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FM Pneus sai na frente

Sustentabilidade

Transportadores

Agora a empresa é certificada* pelo Inmetro Pg. 20
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FM Pneus recebe o Prêmio Iniciativa 
Ambiental Toledo 2011
Pg. 18

responsabilidade demais com 
infraestrutura de menos
Pg. 23
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 Estamos trazendo até 
você a segunda edição da Re-
vista FM Pneus. Temos muitas 
novidades como a Certifi cação 
do Inmetro, o Prêmio Iniciativa 
Ambiental, histórias de amigos, 
experiências de gestão, dicas e 
muita informação.
A FM Pneus saiu na frente nova-
mente, desta vez, com a Certifi -
cação do Inmetro para pneus de 
carga. A empresa se antecipou 
ao prazo limite da entrada em vi-
gor da portaria 444, que será em 
novembro de 2012, e certifi cou 
as unidades de Toledo e Guara-
puava. Isso representa nosso 
compromisso e respeito ao nosso 
cliente, inovando e oferecendo 
sempre produtos e serviços de 
qualidade.
Recebemos pelo segundo ano 
consecutivo o Prêmio Toledo Ini-
ciativa Ambiental. Essa conquista 
mostra o comprometimento da 
empresa com a sustentabilidade 

Compromisso com o cliente
em suas ações. Foi uma escolha 
da comunidade e, esse reconhec-
imento nos enche de orgulho.
Tivemos recentemente o 1° En-
contro de Líderes e Gerentes da 
FM Pneus Brasil. Participaram 
do encontro líderes de todos os 
setores e unidades da empresa. 
Foram apresentados os desafi os 
e objetivos estratégicos para os 
próximos cinco anos e a equipe 
detalhou as metas e ações para 
2012. 
Neocir Marcante, presidente do 
Sintratol (Sindicato dos Transpor-
tadores de Toledo) foi o entrevis-
tado desta edição. O foco deste 
bate-papo foram tendências e de-
safi os do setor.
E é por meio de um texto descon-
traído que contamos a história de 
quatro clientes:  a Sogil de Grava-
taí, a Transfalls de Foz de Iguaçu, 
a Cooperativa Agroindustrial Lar 
de Medianeira e a Transportadora 
Nichele de Guarapuava. Todas, 

empresas de referência e que 
contribuem para o desenvolvi-
mento da logística e do transporte 
no Brasil.
Já estamos planejando a próxima 
edição e gostaríamos de sua par-
ticipação, deixe sua sugestão nos 
enviando um e-mail ou comen-
tando no nosso site, facebook ou 
twiter. 
Boa Leitura e um Fraterno Abraço!
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Portas Abertas

FM Pneus de Gravataí recebe visitas

Gravataí

Divulgação

 Entre os dias 22 de no-
vembro e 06 de dezembro, a FM 
Pneus, de Gravataí (RS), recebeu 
clientes e parceiros para conhe-
cer a nova unidade do reformador 
autorizado Vipal.
O diretor da FM Pneus Ramassés 
Mascarello e o gerente da Unidade 
Luis Felipe Mascarello se reveza-
ram na recepção dos visitantes, 
que assistiram às apresentações 
da FM e da Vipal e seguiram 
para conhecer as instalações da 
reformadora. O evento encerrou 
com jantar de confraternização. 
Participaram das visitas as em-
presas Sogil, Soul, Ferpol, Bor-
racharia do Paulinho, VTC, Rod. 
Nova Era, Vulcanizadora Drum, 
Stemac, Borracharia Fátima, Ex-
presso Palmares, Transportes Sil-
veira Gomes, Conterra, J. Silveira 
de Transportes, Rodasul, IPS, 
Radar Serviços, Sopal, Expresso 
Frederes, Expresso Sonventos, 
Souramonti, DSR Transportes, 
Collet Transportes, Coesul, Cere-
alista Oliveira, Rodonil, Borrachar-
ia Sobradinho, TNT Mercúrio, Co-
mércio de Pneus Portal, Gravatur 
e Nova Piramidal.
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Direção da Transvale em Toledo

Treinamento Técnico na Viação Belém Novo de Porto Alegre

Portas Abertas

Divulgação

Divulgação

Toledo

 No dia 14 de dezembro, 
um grupo de gestores da trans-
portadora Transvale, de Palotina 
(PR), esteve em visita a unidade 
de Toledo (PR). Gival Guedes 
(gerente da divisão operacional), 
Ari Rocha (chefe de compras), 
Galdino Kirsten (supervisor de 
transporte) e Lair Haslinger (in-
strutor de motoristas) foram rece-
bidos pelo diretor da FM Pneus, 
Ramassés Mascarello e equipe.
A Transvale está fazendo tes-
tes com as exclusivas bandas 
Ecotread da Vipal. A empresa foi 
conferir de perto os resultados fi-
nais com o consultor de negóci-
os Silvano Begossi. Em breve os 
números serão divulgados.

 O supervisor comercial 
Walter Cruz realizou treinamento 
técnico de pneus na Viação Belém 
S/A, em Porto Alegre. O treina-
mento era destinado a motoristas. 
A empresa está localizada na Av. 
Beira Rio, 175, bairro Belém Novo, 
conta também com uma garagem 
de apoio localizada na Estrada 
Monte Cristo, nº. 470 – Bairro Vila 
Novo. Constituída de uma frota de 
90 veículos e com aproximada-
mente 390 colaboradores em seu 
quadro funcional, opera 09 linhas 
principais e aproximadamente 33 
derivadas, transportando cerca 
de 01 milhão de passageiros por 
mês.
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Transporte

 A Administração dos Por-
tos de Paranaguá e Antonina 
(Appa) iniciou uma fiscalização 
rigorosa de caminhões que tra-
balham na descarga de granéis 
sólidos em Paranaguá. Todos os 
caminhões que deixam a área 
primária do cais carregados com 
fertilizantes e que estiverem su-
jos ou com avaria na carroceria, 
causando vazamentos, serão im-
pedidos de fazer novos carrega-
mentos.
A ação será feita pela Guarda 
Portuária da Appa e tem por obje-
tivo forçar operadores portuários, 
donos de caminhões e cooperati-
vas a manterem seus caminhões 

Caminhões sujos são barrados no Porto de Paranaguá

em perfeitas condições de tráfe-
go, evitando vazamentos que 
causem sujeira pela cidade.
O superintendente dos portos 
de Paranaguá e Antonina, Airton 
Vidal Maron, afirma que os camin-
hões que estiverem vazando não 
serão multados. No entanto, eles 
serão impedidos de realizar novos 
carregamentos, podendo prejudi-
car a produtividade da operação 
e causando prejuízo para o dono 
do caminhão, que será impedido 
de trabalhar. “Estamos soman-
do esforços com a Prefeitura de 
Paranaguá para garantir a limpeza 
das vias da cidade. Operadores, 
caminhoneiros e cooperativas 

também precisam contribuir neste 
processo para manter a cidade 
limpa”, disse.
A Appa instalou ainda jatos de ar 
na saída de cada berço que opera 
com carga de fertilizantes. Cada 
motorista, após o carregamento 
do caminhão, deve passar o jato 
de ar para eliminar eventuais so-
bras e impedir que estes acúmu-
los vazem ao longo das ruas. Mas 
as imperfeições na carroceria pre-
cisam ser restauradas para evitar 
que o caminhão seja impedido de 
continuar carregando e descar-
regando produtos. 

A partir de julho, será obrigatório 
em todo o País o reconhecimento 
de firma para o motorista transfer-
ir os pontos recebidos na carteira 
de habilitação por multas de trân-
sito.
Hoje, basta preencher declaração 
assinada para que a pontuação 
emitida para o dono do carro 
seja assumida por outra pessoa 
que afirme que estava dirigindo o 
veículo na hora da infração.
Há, porém, casos de fraude com 
uso de carteira de pessoas mor-
tas ou de pessoas que esquecem 
documentos em locadoras, por 
exemplo, e herdam as multas sem 
ficar sabendo.
As regras mais rígidas para a 
transferência de pontos são de 
outubro de 2010, deveriam ter en-
trado em vigor no ano passado, 
mas o prazo foi adiado pelo Con-
tran (Conselho Nacional de Trân-

Transferência de multas? Só com firma reconhecida!
sito) em setembro. O motivo foi a 
“necessidade de aperfeiçoamen-
to para perfeita adequação ao or-
denamento jurídico brasileiro”.
O principal objetivo da mudança 
na regra é fechar o cerco contra 
as fraudes nas transferências de 
pontos. Um dos artigos diz que 
os órgãos de trânsito devem apri-
morar os sistemas de informática 
e se articular com a polícia para 
identificar motoristas que re-
cebem muitos pontos.

Documentos
- A norma diz que, quando a au- 
tenticação em cartório não for 
possível, será necessária a pre-
sença das duas pessoas envolvi-
das no órgão de trânsito para que 
o recurso seja encaminhado e 
aceito. 
- Para empresas que têm veículos 

conduzidos por funcionários, o 
rigor vai além: é preciso também 
autenticar em cartório a docu-
mentação em que o empregado/
motorista se responsabiliza por 
eventuais infrações de trânsito 
registradas. 
- A resolução 363 também prevê 
a notificação do infrator por edi-
tal publicado no “Diário Oficial”, 
para garantir a aplicação da multa 
quando forem esgotadas as ou-
tras formas de notificar o moto-

Divulgação
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Transporte

Sistema inteligente fiscaliza rodovias paranaenses

- O curso de reciclagem é obrigatório sempre que o motorista at-
ingir a contagem de 20 pontos na carteira (CNH) ou cometer cer-
tas infrações gravíssimas (como transitar em velocidade superior 
à máxima em mais de 50%, fazer manobras perigosas ou dirigir a 
moto sem capacete). O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tam-
bém prevê outras situações em que o curso deve ser feito, como 
quando o condutor tiver causado um acidente grave ou for conde-
nado judicialmente por algum delito de trânsito.
- Cada pontuação recebida fica ativa por 12 meses na CNH, a par-
tir do momento em que os prazos de recurso da multa forem cum-
pridos e os recursos, indeferidos. Após o curso de reciclagem, a 
pontuação continuará constando no histórico do motorista, mas 
não como pontuação vigente.

Quando a carteira é suspensa

 No Paraná o sistema tec-
nológico inteligente Toughbook 
será utilizado na fiscalização on-
line das rodovias estaduais. A 
solução é utilizada pelo FBI e pe-
las Forças Armadas americanas, 
além de ter contribuído para o 
resgate dos mineiros soterrados 
no Chile. 
A medida permite a fiscalização 
online dos motoristas infratores, 
no local do acidente ou da ope-
ração, e utiliza dados do Detran/
PR. A medida melhora a agilidade 
e a segurança do policiamento. 
Os computadores portáteis per-
mitem inclusive a lavratura do 
auto de infração pela internet. Os 
policiais acessam, em tempo real, 
informações atualizadas sobre 
veículos e condutores. 
Com o recurso online, o tempo de 
fiscalização nas abordagens será 
reduzido de 20 para 5 minutos. A 
nova ferramenta será usada para 
substituir vários procedimentos 
policiais, como o preenchimento 
manual de multas. O cadastro da 
autuação será armazenado de 
forma automática no registro es-
tadual de multas. O sistema tam-
bém vai permitir a melhoria do 
gerenciamento do comando da 
Polícia Rodoviária. 

Trânsito vigiado 24 horas
Em quatro meses, o governo do 
Paraná deverá concluir um pro-
jeto de monitoramento 24 horas 
de todos os veículos que circulam 
pelo estado, uma espécie de Big 
Brother Brasil do trânsito. Através 
do decreto n.º 3.717 do governa-
dor Beto Richa criou um grupo 
gestor para a elaboração do Sis-

tema Paranaense de Controle e 
Monitoramento de Veículos. Ain-
da no papel, o projeto já é foco 
de polêmica. Ao mesmo tempo 
em que não há verba para a im-
plantação do novo mecanismo, o 
temor da vigilância em tempo real 
causa uma discussão acalorada 
entre especialistas.
O projeto do Paraná faz parte de 
uma determinação do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) de 
2006, adiado até agora, para que 
se instale no país o Sistema Na-
cional de Identificação Automáti-
ca de Veículos (Siniav). O território 
nacional deverá ser ocupado por 
antenas que promovam a leitura 
de placas eletrônicas instaladas 
nos 70,5 milhões de veículos do 
país até junho de 2014.

Cresce 43% o número de 
CNH’s suspensas
Em 2010 surpreendeu. Ao todo 
70,6 mil motoristas paranaenses 
tiveram a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) suspensa. O 
aumento foi de 43% em relação 
a 2009.
Do total de suspensões, 42,3 mil 
ocorreram porque os motoristas 
atingiram mais de 20 pontos na 
carteira e 28,4 mil foram motivadas 
por infrações gravíssimas, como 
dirigir sob influência de álcool, 
conduzir a moto sem capacete ou 
transitar em velocidade superior à 
máxima em mais de 50%. 

Divulgação
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História de amigos Sogil - Por Fernanda Toigo

Sogil e seus 57 anos de crescimento
 Uma data marcada para 
sempre. 25 de maio de 1954 foi o 
início desta trajetória, quando 16 
empreendedores decidiram as-
sumir um grande desafio. Cada 
um tinha um ônibus e da união 
nasceu uma grande empresa de 
transporte coletivo de passagei-
ros. A princípio, ligando Gravataí 
a Porto Alegre. Foi assim que 
nasceu a Sociedade de Ônibus 
Gigante Ltda, a Sogil. 
Aos poucos foram surgindo no-
vas linhas. Na década de 90, a 
empresa ganhou uma moderna 
garagem na RS-030, Parada 96 
de Gravataí, onde, até hoje, loca-
liza-se a sede da empresa. Novas 
garagens e bases operacionais 
foram sendo estruturadas para 
otimizar cada vez mais a logística 
de atendimento aos clientes. 
A frota também se multiplicou. 
Hoje são 319, e claro, com quali-
dade bem superior. Conforto, 
tecnologia. Hoje os veículos 
são equipados com motor de 
baixa emissão de gases, letreiro 
eletrônico de led com alta reso-
lução de informação visual, ar 
condicionado (alguns – veículos 
executivos) e até internet a bordo 
(alguns – veículos executivos).
A empresa atua no transporte 

coletivo de Gravataí e Glorinha, 
nas linhas municipais destas ci-
dades e realizando a ligação des-
tas cidades com outras da região 
metropolitana (Porto Alegre, Ca-
choeirinha, Canoas, Viamão, São 
Leopoldo).
Mas a história não é feita só de 
vitórias. Neste percurso natu-
ralmente houve obstáculos. Um 
deles é bem recente. Aconteceu 
há dois anos e por problemas de 
gestão. A solução veio em tempo, 
houve troca de comando e a for-
ma de administrar foi inteiramente 
revista. Uma das principais ações 
em busca desta melhoria foi a im-
plantação da gestão orçamentária 
na organização. Foi também neste 
período que aconteceu a maior 
renovação de frota da história da 
Sogil (65 veículos); a implantação 
de um novo projeto de trans-
porte urbano  otimizando as li-
nhas, melhorando a qualidade do 
serviço para o cliente e ofertando 
a possibilidade de integração ta-
rifária entre as linhas municipais e 
intermunicipais.  Atualmente são 
1.140 funcionários

Divulgação

A SOGIL é a grande vencedora do 
Prêmio de Responsabilidade Social 
2011, na categoria médias empre-
sas, promovido pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul. O prêmio reconhece as ações 
sociais realizadas pela empresa no 
ano de 2010. A SOGIL concorre ao 
prêmio desde a sua primeira edição, 
em 2000, mas pela primeira vez re-
cebe o título máximo de sua catego-
ria. Para a diretora de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos, Ana 
Cristina Pastro Pereira, essa é uma 
conquista que demonstra o trabalho 
que a empresa está realizando com 
a comunidade de Gravataí.

Prêmio de Responsabilidade
Social 2011

Metas
Uma das metas deste ano é a 
criação de um projeto para a im-
plantação de um sistema de ge-
renciamento de frota e de rota. 
O objetivo é conseguir com isso 
ganhos como controle de ope-
ração do veículo, de pontualidade, 
de fluxo de passageiros, etc.
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História de amigos Lar- Por Fernanda Toigo

Lar: 2 milhões de quilômetros por mês

Divulgação

Pneus

 É como se fosse ir de Por-
to Alegre a Brasília mil vezes. Dois 
milhões de quilômetros por mês. 
Isso é o que percorre a frota da 
Cooperativa Lar Agroindustrial, 
formada por 610 veículos, entre 
caminhões, semirreboques, au-
tomóveis, utilitários e máquinas 
para movimentação.
E tudo isso gera no mínimo 210 
empregos diretos. São motoris-
tas, encarregados de manutenção 
e funcionários que atuam no setor 
administrativo do Departamento 
de Logística.
A equipe é de fato grande e 
proporcional ao tamanho da res-
ponsabilidade. São estes os co-
laboradores que fazem a logística 
da cooperativa funcionar, reali-
zando toda a movimentação de 
entradas de produtos e matérias 
primas de fornecedores, transfe-
rências de produtos entre as uni-
dades da Lar e distribuição dos 
produtos Lar aos seus clientes. 
Para suportar esta movimentação 
a Cooperativa conta com uma fro-
ta própria e suplementa o serviço 
por meio de empresas terceiriza-
das. A logística Lar opera tanto o 
mercado interno quanto o merca-
do de exportação.
Mas o que estes caminhões le-
vam afinal? Grãos (soja, milho e 
trigo), óleo de soja, farelo de soja, 
mandioca in natura, amidos de 
mandioca e milho, rações, carne 
de aves, vegetais congelados, en-
latados e insumos agropecuários.
O ponto de origem é o Oeste do 
Paraná. E a partir daí os produtos 
seguem pelas estradas do País, 
marcando presença na mesa de 
muitos brasileiros. As vezes se-
gue por rodovias até o Paraguai, 
outrora, até do porto e de lá para 

dezenas de países em todos os 
continentes. Em especial, Europa 
e Ásia. Isso mesmo, é através de 
quem está na boleia do caminhão, 
que o alimento chega também do 
outro lado do mundo.  
Na direção, além de profission-
ais, vidas preciosas. E por isso 
os cuidados com a frota são leva-

Os pneus também recebem cui-
dado especial. Os motoristas são 
treinados para fazer a calibragem 
periódica, o acompanhamento 
de desgastes irregulares, rodí-
zios, entre outros aspectos. Tudo, 
com planilha específica, na ponta 
do lápis. Além disso, o Departa-
mento de Logística conta com um 
sistema de gestão e profissional 
especializado para o controle dos 
pneus. 
Apesar de tanto controle, uma 
preocupação persiste. De acor-

do com motoristas, no dia-a-dia 
de quem percorre as estradas, 
a maior dificuldade é lidar com 
a insegurança proporcionada 
pela péssima condição da malha 
viária, com a falta de infraestrutu-
ra logística e com o alto custo dos 
insumos do transporte.
E neste aspecto a FM Pneus tem 
se mostrado uma forte aliada, já 
que a reforma de pneus resulta 
inevitavelmente em economia. E 
neste caso, economia com quali-
dade.

dos a sério. Os veículos passam 
periodicamente pelo sistema de 
manutenção preventiva e corre-
tiva. Os motoristas recebem trei-
namento que aborda os principais 
cuidados com a frota e também 
lições de direção defensiva e 
econômica.
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História de amigos Trans Falls- Por Fernanda Toigo

De Foz do Iguaçu para o Mundo
 Em 1998 nascia na Tríplice 
Fronteira, em Foz do Iguaçu, a 
Trans Falls, empresa que precisou 
da ousadia de seus gestores para 
hoje ser vista como ícone no mer-
cado em que atua, o transporte 
rodoviários de cargas, mas não 
somente em território nacional. A 
Trans Falls nasceu com o propósi-
to de atuar além das fronteiras e 
assim se consolidou. A área de 
abrangência incluí Brasil, Chile, 
Argentina e Paraguai. 
E para prestar um serviço de ex-
celência a empresa exerce seu 
papel tentando entender o lado 
do cliente, fazendo parte de fato 
da cadeia produtiva. 
E foi desta forma que o pacote de 
serviços foi se ampliando ao lon-
go do tempo. Transporte e logís-
tica foi apenas o começo. A Trans 
Falls trabalha também oferecendo 
todo o suporte técnico e profis-
sional, prestado por pessoal devi-
damente treinado e habilitado. 
O cliente encontra credibilidade. 
A empresa dispõe de um controle 
de gerenciamento de riscos que 
tem início no embarque, translado 
e desembarque das mercadorias. 
Esse gerenciamento é composto 
por rastreamento de veículos, 
rotas pré-determinadas, armaze-
namento, movimentação de car-
gas, seguro total das mercadorias 
transportadas contra acidentes e 
roubos, veículos de apoio e ofici-
na própria. 

No início, 16 caminhões. Hoje a 
frota conta com 205 caminhões 
entre
caminhões sider, baús, bi trens e 
rodo trens, além dos veículos 

E nesta trajetória, a crise econômi-
ca mundial de 2008 foi um dos 
momentos mais difíceis da em-
presa. Por atuar no mercado in-
ternacional, a Trans Falls não saiu 
ilesa, mas conseguiu dar a volta 
por cima. De acordo com os ges-
tores a qualificação de recursos 
humanos foi fundamental. 
E desafios aparecem todos os 
dias. Um deles, que parece ser 
constante, é a luta para encontrar 
mão-de-obra qualificada. Tanto 
que a escassez virou objetivo. A 
meta nos próximos anos é ex-
pandir a empresa em meio a este 
grande problema. 

Números

Dificuldades e superação

terceirizados, que hoje somam 
mais de 600 cadastrados no sis-
tema.
Recentemente os mais antigos 
foram substituídos por veículos 
novos, mais modernos, confor-
táveis, econômicos e pincipal-
mente menos poluentes.
A Trans Falls possui uma carteira 
de mais de 2,3 mil clientes e mo-
vimenta um volume aproximado 
1,5 mil cargas mês, 1,5 milhão de 
toneladas de mercadorias entre 
importação e exportação. 
A Transfalls gera cerca de 400 
empregos diretos e 350 indiretos.

Divulgação
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História de amigos Nichele - Por Fernanda Toigo

Cargas perigosas com transporte seguro
 Esta é a especialidade da 
Transportadora Nichele. A empre-
sa foi fundada em 1970 e os mais 
de 40 anos no mercado serviram 
para atingir o nível de excelência 
no transporte de cargas à granel, 
em especial de produtos per-
igosos. 
O trabalho levado a sério, a preo-
cupação nas áreas de qualidade, 
segurança, saúde e meio ambi-
ente levou à buscar certificações 
em organismos credenciadores 
brasileiros e também interna-
cionais. Durante esta trajetória a 
Transnichele conquistou vários 
prêmios, colocando a empresa no 
patamar competitivo das maiores 
transportadoras do mundo.
Hoje a empresa conta com uma 
frota de aproximadamente 150 
caminhões que percorrem estra-
das de todo o País. A matriz está 
localizada em Araucária, com fil-
iais em Guarapuava, Londrina, 
Itajaí, Florianópolis, Canoas e Rio 
Grande.
E desde que a FM Pneus se ins-
talou em Guarapuava, uma grande 
parceria se formou. A Transporta-
dora Nichele utiliza pneus recapa-

dos em toda a sua frota e depo-
sita a confiança da reforma à FM 
Pneus. A seriedade de ambas as 
partes gerou uma relação onde o 
que fala alto é a credibilidade. 

Política de Gestão
E o sucesso se justifica. Para a 
Transportadora Nichele, os co-
laboradores também são tratados 
com seriedade. Os objetivos são 
bem definidos para seu sistema 
de gestão. A empresa e todos os 
colaboradores tem a obrigação e 
responsabilidade de preservar a 
sua própria saúde e segurança, 

priorizando a prevenção de da-
nos às pessoas e ao patrimônio, 
atendendo a legislação na área de 
transporte rodoviário, normas in-
ternas e externas da organização 
e de clientes, comprometendo-se 
com a melhoria contínua e com 
o desempenho em segurança e 
saúde.
Com relação ao meio ambiente,  
na prestação de serviço de trans-
porte de produtos perigosos, a 
empresa se compromete com a 
prevenção da poluição bem como 
atender a legislação ambiental 
relativa a sua área de atividades.

Divulgação

Divulgação
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Parceiros de Negócios Por Fernanda Toigo

 A parceria foi fi rmada re-
centemente e desde que a pos-
sibilidade de trilhar os mesmos 
caminhos foi aventada, o assunto 
foi tratado com seriedade. Assim 
nasceu a aliança sólida de duas 
empresas líderes no mercado. A 
FM Pneus está presente no Pa-
raná e no Rio Grande do Sul e 
conta com tecnologia de ponta e 
mão-de-obra qualifi cada quando 
o assunto é recapagem de pneus. 
A Chico Pneus há 45 anos, além 
de experiência no ramo, se dedi-
cou sempre ao compromisso com 
a qualidade do serviço prestado. 
Algo em comum entre as duas 
empresas e que foi determinante 
para que a união acontecesse.

História
E foi em Francisco Beltrão que a 
história da Chico Pneus começou 
a ser escrita. Seo Amilton Adames 
Krames é o grande protagonista. 
Ele começou pequeno, sonhou 
alto e viu o negócio ir para frente. 
O nome se tornou conhecido e 
ao longo do tempo a carteira de 
clientes só foi aumentando. 
Mas o mundo dos negócios é feio 
de altos e baixos. Depois de al-
guns anos surgiram difi culdades 
fi nanceiras e a decisão de seo 
Amilton foi dividir a empresa en-
tre os fi lhos, apenas dois. Amilton 
Mann Krames instalou a Chico 
Pneus em Cascavel, enquanto 
que sua irmã Odila optou por Cu-
ritiba. Ambos conseguiram bons 
resultados.
Em Cascavel a Chico Pneus está 
presente desde 1980. O nome 
praticamente virou marca, taman-
ha credibilidade conquistada. De 
repente veio a ideia de ampliar 

FM Pneus + Chico Pneus. Credibilidade em dobro
o atendimento e aí a FM Pneus 
entrou em cena como uma forte 
parceira. “Este é um mercado que 
requer investimento constante 
em tecnologia e nisso a FM não 
poupa investimentos. A Chico, 
em contrapartida, tem uma vasta 
carteira de clientes que preza por 
de produtos de qualidade, certifi -
cados, dentro das normas esta-
belecidas. Oferecemos o serviço e 
a FM o produto”, explica Krames.
A Chico tem o contato direto com 
os clientes, recebe os pneus que 
precisam ser recuperados e os 
encaminha para Toledo, onde a 
FM presta o serviço de recapagem 
com excelência. “Tem sido perfei-
to”, afi rma o empresário Amilton 
Krames.

Avanços
Em tantos anos de atuação no 
mercado, Krames recorda o 
quanto a evolução da tecnologia 
benefi ciou o setor. “Lembro que 
a recapagem era feita a quente 
e em um pneu por vez. Agora é 
possível recapar 20 ao mesmo 
tempo”, lembra. 
O que também mudou foi o fator 
concorrência e a frota circulante. 
Ambos aumentaram e muito.  

Da década de 80 para cá o País 
passou pelas mãos de vários 
presidentes, diferentes planos 
econômicos, cabeças que pensa-
vam cada uma ao seu modo.
Hoje a tecnologia ganhou im-
portância e as normas de segu-
rança se tornaram cada vez mais 
rígidas.
Exemplo disso é que a partir 
de novembro de 2012 todos os 
pneus recapados deverão ter o 
aval do Inmetro. A certifi cação só 
é possível por meio de indústrias 
que obedeçam rigorosamente as 
regras, que tenham equipamen-
tos, tecnologia e mão-de-obra de 
qualidade. E é justamente aí que 
Chico e FM Pneus se transfor-
mam em parceiras perfeitas.

Fernanda Toigo

Amilton Krames: decisão acertada
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Novidades

Vipal lança três novas bandas

DV-UM3 e
DV-UM3B

 DV-RM, DV-UM3 e DV-UM3B são bandas de 
rodagem com desenho exclusivo Vipal para pneus radi-
ais em eixos de tração ou livre, ideal para aplicação em 
perímetro urbano. Seu desenho proporciona ótima tração 
com baixa resistência ao rolamento. Veja as característi-
cas de cada uma delas:

COMPOSTO ECOTREAD DE BAIXA RESISTÊNCIA 
AO ROLAMENTO
Exclusivo composto de borracha que proporciona 
redução no consumo de combustível e maior quilome-
tragem

ESCULTURAS DOS OMBROS EM FORMA DE S
Menor geração de calor, que contribui para a preservação 
da carcaça e possibilita maior vida útil ao pneu.

ESCULTURA DOS SULCOS
Projetados para minimizar a retenção de peras e objetos, 
proporcionando maior proteção à carcaça contra avarias.

MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O PISO
Maior rendimento quilométrico.

DV-UM3

Mm Mm  Pneus recomendados
210 18 9.00 10.00 - -
218 18 275 9.00 10.00 11.00
226 18 275 295 11.00 -
234 18 275 295 11.00 -
242 18 275 295 - -
250 18 295 - - -
258 18 295 305 315 -
266 18 295 305 315 -

DV-UM3B

Mm Mm      Pneus recomendados
190 12,5 205 215 - -
198 12,5 215 225 235 -
210 15 9.00 10.00 - -
218 15 275 9.00 10.00 11.00
226 15 275 295 11.00 -
234 15 275 295 11.00 -
242 15 275 295 - -
250 15 295 - - -
258 15 295 305 315 -
266 15 295 305 315 -

Bandas Vipal
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Novidades

Conheça mais sobre a DV-RM

DV-RM

 Banda de rodagem para pneus radiais em 
eixos mistos, apresenta uniformidade no desgaste 
e baixo nível de ruído. Indicada especialmente 
para trações moderadas em percursos de longa 
distância sobre pisos pavimentados. Também dis-
ponível na versão Ecotread.

COMPOSTO ECOTREAD DE BAIXA
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO
Exclusivo composto de borracha que proporcio-
na redução no consumo de combustível e maior 
quilometragem

ESCULTURA DOS SULCOS
Projetados para minimizar a retenção de peras e 
objetos, proporcionando maior proteção à carcaça 
contra avarias.

MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O PISO
Maior rendimento quilométrico.

DV-RM

Mm Mm  Pneus recomendados 
194 13 205 215 225 235 9.00
202 13 9.00 10.00 - - -
210 15 9.00 10.00 - - -
218 15 9.00 10.00 11.00 275 -
226 15 275 295 11.00 12.00 -
234 15 275 295 11.00 12.00 -
242 15 295 305 315 12.00 13.00
250 15 295 305 315 13.00 -
258 15 295 305 315 - -
266 15 295 305 315 - -BANDA MAIS LEVE

Preserva  carcaça, aumentando o índice de reca-
pabilidade.
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Dicas

 Depois da notícia da Cer-
tificação do Inmetro, conheça os 
requisitos de Avaliação da Con-
formidade para os Serviços de 
Reforma de Pneus, de acordo 
com os critérios da FM Pneus 
Brasil em consonância com a por-
taria do Inmetro:
Ter no máximo 06 anos de fabri-
cação para a 1ª reforma, 05 anos 
para a 2ª e 3º reforma (Pneus Ra-
diais).
Ter no máximo 07 anos de fabri-
cação para a 1ª reforma, 06 anos 
para a 2ª reforma e 05 anos para a 
3ª reforma (Pneus Diagonais).
A distância mínima entre dois 
manchões vizinhos deve respeitar 
um ângulo mínimo de 45° (equiva-
lente a 1/8 da circunferência inter-
na do pneu) medido entre as suas 
linhas de centro.
Ter no máximo 05 consertos vaza-

dos ou 05 consertos não vazados 
iguais ou menores que RAC 42 ou 
até 02 consertos RAC 44 (Pneus 
Radiais).
Ter no máximo 05 consertos vaza-
dos ou 05 consertos não vazados 
iguais ou menores que VD5, ou 
até 02 consertos VD 07 (Pneus 
Diagonais).
Não aplicar desenho inadequado 
para a carcaça.
Não ser necessário abrir canaleta, 
a partir da 1ª reforma.
Não retirar amortecedor, a partir 
da 1ª reforma.
Não ter que efetuar reparos no 
talão ou região entre o flanco e o 
talão, por exemplo: trincas, que-
bras na montagem e desmonta-
gem, aberturas por superaqueci-
mento fadiga e deslocamento por 
rodas inadequadas.
Não apresentar deslocamentos 

por fadiga e avarias por baixa 
pressão, superaquecimento e 
contaminação.
O pneu a ser reformado deve con-
ter, no mínimo, os seguintes da-
dos: identificação do fabricante; 
dimensão do pneu; tipo de con-
strução do pneu; a identificação 
para o uso de câmara (“tube 
type”) ou sem câmara (“tube-
less”); índice de carga; índice de 
velocidade; selo de identificação 
da conformidade no âmbito do 
SBAC; data original de fabricação.
Estes critérios são aplicados so-
mente para pneus nacionais e 
para pneus importados certifica-
dos pelo INMETRO, que possuem 
o símbolo do INMETRO e respec-
tivo registro.  Maiores informações 
consulte o site do Inmetro (www.
inmetro.gov.br)

Requisitos para reforma de Pneus
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Sustentabilidade

Iniciativas ambientais reconhecidas

 O comprometimento com 
o meio ambiente é uma bandeira 
de longa data da FM Pneus. Há 
vários anos a empresa abraçou a 
causa e desde então não mede 
esforços para fazer cada vez mais 
pela sustentabilidade. 
E isso acontece de várias formas. 
Uma delas é a política de econo-
mia de energia, onde cada co-
laborador tem papel importante. 
Tem ainda a coleta seletiva e a 
destinação de resíduos de forma 
ecologicamente correta. Além 
disso, a FM Pneus possui área de 
preservação ambiental e em qua- 
tro anos realizou o plantio de cer-
ca de cinco mil árvores.
O esforço foi reconhecido. A FM 
Pneus foi homenageada com o 

Prêmio de Iniciativa Ambiental, 
honraria que faz parte do Prê-
mio Toledo Destaque Empresarial 
2011, realizado pelo Conselho do 
Jovem Empreendedor (Cojem) 
da Associação Comercial e Em-
presarial de Toledo (Acit). O tra-
balho é desenvolvido em parceria 
com o curso de Administração da 
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC).
Para os diretores da FM Pneus, 
Marcos Magnanti e Ramassés 
Mascarello, o reconhecimento é 
importante e só faz aumentar a 
responsabilidade. “Há muito para 
ser feito pela sustentabilidade do 
planeta e a política que adota-
mos na empresa é apenas uma 
pequena parcela de contribuição. 

A recompensa é quando sabemos 
que estas atitudes de gestão le-
vam consciência ambiental para 
casa de cada colaborador, de 
cada cliente. Gratificante é quan-
do conseguimos multiplicar este 
comprometimento com o meio 
ambiente”. 
A premiação é baseada em pes-
quisa. O evento reuniu mais de 
500 pessoas. Além do prêmio 
por iniciativa ambiental há ou- 
tras duas comendas especiais: 
a de empreendedor destaque, 
conquistada nesta edição pelo 
empresário Hermes João Inácio; 
e a de Agronegócios, que desta 
vez homenageou o produtor rural 
Nelson Cerutti, devido a admin-
istração, organização e diversifi-

Por Fernanda Toigo

Arquivo



Sustentabilidade

O Prêmio Toledo Destaque Em-
presarial é reconhecido por premi-
ar as empresas mais lembradas 
em cada setor do comércio, in-
dústria e prestação de serviços. 
Nesta edição foram 98 empresas 
homenageadas, de acordo com o 
resultado de uma pesquisa apli-
cada em em agosto, em mais de 
400 domicílios da área urbana e 
rural do município.

TOP OFF MIND

NOSSAS AÇÕES

cação na propriedade, nível tec-
nológico e preocupação com o 
meio ambiente.
A atleta Angélica Kvieczynski, 20 
anos, ganhou o Prêmio Perso-
nalidade. Na sua extensa lista de 
conquistas e medalhas, a jovem 
toledana que começou na Ginás-
tica Rítmica aos nove anos, a mais 
recente foi nos Jogos Pan-Ameri-
canos realizados em Guadalajara, 
no México. Ela conquistou quatro 
medalhas sendo uma de prta no 
aparelho maças e três de bronze 
no individual geral e nos apare-
lhos arco e bola. Foi eleita a me-
lhor ginasta brasileira pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro.
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Matéria de capa
Certificação do  Inmetro

FM Pneus sai na frente

 A FM Pneus Brasil, nas 
unidades industriais de Toledo e 
Guarapuava já recebeu o regis-
tro do Inmetro de Declaração de 
Conformidade do Fornecedor, 
com a inclusão dos processos de 
reforma de pneus de carga. A Uni-
dade de Gravataí já está em fase 
de implantação e dever receber o 
registro em breve.
A FM Pneus, que atua no se-
gmento de serviços automotivos e 
na reforma e comércio de pneus, 
é a primeira a obter o    registro 
em suas regiões. Além disso, o 
Paraná tem sido o Estado em que 

mais reformadores autorizados 
Vipal tem recebido o registro do 
Inmetro.
Com esta iniciativa, a FM Pneus 
adianta-se ao mercado, uma vez 
que todos os reformadores de 
pneus de carga do Brasil têm até 
novembro 2012 para o-bterem o 
registro no Inmetro, conforme a 
Portaria n° 444.
O processo de adequação dos 
reformadores aos requisitos do 
Inmetro traz uma série benefícios 
ao mercado de reforma de pneus 
e ao segmento de transporte. 
Caminhoneiros e frotistas passam 

a contar com um padrão cada vez 
melhor na reforma de pneus, por 
meio de produtos e serviços que 
garantem uma maior vida útil do 
pneu com mais desempenho e 
segurança.
A Vipal vem atuando junto a sua 
rede autorizada no sentido de for-
necer todo o suporte necessário 
aos reformadores para a obten-
ção do registro do Inmetro através 
de orientação, capacitação das 
equipes e suporte técnico. Du-
rante esse processo, o Inmetro 
determina o ensaio de amostras 
de pneus reformados, que são en-

D. Vendramini
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Matéria de capa
viados para laboratórios especia-
lizados, um deles pertencente ao 
Grupo Vipal: o Vipaltec. Este labo-
ratório de alta tecnologia é acredi-
tado pela instituição desde 2007, 
e disponibiliza seus serviços para 
todo o segmento de pneus.
A FM Pneus faz um lembrete im-
portante aos seus clientes, uma 
vez que a partir de novembro 
de 2012 o registro é obrigatório 
para todos os reformadores: Evite 
comprar pneus novos sem a cer-
tificação do Inmetro, pois quando 

1. Não compre pneus novos sem 
a certificação do Inmetro.
2. Preserve a qualidade da car-
caça tirando-a para reformar no 
momento certo.
3. Reforme o seu pneu em refor-
madora certificada pelo Inmetro.

Importante:

esse pneu for para a reforma não 
poderá ser feito. Também é im-
portante o cuidado com a car-
caça, tirando para reforma no mo-
mento adequado, evitando que 
também a mesma não possa ser 
reformada em função dos requisi-
tos técnicos.
A Certificação dos pneus refor-
mados é uma exigência que me-
lhora a qualidade do processo de 
reforma de pneus, mas principal-
mente, é uma conquista dos cli-
entes. Faça valer o seu direito en-

viando o seu pneu para reformar 
numa reformadora certificada.

D. Vendramini

D. Vendramini
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Entrevista Por Fernanda Toigo
Neocir Marcante - Sintratol

 De quilômetro em 
quilômetro a experiência aumen-
ta. Assim é a vida de motoristas de 
caminhões, de pessoas que mo-
vimentam o Produto Interno Bruto 
(PIB) do País e também de quem 
trabalha na direção de ônibus lo-
tados de passageiros. Responsa-
bilidade demais, infraestrutura de 
menos e por conta disso, exercem 
uma profissão perigo. Eles enfren-
tam o risco para ter o sustento, e, 
contudo, são apaixonados pelo 
que fazem. 
Precisam driblar os obstáculos e 
seguem ao ritmo da economia do 
Brasil. 
Avanços aconteceram, mas pela 
frente desafios não faltam. Desta 
vez, a quebra de safra traz preo-
cupações. O prejuízo no campo 
acerta em cheio o orçamento dos 
caminhoneiros.
Veja a entrevista com Neocir Mar-
cante, representante do  Sintratol-
Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Carga de Toledo.

Na última década quais foram os 
principais avanços do setor?
Marcante: O destaque positivo 
fica para o crescimento da eco-
nomia. Isso proporcionou aos fa- 
bricantes investimentos em novas 
tecnologias aplicadas aos veícu-
los e também no sistema de co-
municação

Qual o principal entrave hoje para a 
atividade?
Marcante: A falta de conservação 
das estradas. Isso aumenta e 
muito o risco de acidentes acon-
tecerem e, além disso, estradas 

precárias encarecem o custo do 
frete. Impactam justamente no 
alto custo da manutenção dos 
veículos. É preciso avançar muito.

Nos últimos anos os motoristas pre-
cisaram se adequar a várias novas 
regras, principalmente com relação 
a qualificação, reciclagem e até 
quanto ao horário de expediente. As 
transportadoras também precisaram 
se adaptar?
Marcante: Todos temos que nos 
adequar. Esta é a regra do jogo, 
ou então, ficamos fora do mer-
cado.

E nessa última década, como se com-
portou o preço do frete? O que é pre-
ciso para se manter competitivo?
Marcante: O valor do frete em 
muitos setores continua extre-
mamente defasado. Para ser-
mos competitivos precisamos de 
produtividade. Porém, também 
precisamos de rentabilidade. 
Se não for assim não há como 
se manter. E se houver crise, a 
primeira consequência é o su-
cateamento da frota.

Neste ano a estiagem prejudicou a 
safra. A quebra somente no Paraná 
causou prejuízos de quase R$ 2,5 bil-
hões de reais. Como fica a situação 
do frete?
Marcante: Com certeza preocu-
pações a vista. Toda quebra de 
safra preocupa uma vez que re-
duz a produção local. E aí para 
garantirmos trabalho e renda te-
mos que deslocar os caminhões 

Quilômetros de desafios
para outras regiões aumentando 
o custo. A margem de lucro fica 
muito limitada. 

Ao longo dos anos foi preciso se 
adaptar a muitas novidades. O tacó-
grafo trouxe que tipo de impacto?
Marcante: Foi necessário investir, 
mas esta é uma exigência para o 
bem. Agora é possível acompan-
har o limite de velocidade, distân-
cias percorridas e outras infor-
mações. Melhorou a gestão. 

E como tem sido vista a questão da 
carga horária dos motoristas?
Marcante: O assunto foi discutido, 
aprovado e faz parte do Estatudo 
do Motorista que tramita no Con-
gresso. Falta a regulamentação e 
teremos que nos adequar.
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Economia Por Fernanda Toigo

SECA
 Agronegócio paranaense 
perdeu 4 milhões de toneladas 
grãos. A quebra da safra de verão 
no Paraná por causa da seca já 
chega perto de 20%, segundo 
relatório do Departamento da 
Economia Rural (Deral), da Se- 
cretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Paraná. O prejuízo já 
chega a R$ 2,48 bilhões. As per-
das nas plantações de milho, soja 
e feijão somam 3,95 milhões de 
toneladas.
Os maiores prejudicados foram 
os plantadores de soja: mais da 
metade da perda econômica do 
estado é referente à produção da 
oleaginosa. Segundo o relatório, 
o prejuízo com a quebra da safra 
de soja soma R$ 1,76 bilhão, refe-
rente a 2,44 milhões de toneladas 
ou 17,3% da produção esperada.
A lavoura de milho teve perda 
de R$ 556,8 milhões, referente a 
queda de 1,42 milhão de tonela-
das (19%). E a lavoura de feijão 
teve perda de R$ 161,76 milhões, 
queda de 86,4 mil toneladas (20%) 
em relação a produção estimada.

 De acordo com a Emater-
RS, o somatório das perdas dos 
produtores de feijão, milho, arroz 
e soja chega a R$ 2,8 bilhões.
O milho é a cultura mais afetada, 
pois a estiagem atingiu sua fase 
de floração e enchimento, con-
siderada a de maior necessidade 
hídrica. Os dados da Emater in-
dicam que a produção de milho 
não vai ultrapassar 3,08 milhões 
de toneladas, o que representa 

Gaúchos perderam R$ 2,8 bilhões com estiagem 
queda de 46,63% em relação à 
safra passada. A situação é mais 
grave na região de Passo Fundo, 
considerada a maior produtora do 
grão no Estado, e já contabiliza 
uma redução de 59% na produção 
em relação à estimativa inicial. As 
lavouras de milho já registram 
redução de 41,89% na produção 
em relação à estimativa inicial da 
Emater, calculada com base na 
média histórica dos últimos dez 

anos. Nessa modalidade, a que-
bra da soja é de -22,33%, no ar-
roz de -6,62%, e no feijão 1ª safra 
de -6,47%.
No caso da soja, produção não 
vai ultrapassar 8 milhões de tone-
ladas, ante uma produção recorde 
de 11,7 milhões de toneladas na 
safra passada, o que indica que-
bra de -31,66%.
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Rio Grande do Sul

As chuvas deste mês ameniza-
ram os danos da estiagem e fa-
vorecem as plantações de milho 
e feijão. A área de plantio de mi-
lho será aumentada em 22% em 

relação a do ano anterior. Mas 
as plantações que estavam mais 
avançadas tiveram prejuízos ir-
reversíveis. Fonte: Agência Brasil

Dirceu Portugal
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Gestão com pessoas Líderes & Gerentes

Quem marcou presença

Encontro discute planejamento estratégico
 Na pauta, assunto de 
grande importância. Na agenda 
dois dias foram reservados para 
discutir o planejamento estratégi-
co da FM Pneus. O encontro que 
aconteceu em Toledo nos dias 16 
e 17 de dezembro reuniu líderes 
e gerentes da área de vendas, 
da produção e também do setor 
administrativo. Juntos os colabo-
radores das unidades de Toledo, 
Cascavel, Guarapuava e Grav-
ataí definiram ações e metas para 
2012.
Os diretores aproveitaram o en-
contro para repassar mudanças 
na estrutura da empresa, obje-
tivos para o ano e plano de ação 
por unidade. Falaram sobre o de-
senvolvimento de líderes e o Pro-
jeto FM Pneus Brasil 2016.
Ainda em 2012 o grupo deverá 
se encontrar por pelo menos 
mais duas vezes, em julho e em 
dezembro, para avaliação de re-
sultados e revisão do planejamen-
to das ações e metas. O objetivo 
é o crescimento sustentável da 
empresa.

Unidade de Toledo - Orovaldo Rotta, Ivan Clei de Oliveira, Luciana 
Reolon, Cleto Haab, Deywison Magnanti, Valdomiro Pires da Silva, 
Fabio Trigueiro, João Vanderlei Magnanti, Ramassés Mascarello e 
Marcos Magnanti. 

Unidade de Cascavel - Amilton Krammes

Unidade de Guarapuava - Genivaldo Ceccon, Alairton A. Ferreira, 
Daniel Massuquetto, Adriano Krackowiski e Atair Marmitt. 

Unidade de Gravataí - Luis Felipe Mascarello, Walter Cruz, Eduardo 
Besen, Marcos Bernardi, Gerson Schuh Dias e Alfredo Ferreira Lima.

Divulgação
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Gestão com pessoas

Festa dos Aniversariantes de janeiro e fevereiro
Divulgação

 Colaboradores da FM 
Pneus de Toledo que aniversaria-
ram nos meses de janeiro e feve-
reiro comemoraram no dia 03 de 
março. A confraternização acon-
teceu na sede da Associação dos 
Funcionários da FM Pneus (Afuf).
Na festa, churrasco e muita di-
versão. O presente da FM Pneus 
para os aniversariantes foi um 
relógio personalizado com seu 
nome. Os demais colaboradores 
presentes participaram de sorteio 
de prêmios.
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Curtas

 Aconteceu entre os dias 
06 a 10/02/12 a 1ª Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes da 
FM Pneus – Unidade Guarapua-
va, com a parceria do 16º Batal-
hão da Polícia Militar e do SESI 
– Serviço Social da Indústria, os 
quais realizaram palestras como 
os seguintes temas:
06/02: Educação no Trânsito – 
Relacionamento no trânsito, uso 
do cinto de segurança, disposi-
tivos de retenção para crianças e 
embriaguez ao volante - Sargento 
Mariani;
07/02: Guarda e Conservação 
de EPI’s - Conseqüências da má 
conservação e do mau uso – Josi-
ane Slitalski;
08/02: Tabagismo e Alcoolismo – 
Dayane Müller;
09/02: Ergonomia - Benefícios da 
atividade física e ginástica laboral 
na empresa – Everton L. de Sou-
za;
10/02: A importância da Seguran-
ça no Trabalho e a importância da 
CIPA na empresa – Josiane Slital-
ski.
Ao final, foi realizado um café 
como agradecimento a parceria 
e aos colaboradores que parti-
ciparam.

1ª SIPAT – FM Pneus – Unidade Guarapuava

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Toledo
 A diretoria para o exercício 
de 2012 da Cipa em Toledo  foi 
eleita e ficou assim constituída: 
Presidente - Tânia dos Santos 
Almeida
Vice-Presidente - Valdeir da Silva
Suplentes - Allan Koch, Ceni Mo-
raski, Diego Rocha, Jefferson Wil-
liam , Mateus Catuzo e Valdomiro 
Cordeiro.

Divulgação



29

Curtas

Borracharia Escola em Gravataí

Transvale investe em treinamento

 De 02 a 04 de dezembro 
de 2011 a Borracharia Escola 
através da unidade móvel/Carreta 
Escola da Vipal esteve presente 
da Unidade de Gravataí realizan-
do treinamentos. Participaram 
dos treinamentos borracheiros 
autônomos e borracheiros de em-
presas da região da grande Porto 
Alegre. 
Através de metodologia desen-
volvida pela Vipal, os borrachei-
ros participam de uma reciclagem 
das técnicas e procedimentos 
usados na montagem e conserto 
de pneus.

 O evento aconteceu na 
sede dos funcionários da I.Riedi e 
contou com a presença dos dire-
tores da empresa, Vanda Riedi e 
seu filho Ivo Riedi Filho ,  a quem 
cabe atualmente o comando da 
Transvale. 
Após o treinamento sobre 
desgaste de pneus , ministrado 
pelo consultor de negócios da 
Vipal , Silvano Begossi , a reunião 
continuou com a apresentação da 
campanha da empresa para 2012. 
A programação de final de ano teve 
sequência no dia 14 de dezembro, 
quando o departamento de trans-
portes da empresa, formado por 
Gival Guedes (gerente da divisão 
operacional), Ari Rocha (chefe de 
compras) , Galdino Kirsten (su-
pervisor de transporte) e Lair Ha-
slinger (instrutor de motoristas) ,  
esteve conhecendo as estruturas 
da FM Pneus em Toledo. 

Divulgação

Divulgação
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Social Guarapuava - PR

 Foi num clima de muita 
harmonia que os colaboradores 
da FM Pneus da unidade de Gua-
rapuava encerraram o ano. A con-
fraternização de encerramento 
realizada no dia 18 de dezembro 
contou com a presença de fami- 
liares e de um convidado espe-
cial, o agente Ricardo Albuquer-
que e sua família. 
A confraternização aconteceu em 
parceria com o SESI – Serviço So-
cial da Indústria, que programou 
diversas atividades recreativas. 
Antes da festa, palestra: “Como 
superar o desafio de atuarmos em 
um cenário cada vez mais com-
petitivo”, ministrada por Alberto 
Adgilson Horst. Na sequência 
troca de presentes, homenagens 
e comemoração. Foi realizada a 
entrega de cestas de natal aos 
colaboradores, depois almoço. E 
para fechar com chave de ouro, 
tarde livre para recreação. 

Confraternização em Guarapuava
Divulgação
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