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 Na 3ª Edição da Revista FM 
Pneus quem ganha destaque é o 
profissional que anda pelas nossas 
estradas transportando progresso e 
enfrentando inúmeros desafios no 
seu dia-a-dia. 
Nesta edição o amigo motorista é o 
assunto da matéria de capa, ele que 
é a razão principal do nosso traba-
lho, é para ele que desenvolvemos 
produtos e serviços com objetivo 
de proporcionar economia e segu-
rança.
Para homenagear a todos esco-
lhemos como personagem nosso 
amigo Bruno Pootz, um profissional 
com anos de estrada e experiência 
de sobra. Cliente da FM Pneus há 
15 anos, praticamente desde o iní-
cio de nossas atividades. 
Além desta bonita história de vida, 
acompanhe também nesta edição 
outras informações relevantes so-
bre quem leva a vida na estrada.
Nesta publicação você encontrará 
também notícias sobre a ampliação 
de nossos serviços. A exemplo da 

O Profissional da Estrada
unidade de Gravataí, Toledo e Gua-
rapuava a partir de agora começam 
a contar com alguns serviços de 
truck-center como balanceamento 
e geometria. Nosso objetivo é ofe-
recer soluções cada vez mais com-
pletas que vão desde a compra do 
pneu, passando pela reforma até os 
serviços.
Tivemos durante os últimos meses 
vários eventos internos na empresa. 
Destaques para a confraternização 
do dia do trabalhador, onde colabo-
radores de Toledo e Guarapuava se 
reuniram em uma grande confrater-
nização, com gincana, bingo, pre-
sentes e almoço comemorativo. 
Já em Gravataí um encontro com 
clientes, colaboradores e Borrachas 
Vipal serviu para comemorarmos a 
meta de produção de pneus que foi 
superada. O evento, por sinal muito 
emocionante, contou com a presen-
ça do diretor-presidente da Vipal, 
Arlindo Paulo e o presidente da 
Paludo Participações, Tito Paludo.
No programa Portas Abertas tive-

mos várias visitas de estudantes a 
empresa. Os grupos aproveitaram 
para conhecer nossos programas 
de gestão. 
Aproveitamos esse espaço para 
agradecer também aos anunciantes 
da Revista FM Pneus que acredi-
taram neste projeto e possibilitam 
que a informação e o conhecimento 
possam chegar aos leitores de nos-
sa área de abrangência. Boa leitura 
e um fraterno abraço!

Marcos Magnanti | Ramassés 
Mascarello. Diretoria Executiva
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Portas Abertas

FM Pneus recebe alunos do Senai

Evento Ecotread reúne clientes da região 
metropolitana de Porto Alegre

Divulgação

Divulgação

 A Unidade de Toledo da 
FM Pneus recebeu recentemente 
a visita dos alunos do curso Téc-
nico em Segurança do Trabalho 
do Senai. O grupo estava acom-
panhado do professor Lúcio. A 
recepção ficou a cargo do diretor 
executivo da empresa, Marcos 
Magnanti e do líder de produção, 
Valdomiro dos Santos. Os alunos 
realizaram visita técnica à indús-
tria e posteriormente foram até o 
auditório da empresa onde assis-
tiram vídeo institucional e tiraram 
suas dúvidas sobre os procedi-
mentos de segurança adotados 
pela FM Pneus.

 Foi realizado na unidade 
de Gravataí o evento Ecotread, 
que contou com a participação 
de muitos clientes da região 
metropolitana de Porto Alegre. 
O consultor Fábio Tonon, repre-
sentando a Vipal falou sobre os 
benefícios da aplicação das ban-
das Ecotread que proporcionam 
economia de combustível e maior 
rendimento quilométrico. Tam-
bém foram destaques os testes 
já realizados com empresas e res-
pectivos resultados.
Os clientes foram recepcionados 
pelo gerente da Unidade, Luis 
Felipe Mascarello, que também 
se encarregou de apresentar aos 
convidados a unidade industrial. 
O evento encerrou com um jantar 
de confraternização.
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Portas Abertas

Divulgação

Divulgação

Acadêmicos da Unioeste conhecem
sistema de gestão da qualidade
 Em abril, acadêmicos do 
4º período do curso de Secre-
tariado Executivo da Unioeste - 
campus Toledo participaram do 
Programa Portas Abertas da FM 
Pneus Brasil sob a coordenação 
do professora Patricia.
O foco da visita foi conhecer o 
Sistema de Gestão da Qualidade 
da empresa que é certificado pela 
Norma ISO 9001/2008. Além dis-
so, também conheceram o pro-
cesso industrial e de implantação 
do sistema , bem como os resul-
tados alcançados.

Fasul também marca presença
 No dia 14 de abril a turma 
de pós-graduação da Fasul, MBA 
em Gestão da Qualidade esteve 
visitando a FM Pneus. A visita fez 
parte do cronograma das ativi-
dades da disciplina de Gestão da 
Qualidade e Produtividade. Os 
alunos foram recepcionados pelo 
diretor da FM Pneus Marcos Ma-
gnanti, que também foi professor 
da disciplina.
Na oportunidade conheceram o 
Sistema de Gestão da Qualidade 
da FM, que é certificado pela ISO 
9001. O grupo visitou ainda o pro-
cesso produtivo da empresa e 
conheceram o Sistema BI – Busi-
ness Inteligence.



História de amigos Messias

Crescimento responsável
 Sim, o transporte de 
cereais como soja, milho e trigo; 
e de industrializados como farelo, 
gesso agrícola e fertilizantes é o 
trabalho da família Messias. A 
função é exercida com responsa-
bilidade, o que faz da jovem em-
presa uma referência na região de 
Guarapuava. 
“A paixão por transporte e ca- 
minhões vem de anos. Começou 
com meu avô, Evaldo Svierko-
vski (in memorian), que transpor-
tava produtos agrícolas com um 
caminhão FNM. Incentivado por 
ele e por querer ganhar a vida 
como autônomo, nosso pai e só-
cio, Arildo Messias comprou o 
primeiro caminhão. Foi em 1980”, 
conta  Alisson Messias.

A união faz a força
De acordo com os proprietá-
rios, o destaque no modelo de 
gestão da empresa é a união 
dos sócios que olham sem-
pre para o mesmo lado, ten-
do como objetivo principal o 
crescimento. O que também 
faz a diferença é trabalhar com 
produtos de primeira qualidade 
e respeitar o cliente.
No setor, desafios não faltam. 
Entre eles estão a alta carga 
tributária do País, os custos 
operacionais elevadíssimos, 
principalmente o óleo diesel e 
os pedágios. 
A meta da empresa é crescer 
cada vez mais, gerando em-
pregos, desenvolvendo um 
trabalho de olho na segurança 
aos funcionários, cuidado do 
meio ambiente, e mantendo 
bons acordos com verdadeiros 
amigos, caso da FM Pneus.

Parceria
Conhecemos a FM Pneus 
graças as visitas dos vende-
dores, logo que abriu a filial de 
Guarapuava. Assim iniciamos 
uma parceria que deu mais do 
que certo”, observa Alisson.

Em 2007 a família adquiriu o 
primeiro Bitrem, um MB 1938 ano 
2001, graneleiro. Em 2009 a Mes-
sias Transportes foi oficialmente 
fundada. “Hoje temos oito cami-
nhões, todos da marca Volvo, 
com uma média de três anos de 
uso”. Ao longo desta história a 
tecnologia também avançou. Os 
caminhões evoluiram muito em 
todos os sentidos. “Nosso primei-
ro caminhão era de 380 cavalos. 
Hoje temos caminhões de 440 e 
520 cavalos em nossa frota, todos 
equipados com ar condicionado, 
computador de bordo, câmbio 
automático, etc. Contamos com 
mais segurança e conforto ao mo-
torista, rapidez, economia e eficá-
cia nas entregas das cargas”.
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História de amigos Piquiriguaçu

Atravessando Gerações

 A história da Piquiriguaçu, 
empresa tradicional do ramo de 
transporte de passageiros, foi 
escrita paralelamente à saga da  
família Gurzinski. Tudo começou 
em 1953, quando o Stalislau Gur-
zinski deixou a cidade de Cano-
inhas (SC), sua terra natal, para 
viver um novo desafio numa terra 
de colonização recente. 
Foi assim que adquiriu uma 
pequena empresa com dois ôni-
bus, em Campo Mourão (PR). 
Desde então, a família foi con-
seguindo vencer novos desafios e 
obter um grande avanço empre-
sarial, passando a administração 
para as gerações seguintes.  
Pedro Gurzinski, o filho primo-
gênito, desde os nove anos de 
idade trabalhava com seu Pai na 
empresa, fazendo limpezas, co-
branças e ajudando na manuten-
ção dos veículos. Em 1982 bus-
cou novos horizontes fundando 
a Empresa Transportes Coletivo 
Piquiriguaçú, no município de To-
ledo (PR). Pedro teve como sócia 
e companheira sua esposa Inês. 
O casal foi construindo a vida 
e constituindo a família . Três fi- 

Divulgação

lhos e três netos, e fundaram mais 
duas empresas: Transportes Cole-
tivo Morada Amiga, em Assis Cha-
teaubriand e  Empresa de Trans-
portes PGTur, em Palotina. 
Acompanhando o desenvolvimen-
to e o crescimento do município de 
Toledo, a empresa de transporte 
rodoviário de cargas, escolar e fre-
tamentos, possui oito caminhões 
e 26 veículos ( vans, micro-ônibus 
e ônibus) em sua frota, sendo os 
26 veículos utilizados para trans-
portar diariamente 1.300 alunos 
dos distritos de Vila Nova, Novo 
Sobradinho, São Luiz do Oeste, 
Dois Irmãos, Ouro Preto, Boa Vis-
ta, Linha Mandarina, Dez de Maio, 
Tapuí, Cerro da Lola, Caça–Pesca 
e  Florida à cidade nos períodos 
da manhã , tarde e noite.
Atualmente a empresa passa por 
um processo de sucessão. Pedro 
e Inês estão transferindo a gestão 
para os filhos Andressa, Vanessa 
e Rodrigo, todos graduados e 
dispostos a buscar novos co-
nhecimentos para continuar a boa 
administração, de acordo com o 
exemplo dos pais. 

O presente
No início deste ano, a Piqui-
riguaçú apresentou ao município 
seis veículos novos, com pintura 
moderna e interior modificado 
para melhor atender os estu-
dantes.            
Semanalmente a frota é submeti-
da a uma revisão por mecânicos 
especializados ,contratados para 
operacionalizar dentro da própria 
empresa. 
Além disso, a Secretaria de Se-
gurança e Trânsito do municí-
pio de Toledo acompanha as 
revisões ao menos duas vezes 
por ano, fazendo uma vistoria 
completa nos ônibus. “Nosso 
principal objetivo é atender bem 
o aluno, de acordo com as inces-
santes exigências da Secretaria 
da Educação e da Prefeitura do 
município, que primam pelo a-
tendimento e serviço de quali-
dade e seguro”, afirma o propri-
etário, Pedro Gurzinski. 

Recursos Humanos
Pensando e reforçando estas e-
xigências, a Piquiriguaçú tem em 
seu quadro 48 colaboradores, 
conta com motoristas capacita-
dos para transporte escolar, di-
reção defensiva e primeiros so-
corros. 

Parceria com a Fm Pneus
Pedro Gurzinski revela que des-
de que a FM Pneus se instalou 
em Toledo a relação é de fideli-
dade. Os serviços de recapagem 
e compra de pneus para a frota 
são feitos na FM. “Prezamos por 
isso tendo em vista o bom a-
tendimento, pontualidade e con-
fiança que a FM transmite”, diz o 
empresário.  Pedro afirma tam-
bém que vê na FM Pneus uma 
empresa amiga, parceira para to-
das as horas. 
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História de amigos Lambertti

Experiência de sobra
 São 31 anos de história, 
tempo que confirma o alto grau 
de profissionalismo da Lambertti 
Transportes. A empresa tem sua 
matriz fixada em Marechal Cândi-
do Rondon, no Oeste do Paraná, 
onde ao longo do tempo conquis-
tou seu espaço. 
Hoje a Lambertti ultrapassa as 
fronteiras do País e presta serviços 
também no Paraguai e na Argen-
tina. 
Atualmente a frota conta com 82 
veículos próprios e 157 agrega-
dos. Entre os veículos próprios es-
tão bi-trucks e carretas-baú frigo-
rífico para transporte de produtos 
acondicionados em pallets ou 
estivado (batido), com capaci-
dade para 16, 18, 28 e 30 pallets. 

Os caminhões são rastreados via 
satélite 24h durante os sete dias 
da semana pelos mais seguros 
e eficazes sistemas de rastrea-
mento e monitoramento de frotas 
disponíveis no mercado. São do-
tados de dispositivos anti-jammer 
e rastreadores auxiliares de re-
dundância para contigência com 
serviço de pronta-resposta em 
caso de emergências. 
Os caminhões contam também 
com alta tecnologia para garantir 
a qualidade do produto trans-
portado. São sensosres de tem-
peratura para acompanhamento 
permantente das condições da 
mercadoria durante todo o trajeto, 
tornando a operação 100% segu-
ra e eficaz.

A garantia se complementa ainda 
pelo seguro total de todas as car-
gas transportadas além do geren-
ciamento de riscos e informações 
logísticas. 
A Lambertti é especializada no 
transporte de produtos perecíveis 
e que necessitam de cuidados 
especiais, sobretudo, a tempera-
tura controlada. A empresa atende 
também segmentos de carga 
seca.
A empresa destaca seu compro-
misso com o cliente. “Primamos 
essencialmente pela pontualidade 
na entrega e qualidade do produto 
na chegada”. Com tanta experiên-
cia a Lambertti se transformou 
numa referência no transporte re-
frigerado de cargas. 

Os  veículos tem uma idade média de dois anos. A frota é especializada para atender as exigências do mercado

Divulgação
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História de amigos VTC

Responsabilidade social faz parte da história

 Desde o início Jean Var-
daramatos, o diretor-presidente 
da Viação Teresópolis Cavalhada 
Ltda, a VTC, de Porto Alegre, 
demonstrava talento para admi-
nistrar o negócio. 
Em 1656 Vardaramatos decidiu 
entrar para o ramo de transporte 
de passageiros, e foi com um 
auto-lotação,  no bairro Partenon, 
que o negócio começou. O termi-
nal ficava em frente à Igreja São 
Jorge, na avenida Bento Gon-
çalves, e com o carro adaptado 
para o transporte de sete pes-
soas, ele fazia o itinerário até o 
centro da capital gaúcha. 
Um ano depois foi possível ad-
quirir o primeiro ônibus, um GMC 
ano 1954. Em 1958 a VTC foi con-
stituída e um micro-ônibus foi ad-
quirido. 
Nesta época o transporte ainda 
não estava totalmente estrutura-
do e as linhas eram criadas e es-
tendidas segundo a necessidade 
da população, que se expandia 
na periferia da cidade.
O trabalho era árduo. Jean traba-
lhava como motorista das 5h às 
21h. Após o recolhimento, ele fa-

zia o conserto e manutenção dos 
veículos, todos os dias da sema-
na, perdurando esta situação por 
cerca de 20 anos. 

Compromisso social 
Durante a trajetória de 53 anos a 
VTC participou de diversas me-
lhorias no transporte urbano de 
Porto Alegre. Inaugurou todas 
as linhas existentes na sua área 
de atuação na Zona Sul de Por-
to Alegre: Grutinha, Prado, Em-
bratel, Alto Teresópolis, Jardim 
Medianeira, Cohab, Jardim Vila 
Nova, Belém Velho, Renascença, 
Canudos, 1º de Maio e Estrada 
dos Alpes, Amapá, Jardim das 
Palmeiras, mantendo, até os dias 
de hoje, este serviço.
A empresa foi a propulsora e uma 
das maiores incentivadoras da 
Parada Cívica da Mocidade, no 
Bairro Cavalhada, transportando 
todas as escolas que participam 
do desfile. Em março 1980 a VTC 
fomentou a tarifa única, que be-
neficia a população das áreas 
mais distantes do centro e com 
menor poder aquisitivo, transfor-
mando-se, na atual tarifa social. 

Conquistas
- Em 1999, a VTC foi a primeira 
empresa de transporte cole-
tivo urbano do Estado do Rio 
Grande do Sul, a receber a 
certificação internacional de 
qualidade, NBR ISO 9002, cer-
tificação esta, que em novem-
bro de 2002 foi revalidada na 
versão NBR ISO 9001:2000.
- A VTC foi a primeira empresa 
em Porto Alegre a colocar ar 
condicionado nos seus ônibus, 
para maior conforto de seus 
usuários.
- Anualmente recebe o certifi-
cado de Responsabilidade So-
cial da Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul.

Números
- A VTC possui uma frota de 
130 veículos
- São 2023 viagens/dia, percor-
rendo quase 30 mil quilôme-
tros. Mensalmente são 53.303 
viagens, perfazendo um total 
de 768 mil quilômetros. Para 
esta intensa atividade, a em-
presa conta com mais de 700 
colaboradores bem treinados 
para prestar um melhor atendi-
mento aos usuários.
- Durante os 53 anos a em-
presa empregou mais de 11 mil 
pessoas 

Cliente FM Pneus
A VTC é a ficha de cadastro  n° 
001 em Porto Alegre. “Somos 
clientes desde o começo da 
FM Pneus aqui. Estamos muito’ 
satisfeitos, não somente com a 
qualidade do serviço mas com 
os prazos cumpridos também.

Divulgação
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Transporte

Transporte de cargas nas redes sociais 

Profissão de motorista, agora regulamentada

 Redefretefacil.com.br. O 
site é a primeira rede social do Bra-
sil voltada ao setor de transporte 
de cargas e logística e tem como 
objetivo estreitar o relacionamento 
entre empresas, transportadoras, 
caminhoneiros autônomos e agen-
ciadores de carga. 
A ideia surgiu após mais de 3 anos 
de pesquisa de mercado, em que 
ficou clara a dificuldade que o 
setor tem para se comunicar e para 
trocar informações com rapidez e 
precisão. Enquanto as indústrias 
e as transportadoras enfrentam 
problemas para escoar a carga 
excedente e procurar profissionais 
terceirizados de qualidade, muitos 
caminhoneiros autônomos não 
conseguem encontrar carga para 
transportar, muitas vezes sendo 
obrigados a rodar vazios.  Além dis-
so, é comum ver caminhões para-
dos em postos esperando por car-

 A profissão de motorista 
foi regulamentada e a promessa é 
de que a fiscalização sobre a jor-
nada de trabalho fique mais rigo-
rosa, principalmente em torno das 
horas de descanso, no Brasil, só 
foi regulamentada agora, no início 
do mês. 
Agora é lei: a cada quatro horas 
dirigidas, o motorista vai ter de 
parar por 30 minutos. Ainda tem 
uma hora para refeições. Mas a 
regra não atinge os autônomos, 
só vale para profissionais com 
vínculo empregatício.
O condutor que desrespeitar o 
tempo de condução e de parada 
sofrerá uma sansão, uma multa 

gas disponíveis e transportadoras 
com cargas estocadas procurando 
por caminhões. Para acabar com 
esse problema, a Rede Frete Fácil 
oferece diversas ferramentas. As 
duas principais são:
- Rede social corporativa, onde as 
transportadoras, caminhoneiros 
e agenciadores podem adicionar 
contatos, trocar mensagens, pos-

tar fotos, negociar via chat, partici-
par de grupos de interesse e muito 
mais.
- Sistema de Busca e Oferta de 
Cargas, onde as transportadoras 
podem disponibilizar as cargas 
excedentes e os caminhoneiros 
podem procurar por cargas para 
preencher suas rotas.
Além disso, a Rede Frete Fácil 
conta também com o Guia do 
Caminhoneiro, um guia de serviços 
especializados que vai ajudar no 
dia-a-dia das empresas e profis-
sionais do ramo e um blog com 
notícias da estrada e informações 
sobre o setor de transporte. O ca-
dastro e o acesso são 100% gra-
tuitos e o site já está presente em 
diversos estados, como SC, RS, 
PR, MG, SP, GO, PE e outros. Para 
saber mais, acesse: www.rede-
fretefacil.com.br .

grave: cinco pontos na carteira. O 
valor da multa é de R$ 127 reais. 
Além disso, o veículo será retido 
pelo tempo necessário para o 
cumprimento do tempo de des-
canso. Ou então a substituição 
por outro motorista.
O monitoramento deve ser feito 
pelas empresas, por meio de 
diário de bordo, tacógrafo ou mei-
os eletrônicos. A multa pode che-
gar a R$ 50 mil.
O impacto do custo operacional 
no valor do frete deve ficar entre 
10% e 20%, dizem as empresas. 
Outro impacto será o encareci-
mento no preço do frete. 

Redefacil.com.br: Primeira rede social do Brasil
voltada ao setor de transportes de cargas e logísticas
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Aposentados poderão ficar isentos de pagar pedágio

Tarso Genro diz que não vai renovar concessão 
de rodovias gaúchas

Pedágios entre Cascavel e Paranaguá representam 28% do frete
 No Paraná a logísitica não 
acompanhou o salto na produ-
tividade. Com 300 mil produtores 
rurais, o Estado tem se revezado 
com Mato Grosso na liderança da 
produção brasileira de grãos, com 
safras acima de 30 milhões de 
toneladas, e possui a melhor es-
trutura de armazenagem do país. 

 A Câmara analisa o Pro-
jeto de Lei 7853/10, do deputado 
Neilton Mulim (PR-RJ), que isenta 
os aposentados do pagamento de 
pedágio nas rodovias federais e 
estaduais. Pela proposta, para ter 
esse direito o condutor deverá apre-
sentar documento que comprove 

A introdução do pedágio nas 
rodovias estruturais melhorou 
sensivelmente o estado de con-
servação dos principais eixos do 
transporte rodoviário do Estado. 
Mas o preço é alto. Hoje, o pedá-
gio representa 28% do preço do 
frete, aproximadamente 5% do 
custo de produção da soja. 

Isso é possível observar no trecho 
de 600 quilômetros da BR-277 
entre o município de Cascavel, no 
oeste paranaense, e o Porto de 
Paranaguá. Um caminhão Scania 
R 6206X4 deixa R$ 409,02 nos 
caixas das nove praças de pedá-
gio.
*Com informações Globo Rural

sua aposentadoria e a propriedade 
do automóvel. O autor afirma que 
o objetivo é não prejudicar a renda 
mensal dos aposentados.

Tramitação
A proposta tramita junto com o Pro-
jeto de Lei que concede isenção de 

pedágio aos portadoras de deficiên-
cia física, e já foi aprovado pelas co-
missões de Viação e Transportes; e 
de Seguridade Social e Família. Os 
textos ainda serão analisados pela 
Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, antes de serem vo-
tados pelo Plenário.

 O governador do Rio 
Grande do Sul, Tarso Genro, con-
firmou que os contratos das con-
cessões rodoviárias não serão re-
novados. Em entrevista coletiva no 
Galpão Crioulo do Palácio Piratini, 
Tarso anunciou que, em 30 dias, a 
Procuradoria-Geral do Estado irá 
encaminhar notificação oficial às 
empresas que detêm a concessão 
de exploração dos pedágios nas 
estradas gaúchas.
“Vamos comunicá-las formalmente 
sobre a decisão do governo de não 
prorrogar os contratos. Entende-
mos que, da maneira como foram 
firmados, esses contratos são 
lesivos ao interesse público, pa-
trocinados por uma visão de desen-
volvimento que traz prejuízos para a 
cidadania”, declarou.
Tarso Genro garantiu que o pro-

cesso de transição para o novo mo-
delo de gestão das rodovias será 
balizado pela redução dos valores 
atualmente cobrados nas praças 
de pedágios, pelo controle público 
efetivo das rodovias e pela reversão 
dos recursos para as próprias estra-
das.
O atual sistema de concessões das 
rodovias gaúchas foi firmado du-
rante o governo de Antônio Britto 
(então no PMDB), no final dos anos 
90. Ao todo, são 1,8 mil quilôme-
tros de rodovias pedagiadas. Desse 
total, 983,55 quilômetros são de ro-
dovias federais, que integram o sis-
tema devido a um acordo firmado, 
na época, com a União, e 813,33 
quilômetros de rodovias estaduais.
Ao todo, o sistema de concessões 
em vigor possui 27 praças de pedá-
gio em funcionamento: seis no Polo 

Metropolitano, quatro no de Caxias, 
três no de Vacaria, três no de Gra-
mado, quatro no de Carazinho, três 
no de Santa Cruz e quatro no de 
Lajeado.
Do total de praças, 16 estão em 
rodovias federais e 11 em esta-
duais. A menor tarifa, para veículos 
leves, de dois eixos, é de R$ 6,70, 
cobrada sempre nos dois sentidos. 
A exceção é o polo de Gramado, 
que tem tarifa única, e o pedágio 
instalado na BR 386 entre Lajeado 
e Soledade, onde o Daer, em 1998, 
autorizou um valor superior, de R$ 
13,80, nos dois sentidos.
Em troca não há a segunda praça 
prevista na rodovia e o usuário per-
corre um trecho médio maior, de 
pouco mais de 100 quilômetros. O 
trecho médio percorrido nos de-
mais é de cerca de 50 quilômetros. 
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Novidades

Serviços de Truck-Center
 Desde o mês de abril as 
unidades da FM Pneus de Toledo 
e Guarapuava contam com os 
serviços próprios de truck-center 
de balanceamento e geometria. O 
serviço já é oferecido na unidade 
de Gravataí, onde também será 
ampliado com a instalação de 
mais uma rampa de alinhamento.
Os equipamentos foram adquiri-
dos da empresa Truck-Center E-
quipamentos Automotivos Ltda de 
Araucária-PR, empresa que atua 
no ramo desde 1988 e que possui 
a melhor tecnologia do mercado.
Com a ampliação da sua linha de 
serviços e produtos, a FM Pneus 
passa a oferecer aos seus clientes 
uma solução completa em pneus, 
que vai desde a venda, passando 
pela reforma e serviços de alinha-
mento e balanceamento com a 
comodidade de poder fazer tudo 
isso em um só local.

Arquivo
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Parceiros de negócio

 Esta é uma história de su-
peração. Começou em 2000, em 
Medianeira, e Jorge Cassol foi o 
protagonista.  Foi nesta época 
que Jorge decidiu atuar no ramo 
de pneus, em uma recapadora 
cujos donos eram seus primos. 
No início começou trabalhando 
na produção, como escareador, 
onde permaneceu por um ano. 
Em 2001 começou atuar na área 
de vendas da empresa e ficou 
até 2007, quando então com o 
fim das operações a Cassol de-
cidiu firmar parceira com a em-
presa Chico Pneus de Cascavel. 
Em 2010 com o início da parceira 
FM+Chico Pneus a Cassol pas-
sou a representá-las na região de 
Medianeira, Céu Azul, Matelândia 
e São Miguel do Iguaçu.
A Borracharia Cassol é Agente de 
Negócios da FM. Possui estrutura 
de borracharia e conta com três 
colaboradores. A empresa  fun-
ciona como ponto de coleta e 
montagem de pneus recapados 
para a FM Pneus e também presta 
serviços de borracharia e venda 
de pneus novos.
De acordo com Jorge Cassol a 
parceira FM+Chico ajudou a am-
pliar o seu volume de vendas e 
condições de trabalho, com isso 
podendo oferecer aos seus cli-
entes um melhor atendimento. 
Com o desenvolvimento do seu 
negócio, Jorge também diversifi-
cou suas atividades para o ramo 
de transportes, adquiriu dois ca-
minhões.
Ele destaca que em 2010, no 
primeiro ano de atuação com a 
empresa, já conquistou um dos 
prêmios de superação de vendas, 
ganhando com os demais cole-
gas uma viagem para assistir a 

Borracharia Cassol: A união faz a força!
Fórmula 1 em São Paulo. “O obje-
tivo é sempre buscar desenvolvi-
mento e assim poder oferecer 

sempre aos clientes produtos e 
serviços de boa qualidade”, fina-
liza Cassol.

Arquivo

A parceria, segundo Jorge Cassol, alavancou o volume de vendas
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Sustentabilidade

FM quer atestar nível de sustentabilidade

Alvos

 Preocupada em fazer uma 
auto-avaliação para aprimorar 
ainda mais a forma de gestão, a 
FM Pneus formalizou sua par-
ticipação no programa “Modelo 
SESI de Sustentabilidade no Tra-
balho”, uma ferramenta de dia-
gnóstico e avaliação que tem o 
objetivo de fomentar a adoção de 
novas práticas de gestão e de va-
lorização das pessoas dentro das 
empresas.   

Por Fernanda Toigo

De acordo com Carla Ruedell, 
coordenadora do programa, o 
objetivo deste trabalho feito pelo 
Sesi é traçar um diagnóstico, afim 
de atestar o nível de sustentabi-
lidade, se está acima ou abaixo 
dos 50% e se a realidade con-
diz com o olhar da direção e do 
quadro de colaboradores.   
Uma das metas do programa é a 
criação de um ambiente de tra-
balho socialmente responsável e 
que permita aos colaboradores 
das indústrias um estilo de vida 
seguro, saudável e produtivo. 
A partir da avaliação das práticas 
e dos resultados obtidos nos seus 
processos internos, possibilita à 
empresa estabelecer um plano de 
ação de melhoria voltado para a 

Arquivo

O Modelo SESI de 
Sustentabilidade no 
Trabalho funciona 
como uma bússola 
para as empresas.

excelência da gestão e o desem-
penho desejado.  
O diagnóstico se utiliza de ques-
tionários aplicados a funcionários, 
fornecedores e diretores. Um mo-
mento para refletir o presente e 
levantar subsídios para decisões 
futuras ou ainda o redireciona-
mento de ações. 
“É como um tratamento médico. 
O programa verifica onde doi, faz 
o diagnóstico e receita o remédio, 
o devido tratamento”, diz Carla. 
Entre os fatores analisados estão: 
ações de segurança, movimento 
socioambiental e rotatividade. O 
programa pretende ajudar a reter 
talentos, criar boas condições de 
trabalho, cultura organizacional, 
liderança, inovação em produtos e 
conservar o bom relacionamento.

•    Demonstrar que o investimento em qualidade de vida
no trabalho pode proporcionar ganhos na produtividade e
sustentabilidade dos negócios; 

•    Identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria na 
gestão; 

•    Verificar o equilíbrio entre investimentos realizados e
resultados obtidos; 

•    Conhecer o nível de satisfação dos colaboradores em 
relação às políticas e práticas de gestão; 

•    Oferecer subsídios para a melhoria da qualidade de vida
dos colaboradores, das condições e do ambiente de trabalho. 

Carla Ruedell é coordenadora do Sesi
do programa de sustentabilidade 
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Matéria de capa

pela 
estrada 
afora 

Por Fernanda Toigo

Bruno Pootz, 35 anos 
de estrada.
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Matéria de capa

 “A vida do viajante” é 
o nome da  música, uma com-
posição do saudoso Luiz Gon-
zaga e que narra perfeitamente 
a vida de Bruno Pootz, caminho-
neiro há 35 anos. Caminhoneiro 
por profissão, caminhoneiro de 
coração. Uma paixão antiga que 
herdou do pai e que até hoje só 
rendeu orgulhos. 
Foi assim, percorrendo os muitos 
quilômetros da vida, que Bruno 
construiu sua família. E foi ao lado 
de Sônia, um amor de infância, 
a primeira namorada que virou a 
parceira para a vida toda. A mãe 
dos filhos, a esposa e até a com-
panheira de estrada.
E foi com grande simpatia que 
Bruno, o personagem principal 
desta reportagem, nos concedeu 
a entrevista. O papo foi descon-
traído e cheio de recordações. 

Revista FM - Onde começou 
esta história?   
Bruno: Na verdade há 56 anos 
na cidade de Santa Rosa, no Rio 

Duda

Grande do Sul, onde nasci. Meu 
pai era caminhoneiro. A profissão 
foi uma paixão passada de pai 
para filho. Aprendi a dirigir cedo, 
ainda adolescente, com 15 anos. 
Não existia fiscalização e eu gos-
tava tanto, que larguei os estudos 
para viver na estrada. 

Revista FM - Como foi sua 
primeira viagem?    
Bruno: A primeira vez a gente 
nunca esquece, principalmente 
porque tive muito medo. Achei 
que meu pai mandaria alguém 
junto comigo, o que não aconte-
ceu. Ele pensou que eu desistiria, 
mas para a surpresa dele segui 
em frente. Comprei um mapa ro-
doviário e parti. O caminhão era 
um Mercedes 1113. Foram oito 
dias de viagem, 1400 quilômetros 
até Belo Horizonte, mas deu tudo 
certo. 

Revista FM - Chegou a passar 
por algum apuro?    
Bruno: Sim, e serviu para a 

vida toda. Foi em 1978, logo no 
começo, quando eu ainda não 
tinha tanta experiência. Dormi no 
volante e o caminhão tombou. 
Depois disso virou regra: se o 
sono bateu é hora de parar.

Revista FM - Viu muitos aci-
dentes?    
Bruno: Tantos que até perdi a 
conta. Já vi muita gente ferida, 
morta. Entre as vítimas homens, 
mulheres, crianças. Acidente com 
carro, caminhão, ônibus, moto. Já 
vi de tudo. A causa quase sempre 
é a imprudência. Posso assegu-
rar isso porque já rodei este país 
inteiro. O único estado por onde 
não andei ainda é Roraima. 

Revista FM - E como é esta vida 
na estrada?    
Bruno: Já foi melhor. Hoje existe 
muita maldade, assaltos, moto-
ristas estressados. O risco é bem 
maior.

Revista FM - Enquanto você 

“Minha vida é andar por 
esse país, pra ver se um 
dia descanso feliz, guar-
dando as recordações, 
das terras por onde pas-
sei, andando pelos sertões 
e dos amigos que lá 
deixei. Chuva e sol, poeira 
e carvão. Longe de casa 
sigo o roteiro. Mais uma 
estação e a saudade no 
coração”.
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Matéria de capa
trabalha rodando Brasil afora, 
a família fica em casa? Sem-
pre conseguiu administrar bem 
esta situação?   
Bruno: Sim. Minha mulher muitas 
vezes viaja comigo. Mas quando 
meus filhos (Carlos e Eli) eram 
pequenos, este era um processo 
automático. Nos acostumamos. 
Sônia, com quem sou casado há 
31 anos foi pai e mãe. E antiga-
mente os tempos eram mais difí-
ceis. Não tinha telefone e aí era 
complicado. Quando precisava 
se comunicar, deixávamos recado 
com algum vizinho, dava um jeito. 
E confiava que tudo estava sob os 
olhos e a guarda de Deus. 

Revista FM - O senhor disse 
que sua esposa as vezes viaja 

junto. Como fazem, a caminhão 
vira também o lar-doce-lar?    
Bruno: Com certeza! (risos). Con-
forto não falta. Não tem nem com-
paração com os idos tempos. 
Agora trabalho na boleia de um 
Volvo SH520. O caminhão tem ar 
condicionado, geladeira, duas ca-
mas...

Revista FM - O caminhão é bom, 
e as estradas brasileiras, qual a 
sua avaliação?    
Bruno: De forma geral são boas. 
As mais precárias, por incrível que 
pareça, são as do Paraná. Já o 
Rio Grande do Sul e o Mato Gros-
so servem de exemplos positivos.

Revista FM - O pedágio é bom 
ou ruim?    

Bruno:  É bom em outros estados, 
onde o preço é justo, de acordo 
com o que as concessionárias 
oferecem. Já no Paraná o custo é 
exorbitante.

Revista FM - E nestes anos to-
dos o senhor sempre soube 
como levar tudo isso... o risco 
das estradas, a solidão, a par-
tida, a chegada, as surpresas... 
Valeu a pena?
Bruno: Sim. E como valeu!

Revista FM - E se não fosse 
caminhoneiro, qual seria sua 
opção?    
Bruno: Não existe outra. Seria 
caminhoneiro e pronto. Amo o 
que faço!

Por Fernanda Toigo

Arquivo pessoal

Bruno Pootz. Boas lembranças da vida na estrada.
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 Ó Senhor, por intercessão de São Cristóvão, padroeiro 
dos motoristas, dai-nos firmeza e vigilância nos muitos caminhos 
da vida em busca de trabalho, lazer, felicidade e realização. Todos 
somos caminhantes nas estradas deste mundo, acompanhai-nos 
constantemente para chegarmos ao destino sem acidentes e con-
tratempos.
Protegei, ó Senhor, os motoristas que conduzem os modernos 
meios de transportes. Que eles possam ser guiados por vosso Es-
pírito, e assim ajam com sabedoria e respeitem as leis de trânsito. 
Protegei, ó Senhor, aqueles que caminham conosco e ajudai-nos 
a respeitar a todos, pedestres e transeuntes, agindo sempre com 
prudência. 
Protegei, ó Senhor, os jovens que dirigem e dai-lhes um coração 
sempre voltado à vida. Que possam descobrir vossa presença viva 
no mundo e respeitem a todos. Que cresçam sempre guiados pelo 
vosso Espírito para que sejam os protagonistas da nova socie-
dade do terceiro milênio. 
Confortai, ó Senhor, as famílias que perderam as pessoas que-
ridas, vítimas do cruel trânsito brasileiro. Dai-lhes a esperança 
necessária para viverem em vossa presença sem condenação ou 
rancor.
Que possamos, Senhor, descobrir vossa presença na natureza e 
um tudo o que nos rodeia, amando assim cada vez mais a vida.

Matéria de capa

Fique com Deus. Com ele vou, mas, 
se não voltar, com ele estarei...

Deus é maior do que você merece.

Deus fez a mãe e o e o Diabo inven-
tou a sogra.

Devagar se vai ao longe, mas de-
mora um tempão! 

Devo tudo a minha mãe, mas já estou 
negociando. 

Dinheiro não traz felicidade, mas 
acalma os nervos. 

Dirijo com cuidado para não deixar 
chorando quem me espera sorrindo. 

Se tiver que casar, case com uma 
mulher baixa. Dos males, o menor!

FRASES DE PARA-CHOQUE

Evolução da frota brasileira

Frota por região

ORAÇÃO DO MOTORISTA

Ano Frota caminhões Frota caminhão trator
2012     2.303.961  467.101 
1998     1.149.790  151.852

  Frota caminhões           Frota caminhão trator
Norte  119.262               15.962
Nordeste 355.967               39.799
Sudeste 1.069.477              204.375
Sul   551.455               152.964
Centro-Oeste 207.800                            54.101

Amém!
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fonte: Denatran - Departamento Nacional de Trânsito
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Entrevista Por Fernanda Toigo
Luiz Amélio Burgarelli

 Levar a vida na estrada 
exige cuidados extras. Atenção 
redobrada no trânsito, mas tam-
bém aos sinais emitidos pelo cor-
po humano. Quando algo não vai 
bem geralmente os avisos che-
gam e em hipótese alguma eles 
devem ser ignorados. O alerta é 
do cardiologista Luiz Amélio Bur-
garelli. 
 
Caminhoneiros passam muitas 
horas ao volante, comem fora de 
casa, fora de horário e levam uma 
vida completamente sedentária. 
Qual é a recomendação a estes 
profissionais?
Burgarelli: É um tipo de vida difícil. 
Nem sempre se pode comer de 
forma adequada. Comem o que 
tem e onde tem. Diria então que 
deveriam procurar evitar certos 
tipos de alimentos, como aqueles 
muito ricos em carboidratos (Ex: 
massas), pois engordam e provo-
cam sonolência. Se já forem por-
tadores de colesterol, triglicerides 
e glicemia elevados deveriam le-
var na bagagem uma roupa leve 
para que em eventuais horas de 
descanso, seja possível realizar 
ao menos 30 minutos de ca-
minhada. Não é o suficiente mas é 
melhor que nada. Devem também 
fazer exames de rotina. O básico 
é aferir a pressao arterial. 

Fazem parte do grupo de risco 
de doentes cardíacos?
Burgarelli: Sem dúvida. Isso em 
função do estresse, da alimen-
tação desrregrada e da inativi-
dade física
Que sintomas podem servir de 
alerta?

Quando a saúde pede socorro...
Burgarelli: Dor de cabeça, visão 
turva e dispneia podem ser sin-
tomas para se iniciar exames. O 
mais importante é a prevenção.

Por que os rebites oferecem 
grande risco à saúde?
Burgarelli: Os rebites têm em sua 
composição vários componentes 
estimulantes, que inclusive são 
proibidos comercialmente. Estas 
substâncias mantêm os moto-
ristas em alerta por longos pe-
ríodos, mas na sequência surge 
a sonolência e perda de reflexos. 
Além disso, seu uso prolongado 
pode provocar dependência.

O organismo precisa de quanto 
tempo de sono por dia?
Burgarelli: O período de sono a-
dequado é de no mínimo seis ho-
ras, mas existem motoristas que 
chegam a dirigir por mais de 24 
horas ininterruptamente. É pre-
ciso lembrar que nosso corpo 
não é máquina e pode falhar. A 
recomendação aos motoristas é 
para que a cada 6 horas seguidas 
dirigindo, façam um intervalo de 
uma hora de descanso.

Por que controlar a pressão ar-
terial é tão importante? Quando 
a pressão pode ser considerada 
alta?
Burgarelli: A pressão arterial é 
considerada alta quando a míni-
ma atinge 100mm de mercúrio, 
por exemplo, 160/100. Mas este 
é um dado técnico. Tem pes-
soas que mesmo com níveis bem 
maiores não sentem nada. Por 
isso a importância de sempre es-
tar dando uma conferida.

O coração avisa quando há algo 
de errado? Se sim, que sinais 
são estes?
Burgarelli: Quando o coração 
emite sinais como dores no peito, 
falta de ar súbita ou formigamen-
to no braço esquerdo já pode ser 
tarde. Faço questão de frisar que 
o mais importante é a prevenção. 
Isso vale não só para caminho-
neiros, mas para toda população, 
principalmente para aqueles que 
tem familiares cardiacos ou ca-
sos de mortes por infarto entre os 
parentes. 

Divulgação

Luiz Amélio Burgarelli: cardiologista
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Gestão com pessoas

Talento Destaque: Toledo
 O dia 06 de junho foi espe-
cial para a FM Pneus. Em Toledo 
a data foi marcada pela entrega 
do prêmio Talento Destaque, que 
reconhece o trabalho dos colabo-
radores da empresa. 
Realizado anualmente, o Troféu 
Talento Destaque premia os fun-
cionários com melhor desem-
penho, com base em avaliações. 
São critérios para receber a 
premiação: ter mais de um ano de 
trabalho na empresa; não ter sido 

eleito no último Talento Destaque; 
encontrar-se sem suspensão al-
guma nos últimos 12 meses; não 
ter falta injustificada no último pe-
ríodo de um ano; ter no máximo 
três dias de atestado médico no 
último ano e exercer cargo dife-
rente de supervisão, gerência e 
diretoria.
Os premiados com o Troféu Ta-
lento Destaque 2011 foram os 
colaboradores: Adriano Cardoso 
de Iolanda, Gilson Bisol e José 

Carlos Vitti (Produção); Paulo 
Gomes, Ivan Mazzuco e Jefferson 
Petermann (Vendas), João Darcio 
Kolling (Borracharia) e João Paulo 
Subtil Barbosa (Administrativo).
Na oportunidade também foram 
comemorados os aniversários 
dos meses de março, abril e maio. 
De presente, os aniversariantes 
receberam um relógio personali-
zado. Houve ainda sorteio de prê-
mios e jantar aos convidados.

Divulgação
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Gestão com pessoas

Talento Destaque: Guarapuava
 Em 11 de junho foi a vez 
de Guarapuava comemorar a en-
trega do Troféu Talento Destaque. 
Foram premiados:
Área de vendas: Adilson Pittner; 
Área administrativa: Marina Orda-
kowiski; Área de produção: Rena-
to Ribas; Área borracharia: Eloir 
José Rodrigues.
O gerente da unidade, Genival-
do Ceccon lembrou que o prê-
mio é individual, mas que esta é 
uma conquista de toda a equipe. 

“Nestes cinco anos de atividades 
em Guarapuava foram muitos 
desafios vencidos. Acredito no 
potencial de toda a equipe para 
continuar superando metas”.
Também marcaram presença o 
gerente de produção da unidade 
de Toledo, Ivan Clei de Oliveira; e 
o diretor executivo da empresa, 
Marcos Magnanti. Após a entrega 
da premiação foi servido um jan-
tar a todos os colaboradores pre-
sentes no evento.

Divulgação
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Gestão com pessoas

Evento “Somando Forças” Gravataí-RS
 Com motivos de sobra 
para festejar, a FM Pneus reuniu 
no dia 23 de maio clientes, cola-
boradores e a equipe da Bor-
rachas Vipal para comemorar a 
superação de metas de pneus 
reformados pela unidade de Gra-
vataí, missão que ganhou o nome 
de “Somando Forças”. Na o-
casião todos foram homenagea-
dos com placas e lembranças 
alusivas ao evento. 
Participaram também: Arlindo 
Paludo (diretor-presidente da Bor-
rachas Vipal); Tito Paludo (presi-

Divulgação

dente da Paludo Participações), 
os gerentes Guilherme Rizzotto, 
Douglas Cecchin, André Nedeff e 
Leandro Paim. A Direção da FM 
Pneus Brasil foi representada pe-
los diretores Marcos Magnanti e 
Ramassés Mascarello, que agra-
deceram a confiança dos clientes 
e o empenho de toda a equipe de 
colaboradores.
O gerente da Unidade, Luis Felipe 
Mascarello recebeu uma placa 
homenageando toda a equipe 
pela superação da meta.
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Gestão com pessoas

Treinamentos Guarapuava

FM Pneus celebra Dia do trabalhador
Divulgação

Colaboradores de Toledo e 
Guarapuava reuniram-se no dia 
1° de Maio na Associação dos 
Funcionários da FM Pneus para 
comemorar o Dia do Trabalhador.
No evento a diversão tomou con-
ta. A gincana com diversos jogos 
e brincadeiras deixou o clima des-
contraído. As equipes participa-
ram de provas como a corrida do 
saco, chute no pneu, tiro ao alvo, 
cabo de guerra e muito mais. Na 
classificação geral a equipe Roxa 
ficou em primeiro lugar, a Azul em 
segunda e a Verde em terceiro. Os 
participantes receberam troféus e 
medalhas.
No futebol as equipes de Toledo 
e Guarapuava disputaram uma 
partida. Após o almoço houve o 
sorteio de brindes e bingo, com 
a entrega de mais de 30 prêmios. 

  “Trabalho em Equipe e 
Ética Profissional” foi o tema de 
uma palestra realizada em mar-
ço na unidade da FM Pneus de 
Guarapuava. O assunto foi abor-
dado por acadêmicas (Chaiane 
Elis, Jacqueline Annes Silvério e 
Josiane Bini, sob a orientação da 
psicóloga e professora Jaqueline 
Puquevis de Souza) do 10º Pe-
ríodo de Psicologia da Faculdade 
Guairacá (Grupo Curumim Con-
sultoria). Agradecemos a partici-
pação e parceria!
Em maio os colaboradores da 
unidade participaram de um trei-
namento sobre o“Tratamento de 

Não Conformidades”. Trata-se 
da continuidade ao trabalho reali-
zado na FM Pneus de Toledo no 
Curso de Reciclagem de Auditor 
Interno da ISO 9001. O objetivo é 
a melhora contínua do sistema de 
gestão da qualidade. Durante o 

evento foram reforçadas algumas 
informações, como, por exemplo, 
o que é uma não conformidade, 
qual a importância de ser regis-
trada e tratada de maneira correta 
e principalmente o papel e com-
prometimento de cada um. 
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Curtas

 A FM Pneus está lançando 
o seu novo catálogo de serviços 
para recapagens de pneus. O 
catálogo segue a tendência do 
novo padrão visual da empresa e 
conta com as últimas novidades e 
lançamentos de bandas da Vipal, 
além de informações úteis sobre 
garantias, tabelas de velocidade 
e calibragem de pneus. Solicite o 
seu catálogo com nossa equipe 
de vendas ou consulte também 
o catálogo eletrônico em www.
fmpneus.com.

 João Ricardo Albuquerque 
ainda é jovem, mas o talento já chama 
atenção. Com apenas dez anos de 
idade o piloto de motocross participou 
em maio da  2ª Etapa do Campeonato 
Paranaense, realizada em Toledo e 
conquistou o 2° lugar. João Ricardo é 
patrocinado pela FM Pneus e pertence 
a equipe Rico Motors, de Laranjeiras 
do Sul-PR. Com essa pontuação ela 
está em segundo lugar no paranaense 
em sua categoria, quatro pontos a 
menos que primeiro colocado.

 A unidade de Guarapuava está de fachada 
nova. O modelo foi criado para reformadores que 
se enquadram na Rede VIPAL ECOPREMIUM, 
cujo objetivo é ser referência e excelência no 
mercado de reforma através de imagem, oferta 
adequada de produtos e serviços, padronização 
técnica e operacional, estrutura de atendimento 
personalizada, equipes altamente capacitadas, 
respeito à sociedade e ao meio ambiente, orientada 
à inovação, ao crescimento e sucesso. Todas as 
unidades da FM Pneus já contam com a nova 
padronização visual.

FM Pneus lança novo catálogo de bandas

Nova fachada da FM Pneus em Guarapuava

Piloto patrocinado pela FM Pneus está em 2° no Paranaense de Motocross

Divulgação

Divulgação



 Adriano de Matos Krackowiski de Guarapuava, Giovani Brizola 
de Matos de Gravataí e Valdomiro dos Santos Cordeiro de Toledo, to-
dos Líderes de Produção da FM Pneus estiverem realizando treina-
mento técnico de reforma no Centro Técnico Vicencio Paludo nos dias 
05 a 08 de maio em Nova Prata-RS.

Líderes de Produção em treinamento no CTV
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Curtas

Trilha da Sustentabilidade
 Foi realizada no dia 31 de 
março em Toledo a Trilha da Sus-
tentabilidade. O evento fez parte da 
Copa Iguaçu de Jeep Raid 2012. A 
prova contou com o patrocínio da 
FM Pneus. Paralelamente foi reali-
zado o plantio de 2000 árvores na 
Fazenda Santa Quitéria. A reali-
zação do evento ficou a cargo do 
Tolelama. Conheça os vencedores: 
Graduado: Aparecido Matias Fer-
nandes/Roberto Luiz Spessatto/
Maringa/Advocacia Matias / Pajero
Senior: Cesar Valandro / Cesar 
Egidio Valandro/Santa Tereza Do 
Oeste/Bemajjy Mochilas Esco-
lares/PAJERO
Junior: Osmar Aparecido Bogo/
Cesar Ricardo Milla/Cascavel/Jeep 
Cherokee

Divulgação

Divulgação
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Social

 Diretores da FM Pneus 
participaram em São Paulo/SP da 
Recaufair - Pneushow. O evento 
aconteceu nos dias 11 e 12 de 
abril. Estiveram presentes o diretor 
da FM Pneus, Eduardo Maldaner, 
os diretores da FM Pneus Brasil 
Ramassés Mascarello e Marcos 
Magnanti e o gerente da Unidade 
Gravataí, Luis Felipe Mascarello.
A feira mostrou as últimas novi-
dades em equipamentos e produ-
tos para reforma e também no 
segmento de pneus. Entre as 
novidades, uma moderna extru-
sora para aplicação de ligação no 
processo de reforma da empresa 
holandesa WMI Group. Equipa-
mento que está sendo avaliado 
para aquisição e implantação em 
Toledo e Maravilha.
Além da participação na feira, foi 
realizada uma visita a recapadora 
NSA | Pneutec em Guarulhos. Os 
proprietários Giulio e Sidnei Claro 
ofereceram uma excelente recep-
ção. Ainda em São Paulo foi pos-
sível visitar a sede da ARVIP - As-
sociação dos Reformadores Vipal.

 No dia 05 de maio os 
colaboradores da unidade de 
Gravataí comemoraram os a-
niversários dos colegas: Araken, 
Claudio Soares, André Luis, Valdi-
nei, Giovani, Marcos, Sedenir, 
Walter, Eduardo, Paulo Viegas e 
Paulo Rodrigues. Os aniversari-
antes receberam presentes e a 
festa contou ainda com o sorteio 
de brindes.

Participação Recaufair/Pneushow

Gravataí faz festa para aniversariantes

Divulgação
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