola da FM Pneus é um dos maiores 
diferenciais da Marca, possuindo um 
volume e capacidade de produção gi-
gantesca, a FM Pneus lidera em quali-
dade e desempenho nestes produtos 
com folga sobre a concorrência. Possui 
um amplo mix de matrizes, que são ela- 
boradas com moldes  produzidos sobre 
os pneus novos, para manter a originali-
dade do pneu novo e proporcionar maior 

constante da direção da da FM. Mas tam-
bém temos que ressaltar que temos um 
grande time de colaboradores, compro-
metidos com a empresa e que acreditam 
no crescimento pessoal junto com a 
marca FM Pneus. Além de tudo isso a FM 
sempre teve ótimos parceiros como os 
agentes de negócios e, principalmente, 
o fornecedor Borrachas Vipal,  que con-
tribuiu muito para este sucesso. 

Que diferenciais fizeram a FM crescer tanto?
Eduardo: Em termos de Unidades Refor-
madoras aliadas à Truck Centers e pon-
tos de apoio. Somos a maior do Sul. Além 
disso,  nosso consumo de borracha na 

O que esta nova fase representa para a 
FM Pneus?
Marcos Magnanti: Essa nova fase de ex-
pansão representa a consolidação da FM 
Pneus como uma empresa referência 
nos segmento de reforma de pneus no 
Sul e  em todo Brasil.

A forma de pensar é a de colocar a FM 
cada vez mais próxima de seus clientes?
Marcos Magnanti: Exatamente, a insta-
lação de truck-centers em locais estra-
tégicos objetiva se aproximar ainda mais 
dos clientes oferecendo uma gama ainda 
maior de produtos e serviços.

As unidades são abertas em pontos estra-
tégicos? De que forma isso é planejado?

prestação de serviços (reforma) é dis-
parado o maior do Sul do País, e talvez 
até superior ao de alguns fabricantes de 
matéria-prima.

O que a rede oferece a seus clientes?
Eduardo: Em primeiro lugar, a melhor 
reforma de pneus do Sul do País em ter-
mos de custo-benefício. Somos líderes 
em gestão e tecnologia, o que sustenta 
a  qualidade e garante um mix de recapa-
gens que vai desde pneus de passeio até 
o OTR. Disponibilizamos também pneus 
novos, profissionais capacitados prontos 
para dar suporte aos clientes para que a-
tinjam os melhores resultados em pneus. 

Ministramos palestras, treinamentos e 
atendimento com análises nas frotas, 
além de outros benefícios agregados.
 
2014 também será um ano de conquis-
tas? Quais os desafios?
Eduardo: 2014 é um ano que estaremos 
ampliando as regiões atendidas e estru-
turando ainda mais com novos produtos 
e serviços. Um de nossos principais de-
safios é buscar uma participação ainda 
maior na linha de pneus novos, para 
poder servir cada vez melhor nossos cli-
entes com um atendimento completo e 
de qualidade que eles merecem.

Marcos Magnanti: Sócio diretor

Marcos Magnanti: São abertos em pon-
tos estratégicos  com objetivo de ofere-
cer uma cobertura maior da empresa em 
regiões ainda não atendidas e também 
buscando oferecer uma proposta dife- 
renciada de serviços. O planejamento 
é feito avaliando o potencial de cada 
região, definindo localização/ponto.

E a partir de agora, qual será  foco? 
Crescer mais? Em que?
Marcos Magnanti: O foco continua o de 
crescimento, seja através da melhoria da 
produtividade dos pontos e unidades já 
instalados assim como através de parce-
rias e aquisições.
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Cascavel / PR
Rodovia BR 277, Km 592
45 3324 3769

Caxias do Sul / RS
Rodovia BR 116, nº 12605, Km 143
54 3229 3833

Chapecó / SC
Acesso Plinio A. de Nez, 1951D
49 3324 0000

Concórdia / SC
Rodovia BR 153, Km 100
49 3442 4700

Gravataí / RS
Rodovia RS 118, nº 800
51 3432 1600

Guarapuava / PR
Rodovia BR 277, Km 351
42 3624 1022

Lajeado / RS
Rodovia BR 386, Km 347
51 3748 9465

Maravilha/ SC
Av. Maravilha, 833
49 3664 0307

Marechal Cândido Rondon / PR
Rodovia Br 163, Km 283
45 3254 2827

Toledo / PR
Rodovia PR 182, Km 01
45 3421 6262

Videira / SC
Rodovia SC 453, Km 52,9
49 3566 2233

foto: D.Vendramini

desempenho. Possuindo várias matrizes 
da mesma bitola, com a finalidade de 
manter a mesma qualidade nos pneus 
independentemente da marca da car-
caça. Este é um dos diferenciais da linha 
agrícola da FM. Além disso as matrizes 
são produzidas com a finalidade de dei-
xar uma base superior ao da concor-
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rência, para ser mais resistente à danos 
como o toco de soja, trazendo maior 
durabilidade e economia ao homem do 
campo. 
A linha agrícola ainda possui muitos 
outros diferenciais, dentre eles, a bor-
racha, 100% produzida pela Borrachas 
Vipal, conta com um composto especial, 
chamado Camelback Premium, desen-
volvido em meados de 2004 com foco 
no cliente FM Pneus, um composto de 
borracha incomparável em desempenho 
e durabilidade se comparados aos de-
mais fabricantes.A FM Pneus é a única 
reformadora no Sul do País, que entrega 
ao cliente da linha agrícola um certifica-
do de garantia de 2 anos contra defeitos 
de reforma

Linha OTR – Desempenho
desafiador – Teste e comprove
A linha OTR da FM Pneus também é líder 
em qualidade e possui mix variado de 
medidas e desenhos. 
Com a mesma tecnologia de produção 
e experiência do segmento agrícola, a 
FM Pneus produz pneus que vão desde 
os pneus pequenos aro 16 e 18 até o aro 
25, que são as medidas mais usadas no 
Sul do País. Na linha OTR, também é uti-
lizado o Camelback Premium, com cara-
cterísticas técnicas voltadas ao segmen-
to, que somado ao processo industrial 
da FM Pneus, gera maior desempenho e 
economia para seus clientes. 
Da mesma forma que no segmento agrí-
cola, muitos concorrentes usam de artifí-
cio para realizarem a venda a entrega de 
produtos com características em termos 

de garras, base e quantidade de borracha 
inferior ao da FM Pneus, além do uso vari-
ado de compostos de borracha de baixa 
qualidade. Neste  ponto a FM Pneus tam-
bém procura alertar seus clientes para 
ter cuidados na hora da compra, e desa-
fia o mercado em desempenho e custo 
benefício, pois sabe que pode entregar 
ao mercado o melhor pneu em termos 
de desempenho e durabilidade. Prova 
disso são diversos testes realizados em 
clientes,  sendo que a FM Pneus demons-
tra um desempenho superior, inclusive 
sobre reformadores da mesma bandeira.

Conserto – Pouco valorizado,
mas Imprescindível 
Na parte de consertos de pneus a FM 
Pneus também mostra sua força, con-
fiabilidade, segurança e um grande dife-
rencial. A Empresa utiliza consertos pro-
duzidos 100% pela Borrachas Vipal com a 
marca da FM Pneus estampada nos mes-
mos. Os consertos existentes no merca-
do, possuem grandes diferenças em suas 
construções, podendo ser de nylon, aço 
ou aramida (material utilizado em coletes 
a prova de balas), além de possuir dife-
renças de lonagem.
Neste ponto, a FM não economiza, pois 
é a segurança e a garantia que o cliente 
possa rodar e cumprir sua função princi-
pal, gastar sua borracha até o final para 
dar maior economia ao cliente.
Nos consertos, a FM Pneus escolhe os  
mais fortes e apropriados para cada seg-
mento, aliados a sua marca, a FM sente a 
confiança pois além do material de alta 

qualidade possui um processo de apli-
cação de conserto diferenciado dentro 
do segmento, o que faz a Empresa ter 
uma grande superioridade à concorrên-
cia. Ao contrário da FM Pneus, alguns 
concorrentes não dão importância aos 
consertos, comprando os mais baratos 
e frágeis, além de, em alguns casos ex-
tremos, utilizarem até mesmo consertos 
usados retirados de carcaças inservíveis. 
Fique alerta. O conserto é um item de 
suma importância, afinal, se o pneu so-
frer danos, de nada adianta o mesmo ter 
sulco de banda para rodar se não existir 

um bom conserto para colocá-lo para 
rodar novamente. 

Em Quatro Estados!
As linhas OTR e Agrícola atualmente es-
tão sendo comercializadas, além dos três 
estados do Sul pela equipe da FM Pneus, 
também no Mato Grosso do Sul, onde 
que a empresa atende semanalmente 
com logística própria e possui ótimos cli-
entes fidelizados. Ambas as linhas, tanto 
Agrícola como OTR possuem o DNA 
Vipal, que dá a segurança ao cliente de 
que a borracha é de qualidade e 100% 
Vipal. Neste quesito, há muitos concor-
rentes que vendem reformas dizendo 
utilizar matéria-prima Vipal, mas entre-
gam borrachas inferiores e mais baratas, 
e este é um dos  pontos que a FM pro-
cura trabalhar no mercado para alertar os 
consumidores na hora da compra, exigir 
o DNA Vipal original nos pneus.

Produtos utilizados pela FM Pneus para a reformas e consertos.
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Colaboradores do Setor Administrativo 
comemoram prêmio do 5S’s

Reuniões de integração do setor 
administrativo em Toledo

Desde o mês de agosto a FM Pneus, 
unidade de Toledo realiza uma promoção 
no Programa 5S’s, onde o setor que tiver 
a melhor avaliação recebe um prêmio em 
dinheiro. Na última avaliação ocorrida no 
mês de setembro o setor administrativo 
conquistou a premiação e para comemorar 
realizaram um jantar com o Uomo Pizza.

O setor administrativo tem realizado reu-
niões de integração, que visam a excelên-
cia do trabalho em equipe. Os encontros 
acontecem mensalmente, e a cada reunião 
uma equipe é responsável por coordenar e 
apresentar o tema escolhido por eles, com 
base na percepção dos integrantes do que é 
importante para alcançarmos a excelência. 
Após a discussão do tema, é servido um de-
licioso café da manhã. Confira cronograma 
das reuniões: 28/09/13 – Integração e Traba- 
lho em Equipe (Camila e Luciana); 26/10/13 
– Cooperação (Ceni, Luzia e Tânia); 23/11/13 
– Valores (Caroline e Géssica); 21/12/13 – En-
domarketing (Marcos e Ramassés); 18/01/14 
– Adaptação e Melhoría Contínua (Ander-
son, Jefferson e Tiago); 15/02/14 – Motivação 
(Alceu, Cavasini e Cleto); 15/03/14 – Comuni-
cação (Juliene e Monica); 19/04/4 – Empatia 
(Flávio e José Carlos).

Divulgação

Divulgação

Dia das crianças 
unidade videira
    Foi uma princesa que fez a alegria da 
criançada em Videira, Santa Catarina. Ela 
visitou a casa dos funcionários e entregou 
uma cestinha de guloseimas para as crian-
ças. Todas a receberam com muito entu-
siasmo e alegria. Na mesma oportunidade 
a princesa teve um encontro com uma 
das turmas da APAE de Videira. A crian-
çada adorou! Receberam doces, ganharam 
abraços e tiraram fotos. Mais um ano a FM 
Pneus proporcionando alegria e diversão 
no Dia das Crianças!

Dia das crianças 
Unidade Maravilha
    No dia 12 de outubro, a Unidade Maravilha 
comemorou o dia das crianças na sede da 
Associação de Funcionários da FM Pneus 
com muitas brincadeiras, jogos, músicas, 
guloseimas e a presença de um palhaço 
para animar a festa. As crianças puderam 
aproveitar o dia dedicado a elas com muita 
diversão.  Ao final foi entregue uma cesta de 
doces como presente de dia das crianças.

Divulgação

Divulgação
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10ª SIPAT na FM Pneus em Toledo

Colaboradores de 
Videira curtem o 
litoral

3ª SIPAT na FM Pneus de Guarapuava
    Tendo como um dos seus pilares a segu- 
rança de seus colaboradores, a FM  Pneus 
promoveu juntamente com a CIPA a 10a 
Sipat. No evento foram ministradas as pa- 
lestras: “UNIODONTO Saúde Bucal”, com a 
palestrante Josiane Carvalho; “Máquinas e 
Equipamentos”, com os palestrantes Licio 

    No feriado de 15 de novembro os cola-
boradores da unidade de Videira aprovei-
taram para curtir um passeio pelo litoral. 
A turma viajou para Itapema, em Santa 
Catarina. O resultado foi muita diversão!

   Aconteceu entre os dias 21 a 26/10/13 a 
3ª Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes da FM Pneus – Unidade Guarapua-
va, promovida pela CIPA, com a parceria 
do SESI – Serviço Social da Indústria. 
Os temas abordados em Palestras foram:
 Segurança no Trabalho, Uso e Conser-
vação de EPI’s – José Sergio de Oliveira 
Fernandes (Segurança do Trabalho);
 Ergonomia – Everton Luiz de Souza (Es-
porte e Lazer).
Além destas, foram realizadas atividades 
diferenciadas como: 
 Dinâmicas em grupo e individuais com os 
setores, abordando os temas: Integração, 
Trabalho em Equipe, Descontração, De-
senvolvimento, Mudanças, Cooperação, 
Atitude - Com a colaboração de Marga-
reth Karoline Barbosa Giacomitti e José 
Luiz Spyra;
 Desafio “Acerte o Preço dos EPI’s” – Abor-
dando o custo com o fornecimento dos 
Equipamentos de Proteção Individual.  O 
colaborador que mais se aproximou do 
custo total dos EPI’s que foram apresenta-
dos recebeu um brinde;
 Concurso de Frases – Promovendo a re-
flexão sobre a cultura da segurança na 
empresa entre os colaboradores. A Frase 
mais criativa além de premiada será utili-
zada como tema da camiseta na próxima 
SIPAT; 
 Campanha Solidária para arreca- dação 
de alimentos – Em promoção a atividade 
assistencial por meio de doações volun-
tárias, destinados para a entidade “Alber-
gue Noturno Frede-rico Ozanam”.
O ganhador do Desafio “Acerte o Preço 
dos EPI’s” foi o colaborador Mario A. Or-
dakowiski e do Concurso de Frases foi o 
colaborador Tiago V. da Silva.
No encerramento foi realizado um coque-
tel como agradecimento pela parceria do 
SESI, dos profissionais que palestraram, 
os que auxiliaram na organização e re-
alização, além dos colaboradores que es-
tiveram presentes.

Divulgação

Divulgação
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S. Andrade e Miguel Statzmann; “Direção 
Defensiva”, com a palestrante aspirante 
oficial Danuza; “Vida Saudável”,com os 
palestrantes Licio S. Andrade e Alexandre 
Peliciolli; “Qualidade e Produtividade”, com 
os palestrantes: Licio S. Andrade e Miguel 
Statzmann. A diretoria da CIPA na Gestão 

2012/2013 é composta  pelos membros: 
Presidente: Tânia Santos Almeida; Vice: 
Romildo Jesus dos Santos,Suplentes: Ceni 
Moraski; Mateus Catuzo; Valdeir L. da Sil-
va; Valdomiro Cordeiro; Jefferson W. Dos 
Santos; Allan T. Koch.



Revista FM Pneus  ||  23||  Revista FM Pneus22

Portas abertas Social

União Pneus, Unimak 
e Unicap de São Paulo

Pneuscar do Rio de Janeiro
Os diretores da Pneuscar, empresa da 

cidade de Barra Mansa (RJ), Rafael Milton 
Teixeira e Rafael M Teixeira Junior, acom-
panhados também do seu gerente de 
produção, visitaram no dia 25 de novem-
bro as instalações da unidade da FM Pneus 
em Toledo. Foram recepcionados pelos 
diretores Ramassés Mascarello e Marcos 
Magnanti. Na oportunidade conheceram 
as instalações da empresa e o modelo 
de gestão. A Pneuscar está há mais de 30 
anos no mercado do Rio de Janeiro atu-
ando no segmento de reforma de pneus  
de carga e OTR.

No dia 21 de novembro, a FM Pneus, 
unidade de Toledo, recepcionou os em-
presários Dirceu Formaggio e Anderson 
Formaggio, proprietários e diretores das 
empresas União de Pneus, Unimak e Uni-
cap Pneus com unidades produtivas em 
Piracicaba, Rio das Pedras e Nova Odessa, 
todas localizadas no estado de São Paulo. 

O grupo atua há mais de 40 anos no 
mercado de reforma de pneus, sendo 
referência. Na oportunidade foram troca-
das informações sobre o mercado e tam-
bém sobre o software de gestão utilizado 
pela FM Pneus.

Cômite da
Qualidade da
Pirelli Pneus

No dia 12 de novembro foi realizada vi- 
sita dos colaboradores do Comitê de Qua- 
lidade da Pirelli Pneus da fábrica de Grava- 
taí na reformadora da FM Pneus Gravataí. 
Os mesmos foram recepcionados pelo ge- 
rente Luis Felipe Mascarello e pelo supervi-
sor de Produção Rudinei Hoffmann. 

Divulgação

Divulgação
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Fenatran 2013
Clientes frotistas de Toledo associados 

do Sindicato dos Transportes de Toledo 
(Sintratol) – visitaram nos dias 30 e 31 de 
outubro, a a Fenatran 2013, maior feira 
da América Latina do segmento de trans-
portes. O diretor executivo da FM Pneus, 
Ramassés Mascarello, acompanhou os cli-
entes na viagem. O grupo conheceu novi-
dades e os últimos lançamentos do setor. 
O estande da Vipal foi um dos pontos de 
parada dos visitantes, onde a empresa 
ofereceu um jantar italiano na Cantina 
CQSabe para brindar a parceira e a fideli-
dade dos clientes com a Vipal e FM Pneus.

Divulgação
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Curtas Curtas

Treinamento
Expresso Palmares

Avançando Fronteiras

Clientes da grande Porto Alegre visitam a FM Pneus

No dia 03 de outubro foi realizado trei-
namento básico em pneus para equipe de 
borracharia e manutenção da Expresso 
Palmares, realizada pelo supervisor co- 
mercial de Gravatai, Walter Cruz.

Nos dias 15 e 16 de novembro o agente 
de negócios Naja Pneus, através de seus 
representantes (Jucinei e Varnier), par-
ticipou do evento “Avançando Fronteiras 
2013”, promovido pela Distribuidora Nilo 

No dia 12 de novembro  foi realizado o 
programa Portas Abertas com clientes da 
grande Porto Alegre, na unidade de Grava- 
taí - RS. Eles foram recepcionados pelo ge- 
rente da unidade, Luis Felipe Mascarello, 
pelo supervisor comercial Walter Cruz e 
equipe comercial. Eles conheceram o pro-
cesso produtivo apresentados pelo supervi-
sor de Produção  e ao final do encontro foi 
oferecido um jantar de confraternização.

Divulgação
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Treinamento Vipal 
em Videira

Sindicato realiza 
ação com motoristas

No dia 22 de outubro, o gerente de fro-
tas da Borrachas Vipal, Diego Antonietti, 
juntamente com o técnico em reformas 
de pneus, Gilmar Reginatto, ministraram o 
treinamento “Guia de danos e desgastes de 
pneus de cargas”. O evento foi destinado a 
equipe comercial da Unidade Videira.

O Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviário de Toledo ( Sinttro-
tol) realizou no dia 30 de outubro, o Roda 
Saúde. O evento reúne vários profissionais 
da saúde que realizam consultas, exames, 
aferição da pressão, exames de vista, e e-
xames de sangue. Ao todo foram atendi-
dos 125 trabalhadores. O Roda Saúde foi 
realizado em parceria com a FM Pneus, no 
pátio da empresa.
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Tozzo, de Codilheira Alta (Santa Catarina). 
O evento também foi prestigiado pelo téc-
nico comercial da Borrachas Vipal, Jefer-
son Robattini. O evento seguiu o estilo talk 
show. Fornecedores da empresa foram 

entrevistados com a finalidade de passar 
maior conhecimento aos seus colabora-
dores. Jeferson foi o entrevistado repre-
sentando a parceria Naja/FM Pneus/Vipal.
Foram dois dias de muitas atividades. 



Pneus

Frisagem de pneus é proibida no Rio Grande do Sul

    Frisagem e recapagem são processos 
bem diferentes. Na recapagem o pneu 
é lixado e recebe uma camada nova de 
borracha. O pneu volta a oferecer se-
gurança, desde que o processo seja feito 
obedecendo rigorosamente as normas 
estabelecidas para este tipo de produto.

O outro lado da moeda

Divulgação

    A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul aprovou o projeto de Lei 
de autoria do deputado Ernani Polo (PP), 
que proíbe a frisagem de pneus no Rio 
Grande do Sul. Com a lei em vigor fica 
também proibida também a venda deste 
tio de produto. Em caso de descum-
primento da medida, a multa é de R$ 
6,7 mil. A frisagem é diferente da reca-
pagem. A frisagem é quando os sulcos 
são refeitos em pneus carecas. Assim 
eles passam a ter a aparência de novos, 
como se fosse, uma maquiagem do peri-
go. Os sulcos tem a função de escoar a 
água e dar aderência, mas a medida que 
os quilômetros são rodados, eles vão de-
saparecendo. A vida útil do pneu vai de 
30 a 50 mil quilômetros. A frisagem não 
passa de 30. Trinta quilômetros de muito 
perigo. A lona enfraquece e estoura. O 
caminhão pode tombar e a vida do mo-
torista fica em jogo.
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Novidades

Nova padronização da identidade visual da Rede FM Pneus
A FM Pneus objetivando reforçar seu 

posicionamento de mercado, lança em 
dezembro o conceito da Rede FM Pneus: a 
maior rede reformadora de pneus do Sul do 
Brasil. Dentro desse conceito serão lança-
dos campanhas, novas ferramentas comer-
ciais, padronização visual, novos materiais 
de vendas. Confira abaixo os novos mate-
riais. (site, redes sociais, frota, uniforme, ca-
tálogo de vendas, folders, audiovisual)

REDE FM PNEUS

pólo frente pólo costas
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Novidades

Convenção
Novateck Pirelli

Aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro 
em São Paulo a Convenção da Novateck/
Pirelli que reuniu mais de 80 reformadores 
credenciados das mais diversas regiões do 
Brasil. A FM Pneus foi representada pelo 
diretor executivo da FM Pneus, Marcos 
Magnanti e pelo gerente da Unidade Gra-
vataí. Na oportunidade foi realizado o lan-
çamento oficial da nova linha de pneus 01 
Series e também as bandas para reforma 
de pneus para os referidos pneus. Tam-
bém foi lançado o Fleet Solutions que con-
siste numa gama de serviços para frotas. 
O evento aconteceu simultaneamente a 
Fenatran.

Divulgação

Na primeira foto o Diretor Executivo da FM Pneus, Marcos Magnanti e o Gerente da Unidade de Gravataí Felipe Mascarelo. Abaixo as novas bandas da Pirelli Novateck
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Para um mundo sustentável 
as tarefas começam em casa

Use lâmpadas fluorescentes
   Substitua lâmpadas incandescentes por lâmpadas econômicas 
fluorescentes. O que você ganha: economiza em média 60% no 
consumo; evita a emissão de possivelmente 136kg de gás car-
bônico por ano; diminui o número de substituições, pois a fluo-
rescente tem maior vida útil.

Separe o seu lixo
    Faça separação do seu lixo para destinação correta dos resíduos. 
O que você ganha: possibilita a reciclagem de materiais; evita a 
degradação do meio ambiente, econmizando matérias-primas 
para fabricação de novos produtos; auxilia o fortalecimento 
econômico de cooperativas de reciclagem, contribuindo para 
melhoria de vida dos catadores; contribui para o aumento de vida 
útil dos aterros sanitários, evitando que produtos recicláveis sejam 
destinados incorretamente.

Aproveite a água da chuva
    Faça a captação e o aproveitamento da água da chuva e reuso 
da água em geral (use para manutenção dos ambientes e jardins). 
O que você ganha: reduz o uso de água potável em manutenção; 
contribui para a redução dos custos públicos para tratamento e 
distribuição da água; diminui o custo da fatura com água.

Preserve as nascentes e matas ciliares
    Preserve as nascentes e matas ciliares (não jogue lixo nestes lo-
cais). O que você ganha: equilíbrio no nível da água, evitando en-
chentes; mantém a temperatura da água e atmosfera, garantindo 
a sobrevivência das espécies aquáticas.

Imagem : Shutterstock

Imprima somente o necessário
    Quando for imprimir, faça todas as impressões de uma vez. 
O que você ganha: reduz o custo mensal da conta de energia, 
pois cada impressão encaminhada há uma descarga de ener-
gia elétrica para aquecimento da máquina; aumenta a vida útil 
do aparelho.

Conserve as fiações elétricas
    Mantenha as fiações elétricas em bom estado. O que você 
ganha: evita fuga de energia por meio de fios danificados; evita 
possíveis acidentes.

Diminua o uso de descartáveis
    Diminua o uso de descartáveis (copos, garrafas, sacolas, talheres, 
pratos, guardanapos, etc). O que você ganha: economiza no custo 
dessas despesas; evita geração de resíduos.

Economize água na manutenção do jardim
    A grama alta retém mais umidade, durante o verão deixe-a 
crescer pelo menos 4 centímetros. Isso evitará que partes do solo 
fiquem ressecadas e diminuirá a necessidade de regar. 

Não descarte pilhas e baterias em lixo comum
     Pilhas e baterias contêm metais pesados e tóxicos como cá- 
dmio, chumbo e mercúrio, que contaminam o solo e a água. Ao 
descartar pilhas e baterias, procure um posto de coleta especial. 
Dê preferência às pilhas e baterias recarregáveis.

Fonte: SEBRAE

Sustentabilidade
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