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 Dentro de sua visão de expan-
são, a FM Pneus Brasil consolida ainda 
mais sua posição no mercado de pneus 
e serviços na região Sul do Brasil. Com a 
inauguração de dois novos truck-centers 
no conceito Maxitruck Vipal, a empresa 
se aproxima ainda mais em duas regiões 
prósperas, uma no Rio Grande do Sul e 
outra no Paraná. Regiões que já eram aten- 
didas pela empresa, mas agora ganham 
uma unidade de vendas de produtos e 
serviços objetivando proporcionar um 
melhor atendimento e comodidade aos 
nossos clientes. Confira nessa edição um 
pouco mais dessas cidades.
Nesta edição você terá às mãos páginas 
recheadas de notícias do nosso Programa 
Portas Abertas. É crescente o número de 
visitas de clientes, acadêmicos de cursos 
de graduação e pós-graduação, parcei-
ros e empresas do mesmo segmento de 
outras regiões, que estão vindo conhe- 
cer nossa estrutura de produção, nosso 
modelo de negócio. Ficamos orgulho-
sos dessas visitas  e também trocamos 
experiências positivas para podermos 
avançar ainda mais.
Na História de Amigos, a Trans VR, de 
Lajeado (RS), a Extreme Transportes,  de 
Guarapuava (PR), e a Transportadora 
Bortolotto de Toledo (PR), contam suas 
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trajetórias de sucesso no segmento de 
transportes, trajetórias que inspiram 
ainda mais empresas e profissionais que 
empreendem no setor, apesar de todos 
as dificuldades, no desafio de transpor-
tam riquezas por esse Brasil afora. 
Nossos “clientes internos” tiveram uma 
agenda cheia de eventos nos últimos 
dias. Homenagem a colaboradores por 
tempo de empresa, festividades de a- 
niversariantes, treinamentos e capaci-
tação. Isso reforça nosso compromisso 
no desenvolvimento profissional e pes-
soal de nossa equipe.
Também temos matérias interessantes 
para nossos leitores, situação de estradas, 

pedágios e sustentabilidade e, um alerta 
importante sobre saúde: a obesidade que 
atinge boa parte dos caminhoneiros.
Não podemos deixar de mencionar o 
curso de Gerenciamento de Pneus em 
Frotas, realizado nesse mês de setembro 
em Toledo, juntamente com a equipe 
comercial da Vipal. Foi um sucesso, com 
muita informação e conhecimento téc-
nico além de uma grande confraterni-
zação.

Um Forte Abraço e Boa Leitura!
Marcos Magnanti e Ramassés Mascarello
Diretoria Executiva

Maxitruck, chegamos em Lajeado 
e Marechal Cândido Rondon
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TransVR - Seriedade faz parte da história
Divulgação

 A história começou em 1980, 
com os irmãos Valdir, Ernesto e Cláu-
dio Richter. Depois de muito trabalho na 
roça, no interior de Venâncio Aires (RS), 
os três decidiram mudar de rumo. Com 
a ajuda do pai, Odillo Richter (in me-
morian), começaram a construir essa 
nova empresa. Seu Odillo lhes financiou 
e emprestou dinheiro para a compra 
do primeiro caminhão e a partir daí, os 
irmãos Ernesto e Valdir começaram esse 
novo sonho.
Embora não conhecessem nada desse 
enorme Brasil, com muita vontade de 
vencer na vida, pegaram o caminhão e 
saíram estrada à fora. Com o passar dos 
anos decidiram comprar mais um. As-
sim, enquanto Valdir trabalhava com um 
caminhão e Ernesto com o outro, Cláu-
dio cuidava da parte contábil da empre-
sa, além de ajudar o pai.
A frota foi crescendo, sendo necessário 
mudar a empresa do interior para a ci-
dade. Foi preciso também contratar 
motoristas.  E foi assim que em 1984, a 
empresa se estabeleceu em Lajeado (RS), 
sob a gerência de Valdir Luiz Richter.

Desafio
Se manter no mercado sendo re- 
conhecida como uma ótima par-
ceira dos clientes e fornecedores, 
sendo referência na qualidade dos 
serviços prestados.
O futuro do mercado de transporte 
é muito incerto. A empresa tem 
consciência que o mercado terá 
momentos difíceis pela por falta de 
mão-de-obra qualificada (motoris-
tas) e pelo crescimento do mercado.

Atuação
RS - SC - PR - SP - MS - GO

Em 1996, por uma decisão entre os 
irmãos, a sociedade foi desfeita. Valdir fi-
cou com o setor dos tanques de leite e 
seus irmãos com o setor de graneis.
Em outubro de 1996 começou uma bela 
história de sucesso. Valdir, juntamente 
com sua esposa, Beatriz, fundaram a 
Transportadora TransVR. 
Inicialmente trabalhavam somente com 
tanques de leite, mas, com o passar dos 
anos, esta frota foi aumentando, surgin-
do novos caminhões, novos funcionários 
e também um novo ramo de atividade. 
Com essas mudanças, no final de 1997, 
a empresa passou a trabalhar também 
com o setor de grãos, como se mantém 
até hoje. Trabalha com o transporte feito 
por tanques alimentícios e por carretas 
graneleiras.
A empresa mantém toda a sua frota den-
tro dos padrões, tanto visual quanto de 
qualidade. Todos os veículos da frota seg-
uem um procedimento de manutenção 
preventiva, além de estarem identificados 
com a logomarca da empresa, seguindo 
as exigências do mercado. sempre bus-
cando uma forte identificação.

História de amigos
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Extreme
Transportes 
 A empresa foi fundada em abril 
de 2007, mas só começou a operar no 
início de 2008 quando foi adquirida pe-
los atuais sócios: Geraldo de Cesaro, que 
dispunha dos recursos para a aquisição, e 
Marcio Santana, que recebeu a proposta 
de uma parte na sociedade para admi-
nistrar a empresa. “Conheço o Geraldo 
há quase 15 anos, fui funcionário dele 
em um posto de combustível. Mais tarde, 
quando fui trabalhar em uma empresa 
de transporte, ele me disse que quando 
tivesse a oportunidade iria me chamar 
para ser sócio dele. Foi justamente o que 
aconteceu. Quando adquiriu a Extreme, 
me ofereceu uma parte na sociedade 
para eu administrar a empresa”, conta 
Santana.
Junto com a empresa, foi adquirido tam-
bém um caminhão Scania 124ano 2004.
No início apenas um cliente na carteira. 
A Ambev. E o produto transportado 
malte, com carregamento na Coop-
erativa Agrária, para diferentes destinos 
onde havia fábrica. Apesar de ter apenas 
um caminhão na frota, o ano de 2008 
terminou com um volume consideráv-
el transportado. Algo em torno de 20 
mil toneladas, graças aos parceiros que 
acreditaram na empresa e que foram tor-
nando agregados. Em 2009 o Scania 124 
foi vendido. No lugar adquirimos outros 
dois caminhões, um MB 1935 ano 1996 e 
um Scania 113 Top Line ano 1997, sempre 
com carreta “LS” graneleiro.

 “Nosso objetivo é manter o 
crescimento, mas sempre com hu-
mildade e os pés no chão, com muito 
diálogo entre os sócios nas decisões para 
sempre buscar o melhor para a empresa 
e mantendo nossa principal qualidade 
que é a seriedade com nossos clientes. 
Só assumimos compromissos que real-
mente possamos cumprir. esse é o 
caminho certo e que Deus sempre nos 
abençoe”.

Objetivos

 A parceria da Extreme Trans-
portes com a FM Pneus começou em 
2008. “Estávamos no início das ativi-
dades e precisávamos fazer os primeiros 
serviços de recapagens. Recebemos boas 
indicações da FM Pneus e assim começa-
mos os serviços. Hoje nossa parceria com 
a FM Pneus é muito forte. Existe qualidade 
nos serviços prestados, bom atendimen-
to e uma relação de amizade”. 

Parceria com a FM Pneus

Divulgação

Foi em 2010, que a empresa comprou 
seu primeiro caminhão novo. “Optamos 
por um Volvo FH 440 com cambio au-
tomático. Era um produto que estava há 
pouco tempo no mercado, mas encara-
mos. Dois meses depois, vendemos o MB 
1935 e adquirimos outro FH 440, dessa 
vez com cambio manual, assim tínha-
mos os dois modelos de caixa de cambio 
para testar”.
Na medida em que o tempo passava as 
cargas surgiam, a empresa crescia, o vo- 
lume foi aumentando ano a ano.  “No fim 
de 2011, fomos os primeiros da região de 
Guarapuava a implantar mais um eixo 
dianteiro direcional em um dos nossos 
caminhões, ficando o cavalo com qua-
tro eixos, atrelado na carreta três eixos. O 
conjunto ficou bastante funcional”.
Até o final de 2012 o crescimento anual 
foi bastante satisfatório. Mas o principal 
cliente continuava sendo apenas a Am-
bev, e o produto transportado, o malte. 
“Em 2013 resolvemos expandir a empresa 

e buscar novos produtos e novos clientes. 
Conseguimos clientes novos como a Co-
operativa Agrária. Através desta parceria 
transportamos também farelo de soja e 
cevada.”
A Extreme Transportes conquistou tam-
bém clientes de fora. “Trazemos frete 
de retorno, como fertilizantes e outros 
produtos. Outro passo para a expansão 
da empresa foi a criação de uma filial no 
Porto de Paranaguá, que está atendendo 
nossas expectativas naquele local”. A ex-
pectativa é de fechar o ano com volume 
transportado três vez maior que 2008, o 
primeiro ano da empresa.
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História de amigos

Bortolotto Transportes em nova sede
 A Bortolotto Transportes, com 
sede em Toledo (PR) é uma das empre-
sas que compõe o Grupo Bortolotto, 
que iniciou suas atividadades no ano 
de 1975, no ramo de ferro e aço através 
do fundador Valmor Bortolotto. A Bor-
tolotto Ferro e Aço é hoje uma grandes 
distribuidoras nacionais de produtos de 
ferro e aço, além de atuar no segmentos 
de transportes e agricultura. Objetivando 
melhorar sua estrutura administrativa e 

Divulgação

de manutenção, acaba de adquirir uma 
nova sede. Com um espaço de 12.000 
m2, dentre eles oficina, depósito, pá-
tio e escritório, a Bortolotto prestará um 
serviço próprio em sua frota. A empresa 
conta hoje com mais de 100 caminhões, 
dentre eles, Truck, Bi-trem e 9 Eixos, e 120 
colaborados ligadas ao transporte. Com 
essa estrutura, a empresa procura propor-
cionar agilidade nos serviços prestados. A 
Bortolotto Transportes tem seus veículos 

rodando por todas as regiões do País, 
com um foco no transporte de grãos e no 
escoamento da própria produção indus-
trial e de sua Fazenda no Estado do Piauí.
De acordo com o Diretor da empresa, 
Marcio Bortolotto, a aquisição da sede 
própria representa um marco na evolução 
da empresa, possibilitando otimizar e agi-
lizar a operação interna com maior quali-
dade e menor custo operacional.
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agora você pode dizer
que a fm pneus é tri legal!
Agora no Rio Grande do Sul, além de Gravataí e Caxias do Sul,
a FM Pneus também está presente em Lajeado.

www.fmpneus.com
Rodovia BR 386, Km 347 Nº 1005
51 3748 9465  |  lajeado@fmpneus.com
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Sustentabilidade

Brasil reaproveita 90% dos pneus descartados
 É possível afirmar que nos últi-
mos anos o Brasil caminhou a passos 
largos quando o assunto é reciclagem 
dos pneus descartados. Cerca de 90% é 
reaproveitado de alguma forma. Graças 
a Reciclanip, um associação criada pelas 
maiores fabricantes do setor. 
O maior desafio é o custo. Dar conta do 
recado é dispendioso. A logística é difícil. 
Desde que foi criada, em 1999, a Recicla-
nip já investiu US$ 212 milhões e reciclou 
2,46 milhões de toneladas de borracha, o 
equivalente a 492 milhões de pneus de 
carros de passeios. Neste ano, o plano é 
investir R$ 80 milhões e dar um novo uso 
para 380 mil toneladas de borracha vul-
canizada.
Os pneus velhos, depois de triturados, são 
reutilizados como combustível em for-
nos de usinas cimenteiras (67%) e para a 
produção de asfalto e grama sintética (33%). 
No Brasil são mais de 800 pontos de co-
leta. A associação está presente em to-
dos os Estados brasileiros e no Distrito 
Federal. Todo custo de retirada e de trit-
uração para seu reuso é bancado pela 
associação dos fabricantes, que repassa 
esse produto para as empresas interes-
sadas sem cobrar nada. 

Divulgação

Divulgação
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www.fmpneus.com | 45 3254 2827 | BR 163, Km 283 | P. Industrial II

estar em marechal
é estar na rota do
desenvolvimento.
Para a FM Pneus estar em Marechal Cândido Rondon é estar
presente em uma cidade de gente trabalhadora que cresce
constantemente. É estar presente em uma região fértil e
produtiva. É estar na rota do desenvolvimento.
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Matéria de capa
Fernanda Toigo

FM Pneus marcando território

 Toledo, Cascavel, Guarapuava, 
Gravataí e Caxias do Sul. E agora, Lajeado 
e Marechal Cândido Rondon. A FM Pneus 
não para de crescer. E quem ganha são os 
clientes.
Há 16 anos, quando a FM começou suas 
atividades no Oeste do Paraná, oferecia 
apenas o serviço de recapagem. Hoje a 
empresa oferece uma gama de produtos 
e serviços, satisfazendo integralmente a 
necessidade dos clientes. Com mão-de-
obra qualificada, tecnologia de ponta e 
produtos de procedência, a FM Pneus se 
dedica agora em estar mais perto dos 
clientes.

Lajeado
 E chegou a vez de Lajeado. Es-
colha estratégica. Cidade promissora, 
localizada na região Nordeste do Rio 
Grande do Sul.
O município é centenário. Foi fundado 
em 1891. De lá para cá, a cidade pas-
sou por inúmeras transformações. Viu 
sua população crescer e, hoje, vem ex-
perimentando um desenvolvimento que 
consolida sua posição de pólo econômi-

Metrópole do vale
 Localizada em região estratégica 
do Estado do Rio Grande do Sul, ao sul do 
Brasil, a cidade de Lajeado possui uma sé-
rie de diferenciais responsáveis por pro-
jetar seu destaque sócio-econômico. En-
tre eles estão o acesso rodoviário para os 
diversos pontos do Estado, distância de 
apenas 117 km de Porto Alegre - a capi-
tal riograndense - fácil acesso à ferrovia 
e ao porto fluvial instalado junto ao Rio 
Taquari, mão-de-obra qualificada, além 
de outros atrativos.
Na área financeira, a cidade comporta os 
principais bancos que atuam no sistema 
financeiro brasileiro. São mais de 20 esta-

Divulgação

belecimentos de caráter privado e públi-
co que estão localizados na região central 
da cidade.
Sob o enfoque do desenvolvimento re-
gional, integra-se a este cenário a Uni 
vates - Centro Universitário - uma insti-
tuição de ensino superior com mais de 
10 mil alunos quem vem impulsionando 
novos projetos que estão gerando impac-
to no cenário econômico, tecnológico e 
social do município e de toda a região.

co, cultural, político-administrativo e edu-
cacional de destaque no Estado.
Além disso, um perfil tipicamente urbano 
projeta o município como a metrópole 
do Vale do Taquari, uma região integrada 
por 36 municípios e mais de 326 mil habi 
tantes (IBGE - Censo Demográfico 2010). 
De acordo com o Censo do IBGE de 2010, 
a população lajeadense é de 71.445 ha-
bitantes.

Cristian - Gerente de Lajeado
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Matéria de capa

 Pela condição de metrópole do 
Vale do Taquari, Lajeado possui um co-
mércio que se caracteriza pela sua diver-
sidade e dinamicidade. Além de uma área 
central dotada de estabelecimentos co 
merciais dos mais diversos fins, o municí-
pio ainda comporta um shopping center, 
situado à margem da BR 386, a mais im-
portante de toda a região.

 Na última década, a área da pre-
stação de serviços foi a que mais se de-
senvolveu em Lajeado. Entre os diversos 
fatores responsáveis por este crescimen-
to estão o empreendedorismo da comu-
nidade e uma série de incentivos que 
estão disponíveis para a abertura de no-
vas empresas dos mais diversos portes. 
Dentro dessa nova realidade econômica, 
os segmentos que mais estão gerando 
renda e novos postos de trabalho no 
município são os da construção civil, ho-
telaria, educação, transportes, saúde, de 
desenvolvimento de novas tecnologias, 
entre outros.

Fonte: Prefeitura Municipal de Lajeado

  Lajeado poderia ser apenas mais um município dos tantos que ladeiam a BR-386, principal rodovia que une 
o noroeste do Estado à região metropolitana do Rio Grande do Sul, se não fosse a energia contagiante dos primeiros 
imigrantes que colonizaram suas terras há cerca de 150 anos. Os alemães, quando aqui chegaram, trouxeram em sua 
bagagem mais do que um sonho. Estavam dotados de um espírito arrojado para construir uma das mais prósperas cidades 
em solo gaúcho. Passado mais de um século e meio, a mesma energia continua a impulsionar a Lajeado trabalhadora, 
tornando-a um grande pólo de negócios do Vale do Taquari.
Buscando um desenvolvimento cada vez mais acentuado, Lajeado procura, no trabalho de sua gente, alcançar as me- 
lhores metas. E, graças à consciência e determinação de seu povo na busca dos objetivos, a comunidade lajeadense 
cresce e se desenvolve tornando o município um pólo regional.

Lajeado - Pólo regional do Vale do Taquari 

Divulgação

 A área da indústria é responsá-
vel por 33,63% do VAB do município (PIB 
2010). Entre tantos setores, destacam-se 
os de abate de frangos e suínos, de bebi-
das, moveleiro, de candies, chocolates e 
doces. Para suportar os empreendimen-
tos neste segmento, o município conta 
com um distrito industrial com infra-
estrutura completa, que hoje já se en-
contra plenamente tomado por novas 
pequenas e médias empresas que aqui 
se instalaram. Para atender às futuras de-
mandas, o Governo de Lajeado já dispõe 
de um novo Distrito Industrial que está 
sendo devidamente preparado para a 
chegada de novos investimentos.

Economia

Comércio

Serviços
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Matéria de capa
Fernanda Toigo

Marechal Candido Rondon
 O município está localizado 
no Oeste do Paraná. É um eixo de es-
coamento, por ondem passam diversos 
tipos de mercadorias que seguem rumo 
ao Porto de Paranaguá.
 A cidade é encantadora, tipicamente 
alemã. Possui uma forte influência da 
cultura germânica, demonstrada na ar-
quitetura e pelo idioma (alemão) ainda 
muito falado entre os mais velhos. Esti-
ma-se que 80% da população seja desta 
descendência.
 A ocupação do território local foi estimu-
lada a partir dos anos cinqüenta. A busca 
do alargamento da fronteira agrícola, 
aliada à proposta de exploração da erva 
mate, a policultura de subsistência, dentre 
outros fatores econômicos, foram deter-
minantes à formação do núcleo popula-
cional que deu origem ao município de 
Marechal Cândido Rondon.

Atrativos
 Entre os atrativos turísticos e os 
aspectos culturais de Marechal Cândido 
Rondon, está a Oktoberfest, festa tradi-
cional alemã, onde além de muito chopp 
e dança, é servido Café Colonial e pra-
tos típicos germânicos. Outra festa gas-
tronômica é a “Festa Nacional do Boi no 
Rolete”, que ocorre anualmente e faz par-
te das comemorações do aniversário da 
cidade. Feiras, exposições de orquídeas, 
festival de pratos típicos e café colonial 
são atratividades muito apreciadas pelos 
moradores e visitantes na Expo Rondon – 
Feira da Indústria e Comércio.

Economia
 Setor primário/produção: O mu-
nicípio de Marechal Cândido Rondon se 
destaca na criação de aves, tendo abate 
estimado em 135.000 aves/dia apenas 
em uma empresa (Copagril) também um 
grande diferencial do Município é a cri-
ação de suínos e a criação de bovinos de 
corte e de leite. Também na questão agrí-
cola se destaca na produção do milho, da 
soja, do trigo e da mandioca.
Setor secundário/transformação: A in-
dústria é um setor que cresce cada vez 
mais no município. Possui grandes no-
mes com ótimos produtos que já pos-
suem consumidores em nível nacional. 
Setor terciário/serviços: O município é 
considerado um polo microrregional do 

Rodovias
BR - 163: Liga Marechal C. Rondon a Guaíra e Mato Grosso do Sul
PR - 239: Liga Marechal C. Rondon ao Lago de Itaipu
BR - 467: Liga Marechal C. Rondon a Toledo e a capital Curitiba
PR - 491: Liga Marechal C. Rondon a Nova Santa Rosa

Divulgação

Foto: Foto Rondon

comércio, em função, principalmente, 
de a base econômica ter como alicerce 
a agricultura e fortes indústrias. Existe a 
ACIMACAR Associação Comercial, In-
dustrial e Agropecuária de Marechal Cân-
dido Rondon, que fortalece as vendas do 
comércio com incentivos como sorteios 
de prêmios, realiza palestras aos associa-
dos, organiza feiras para a divulgação dos 
produtos comercializados, e dá auxílio 
aos futuros empreendedores.
O setor industrial atua principalmente 
com produtos das áreas de alimentícios, 
moveleiro, vestuário e metalúrgico. Há 
hoje 156 indústrias; 876 prestadores de 
serviços e 1005 estabelecimentos comer 
ciais diversos e 339 autônomos, totali-
zando 2376 alvarás de funcionamento.

Fonte: Prefeitura de Marechal Cândido Rondon
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Matéria de capa
Divulgação

 Como diz o ditado: “tempo é 
dinheiro”, o caminhão não pode parar e, 
se parar, tem que ser por pouco tempo. 
Essa é a principal necessidade de merca-
do que levou a Vipal e sua Rede de Refor-
madores Autorizada a investir no con-
ceito do Maxitruck - centro de serviços 
especializados em veículos pesados: 
caminhões, ônibus e carretas.
Os Maxitruck da Rede Vipal oferecem 
uma vasta gama de produtos e serviços 
que incluem a venda de pneus novos, 
a reforma de pneus, alinhamento, ba-
lanceamento, lubrificação, desempeno 
de eixo, suspensão, manutenção de frei-
os, entre outros. Os Maxitruck são impor-
tantes pontos de apoio aos motoristas 
autônomos e empresas de transporte de 
cargas e de passageiros e contam com 
uma mão de obra super qualificada.
 O conceito é resolver todas as neces- 
sidades de manutenção do veículo de 
forma ágil em um único lugar. Nesse 
sentido, a realização de serviços pre-
ventivos é fundamental, tanto para o 

Conceito Maxitruck
transporte de cargas quanto para o de 
passageiros, rodoviário ou urbano. Pre-
venir é melhor do que remediar e cus-
ta muito menos! Só para ilustrar: com 
relação aos pneus, que é o segundo ou 
terceiro maior custo de uma transporta-
dora, um caminhão desalinhado causa 
insegurança, desconforto para o mo-
torista e tem maior consumo de pneu e 
combustível. Sabe-se que quando ape- 
nas o semi-reboque está desalinhado, 
os pneus têm 20% a mais de desgaste, 

com um aumento de consumo de com-
bustível acima de 5%. Uma vantagem 
importante de realizar os serviços em 
apenas um local é a oferta de garantia 
integrada dos produtos e serviços, e da 
reforma de pneus. Além disso, o atendi-
mento é realizado por profissionais que 
orientam os clientes sobre como man-
ter o veículo em dia, para que o cliente 
possa maximizar o investimento do seu 
negócio e minimizar o número e o tem-
po de paradas para manutenção. 

Começo a todo vapor
 De acordo com o gerente da 
FM Pneus de Marechal Cândido Rondon, 
Marlon Fabiano Dias, a unidade está a 
todo vapor. As atividades tiveram início 
em agosto e o balanço é positivo. “Esta-
mos tendo uma excelente aceitação no 
mercado. Os resultados são muito ani-
madores. Posso dizer que a resposta que 
temos tido por parte dos clientes está 
acima de nossas expectativas”.
Marlon atribui o sucesso a credibilidade 
conquistada pela marca FM Pneus ao 
longo de sua trajetória.

Marlon - Gerente de  Rondon

Divulgação
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FM Pneus presente na Semana 
Farroupilha em Porto Alegre
 Pelo terceiro ano consecutivo, 
a FM Pneus, em parceria com o Piquete 
Desgarrados da Cavalhada, realizou no 
Parque Harmonia em Porto Alegre a 
comemoração da Semana Farroupilha. 
No dia 10 de setembro a direção e equi-
pe comercial da FM Pneus recepciona-
ram a direção e colaboradores da Vipal. 
Já no dia 11 de setembro foi a vez dos 

Divulgação

clientes participarem da confraterni-
zação. Nos dias do evento, foi servido 
no jantar o tradicional prato típico da 
cidade de Toledo, o Porco no Rolete.  
Outra atração foi a ovelha no rolete.
A programação contou com apresen-
tação artística. O show ficou por conta 
do cantor Délcio Tavares, que presen-
tou os convidados com suas belíssimas 

composições. o evento contou também 
com a participação do cantor Ricardo 
Santos. Os clientes receberam uma 
camiseta alusiva ao evento e pacotes de 
erva-mate.
A FM Pneus se orgulha de fazer parte 
dessa terra e contribuir para a valori- 
zação da tradição e valores do povo ri-
ograndense. 
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Confraternização 
com colaboradores 
de Toledo

FM Pneus promove 
oficina de orçamento 
doméstico

Fotos: Fm Pneus

Gestão com pessoas

 Colaboradores da unidade de 
Toledo festejaram os aniversários do mês. 
Os colaboradores participaram de confra-
ternização com entrega de presentes aos 
aniversariantes e sorteio de prêmios.

 Foi realizado no dia 24 de setembro na uni-
dade de Toledo uma oficina de orçamento doméstico 
ministrada pelo Professor Gilmar Camargo. Participa- 
ram do treinamento colaboradores de todos os setores 
da empresa.

Divulgação

Divulgação
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Gestão com pessoas

Homenagem
colaboradores
5 anos
 O dia  5 de setembro foi uma data 
especial para a FM Pneus de Guarapuava. 
Neste dia foi realizado um jantar com todos 
os colaboradores para homenagear Daniel 
Massuqueto e Adalmo Beira dos Santos, 
que completaram cinco anos de trabalho 
na FM Pneus.

Feliz
aniversário!
 Os colaboradores da FM Pneus 
de Guarapuava que fizeram aniversário 
nos meses de Junho, Julho e Agosto par-
ticiparam de um coquetel comemorativo. 
Cada aniversariante recebeu de presente 
uma mochila personalizada.

Divulgação

Divulgação
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Comemoração na
unidade Gravataí
 No dia 24 de agosto colabora-
dores da Unidade de Gravataí se reuniram 
para comemorar o aniversário dos cole-
gas. A confraternização teve direito a pre-
sente, bolo e sorteio de prêmios.

Gravataí
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Homenagem aos colaboradores

Palestra “Experiência do
cliente no ponto de venda” 

 No dia 24 de agosto foi realizada uma homenagem aos colaboradores em Toledo por tempo de empresa. Os colabora-
dores Luciana Reolon e João Kolling receberam uma placa alusiva aos 05 anos de empresa, a colaboradora Mônica Santa recebeu 
a homenagem de 10 anos e Ceni Moraski de 15 anos.

 Foi realizada a palestra no au-
ditório da ACIT com o consultor e pa-
lestrante Jonas Berger. Participaram 
colaboradores da FM Pneus e empresas 
parceiras e associadas.

Divulgação

Divulgação
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Portas abertas

Programa Portas Abertas com  
clientes do Vale do Taquari-RS
 Evento realizado dia 01/08 com clientes do Vale do Ta-
quari atendidos pelos consultores de vendas Cristian, Natalicio 
e Alderi. Os clientes que participaram do portas abertas foram 
recepcionados pelo Supervisor Comercial Walter, Diretor Ra-
masses Mascarello, Gerente de Unidade Luis Felipe Mascarello e 
Guilherme Rizotto, Gerente da Vipal. Na Visita os clientes conhe- 
ceram a estrutura de Truck-Center e reformadora e após foi feito 
uma confraternização com sorteio de brindes.

Programa Portas
Abertas em Toledo 

 Clientes de diversas regiões da 
Unidade de Toledo foram recepciona-
dos pela Direção e equipe comercial. Eles 
conheceram o processo de produção e 
ao final foi realizada uma confraterni-
zação com um jantar italiano.

Divulgação

Divulgação
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Portas abertas
Divulgação
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Alunos de MBA 
visitam unidade
de Toledo

Estudantes de 
pós-graduação em 
Gestão Estratégica 
de Negócios visitam 
FM Pneus

 Alunos do MBA em Logistica  da 
Fasul estiveram no dia 10 de agosto em 
visita a FM Pneus - Unidade Toledo.

 Alunos do curso de pós-gradu-
ação em Gestão Estratégica de Negócios 
da FASUL, da disciplina de Planejamento 
Estratégico, visitaram a FM Pneus, uni-
dade Toledo. A programação faz parte do 
Programa Portas Abertas.

Alunos do Curso Técnico
em Meio Ambiente

 Alunos do curso técnico em Meio 
Ambiente do Colégio Luiz Augusto Moraes 
Rego visitaram a unidade da FM Pneus Toledo 
no Programa Portas Abertas. Na ocasião co- 
nheceram os programas de sustentabilidade.

Portas abertas
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Divulgação

 Alunos do MBA Gestão de In-
dústrias da FASUL visitaram a FM Pneus 
- Unidade de Toledo na disciplina de 
Planejamento Estratégico acompanhadas 
do Professor Marcos Magnanti, Diretor 
Executivo da empresa.

Alunos de gestão de 
indústrias visitam 
FM Pneus

Portas abertas

 Alunos do curso técnico de Logística do SENAI de Toledo visitaram a FM Pneus no dia 19 de agosto. Foram recepcionados pelo 
gerente de produção, Ivan Clei de Oliveira. Na oportunidade conheceram o processo logístico implantado na empresa.

Alunos do SENAI de Toledo visitam FM Pneus

Divulgação
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Portas abertas

Gerenciamento de pneus em frotas

Divulgação

 Clientes das unidades de Toledo 
e Guarapuava, responsáveis pela frotas 
de suas empresas, participaram no dia 
18 de setembro de treinamento técnico 
sobre Gerenciamento de Pneus em Fro-
tas. Foram abordados também assunos 
como o custo por quilômetro, Pneusplus 
e Bandas Ecotread. O curso teve como 

instrutores o gerente da Vipal Regional 
Sul, Douglas Cecchin, o gerente de Fro-
tas Vipal Regional Sul, Diego Antonietti 
e o técnico comercial da Vipal, Jeferson 
Robatini. 
Participaram do treinamento as seguintes 
empresas: Frigorífico Larissa, Agropar, 
Transvale, Bartholo Transportes, Paloma 

Transportes, Trans Falls, Transportes 
Maroso, Lar Transportes, Cotriguaçu, 
Bortolotto, Nutriplast, Agrícola Cantelli, 
Transportadora Verdes Campos, FW 
Transportes, Rodoima Transportes, Ro-
doaves, Faccin Transportes, Irrigatran e 
Primato Cooperativa Agroindustrial.
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Portas abertas

 No dia 22/08 foi realizado o 
Programa Portas Abertas na Unidade de 
Gravatai com os clientes da Serra Gaúcha 
atendidos pelos Consultores de Vendas 
Marcio, Aldeci e Rudi e pelo Gerente da 
Unidade de Caxias Antonio. Estiveram 
presentes no evento Diego Antonietti 
Gerente de Frotas da Vipal e Fabio Tonon 
Consultor de Negócios. Na data os cli-
entes conheceram a estrutura de truck-
center e reformadora e após foi feito en-
trega de brindes e jantar.

Clientes da Serra 
Gaúcha no programa 
Portas Abertas

Divulgação
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Curtas

2° Arraiá da FM Pneus 
unidade Guarapuava
 A FM Pneus – Unidade Guarapuava – realizou nos 
dias 11, 12 e 13 de Setembro, com a parceria do SESI – Serviço 
Social da Indústria - um arraiá para os colaboradores e clientes. 
Foram servidos docinhos típicos, pipoca, quentão e bolos.

Divulgação
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Curtas

 Foi realizado no dia 06 de ju- 
nho, na FM Pneus – Unidade Guarapua-
va, um treinamento sobre pneus novos. 
O curso foi ministrado pelo técnico de 
pneus da Fate,  Marcelo Fagion. 

Treinamento pneus FATE 

Nova sinalização interna 
 A FM Pneus reformulou a sinalização interna de suas unidades 
com novas placas de sinalização. O objetivo é criar uma padronização vi- 
sual e comunicativa uniforme em todas as unidades da FM Pneus, passando 
informações de forma direta e nítida a colaboradores e clientes.

Divulgação

Divulgação

Na ocasião um dos assuntos abordados 
foi a aplicação, características, índices 
de carga modelos Fate disponíveis para 
comercialização. O treinamento desta-
cou também a equivalência entre me-

didas de pneus de polegada das rodas. 
Também estiveram presentes repre-
sentando a borrachas Vipal, Diego An-
tonietti e Jeferson Robattini
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Curtas

Festa julina 
na FM Pneus

Copa oeste
de motocross

Visita à 
Borrachas 
Vipal

 A unidade de Toledo realizou a 
tradicional festa Julina com os clientes. 
O evento foi regado a muito quentão, 
pipoca e comidas típicas.

 Foi realizada  em Ubiratã a 2a 
Etapa da Copa Oeste de motocross. João 
Ricardo realizou uma prova excepcio 
nal. Largou em 2° lugar, mas logo  con-
quistou a 1a colocação. João Ricardo 
lidera o campeonato com uma grande 
vantagem,e com certeza brigará pelo ti- 
tulo de campeão. O próximo desafio é em 
Nova Aurora, pelo Campeonato Parana- 
ence de Motocross. O piloto João é pa-
trocinado pela FM Pneus.

 Clientes da região da 
Grande Porto Alegre, acompan-
hados do gerente da unidade 
Gravataí, Luis Felipe Mascarello 
e do supervisor comercial, Wal-
ter Cruz, visitaram no dia 13 de 
setembro a fábrica da Borrachas 
Vipal, em Nova Prata (RS). Na 
ocasião foram recepcionados 
pelo gerente de frotas, Diego 
Antonietti.

Divulgação

Divulgação
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Social

Prêmio 
Ecopremium 
Vipal

Valecap de Lorena-SP em visita a FM Pneus

Diretores e acionistas da FM Pneus
em encontro com  diretoria da Vipal.

 O diretor executivo da FM Pneus, 
Ramassés Mascarello esteve na Itália para 
participar do Prêmio Ecopremium da 
Vipal. O evento foi dedicado às empre-
sas que se destacaram na promoção. A 
viagem contou com visita à Feira Auto-
promotec, em Bologna, e também com 
diversos passeios turísticos.

 Francisco Fonseca, proprietário 
da Recapadora Valecap, de Lorena (SP), 
juntamente com os diretores da empresa, 
estiveram recentemente em Toledo, para 
visitar a FM Pneus. Eles conheceram os 
programas de gestão. Foram recepciona-
dos pelos diretores, Marcos Magnanti e 
Ramassés Mascarello.

 No dia 22 de agosto diretores e 
acionistas da FM Pneus Ltda e FM Pneus 
Brasil Ltda se reuniram com a diretoria da 
Borrachas Vipal, em Porto Alegre.

Divulgação

Divulgação
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União garante prioridade para a duplicação da 163
 A greve dos servidores do De-
partamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), colocou em dúvida 
a duplicação da BR-163, entre Cascavel  
e Marmelândia, no Paraná. A estrada dá 
acesso a região Sul do País.  A rodovia 
é de pista simples, sem acostamento e 
com tráfego intenso de caminhões.
Uma informação divulgada pelo depu-
tado federal Assis do Couto (PT), de que 
a licitação das obras da BR-163 não sairia 
neste ano, mobilizou líderes do Oeste do 
Paraná. Segundo o parlamentar, a notí-
cia foi confirmada pelo superintendente 
do Dnit (Departamento Nacional de In-
fraestrutura e Transportes) no Paraná, 
José da Silva Tiago. Na ocasião Tiago 
afirmou que por conta da greve, nem os 
anteprojetos necessários para a licitação 
haviam sido providenciados. O assunto 
mobilizou lideranças políticas. O senador 
Acir Gurgacz, o deputado federal Hermes 
Parcianello e o empresário Assis Gurgacz 
estiveram em Brasília para audiência com 
o ministro dos Transportes, César Augus-
to Borges. Na conversa, Borges reafirmou 

Governo disponibiliza toda a documentação sobre pedágio
 O Governo do Paraná reuniu 
em um mesmo local todas as infor-
mações sobre os contratos de pedágios 
e aditivo, firmados ao longo de 16 anos 
de concessão. Agora a população poderá 
acessar livremente as cópias dos con-
tratos originais e também dos termos 
de ajustes para saber detalhes sobre os 
seis lotes de concessão do Anel de Inte-
gração. O link está na página da Secre-
taria de Infraestrutura e Logística (www.
infraestrutura.pr.gov.br) no banner “Saiba 
mais sobre Pedágio”. 
O diretor-geral do Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER-PR), Nelson Leal 
Junior, disse que diante dos pedidos da 
população foram reunidos em um mes-
mo local todas as informações sobre as 
concessões, que antes estavam dispersas 
no site do DER. “Agora estão agrupados 
facilitando o acesso a qualquer cidadão, 
mostrando transparência a respeito das 
concessões”, disse Leal Junior. Os docu-
mentos, que podem ser baixados em 
arquivos PDF, têm todos os dados refe-
rentes ao contrato das concessões. Além 

compromisso feito há quatro meses com 
líderes da região de que a licitação, entre 
Cascavel e Marmelândia, sairá ainda em 

2013. “A duplicação dessa rodovia, princi-
palmente nesse trecho, é prioridade na-
cional”, afirmou o ministro.

dos contratos, há também o aditivo fir-
mado em 2002, que postergaram ou re-
tiraram obras do contrato original. O DER 
vai colocar ainda neste mês os termos de 
ajustes administrativos estabelecido após 
2002. Estes termos de ajustes também 
alteraram o projeto original, da mesma 
forma que o aditivo de 2002. 

História
O contrato de pedágio, firmado em 
1997, começou a cobrança em 1998. No 
mesmo ano, houve redução unilateral 
pelo Governo do Estado, cuja decisão 
foi derrubada na justiça em 2000. Em 
2002, foi firmado um termo aditivo, re-
tirando obras, que somam mais de 487 
quilômetros de duplicações, marginais 
e terceiras faixas. De 2003 a 2008 acon-
teceram alguns ajustes administrativos, 
que retiraram novas obras, como as du-
plicações entre Foz do Iguaçu e Cascavel 
e de Guarapuava e Palmeira, além das 
terceiras faixas entre Guarapuava e Ponta 
Grossa. 
Por causas destas mudanças, há quase 

Fernanda Toigo
Estradas
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200 ações pendentes na Justiça ques-
tionando as alterações de pedágios. En-
tre as ações, há pedidos de reparações 
financeiras pelos atrasos em aplicar a 
reposição inflacionária anual prevista em 
contrato, no período de 2003 a 2010. A 
atual gestão conseguiu suspender os 
processos judiciais, buscando a nego-
ciação com as concessionárias. 
O Governo do Paraná já conseguiu a 
retomadas de obras, como as do Con-
torno de Mandaguari e o de Campo 
Largo e as duplicações entre Jandaia do 
Sul e Apucarana, Matelândia a Media-
neira. Estão começando as obras na PR 
445, entre Londrina e o distrito de Warta, 
além das duplicações programadas entre 
Matelândia e o trevo de Ramilândia e o 
viaduto São Cristovão e a Ferroeste, em 
Cascavel. Tem também a duplicação da 
PR 407, em fase final de negociação, e 
a duplicação da Rodovia do Café, entre 
Ponta Grossa e Apucarana. Ao todo as 
estas negociações, que incluíram novas 
obras e a antecipação de outras, somam 
R$ 1,2 bilhão. 
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Saúde

Obesidade atinge boa parte dos caminhoneiros

 Mais de 80% dos caminhoneiros 
apresentam  algum grau de obesidade.
Eles vivem sentados a maior parte do 
tempo. Além disso outros hábitos pró-
prios dos caminhoneiros, acabam fa-
vorecendo a obesidade. Caso ds refeições 
realizadas sempre fora de casa, muitas 
vezes em restaurantes à beira das rodovi-
as e em churrascarias, onde pão, massas 
e carnes gordas recheiam o cardápio. 
Sem contar que são também nota zero 
quando o assunto é atividade física. Os 
caminhoneiros fazem parte de um grupo 
de risco, e portanto, é preciso que exames 
sejam feitos periódicamente. A preocu-
pação maior no caso de hipertensos.  

Algumas dicas para
quem faz as refeições
fora de casa

  Reserve pelo menos uma hora para fazer 
suas refeições com calma;

 Evite frituras: prefira carnes grelhadas 
ou assadas sem molhos; opte por acom-

Fonte: Blog do Caminhoneiro

Foto: Shutterstock image

panhamentos com verduras e legumes 
refogados;

 Faça preferencialmente as refeições de 
três em três horas; isso facilita a digestão 
e melhora o aproveitamento dos nutri-
entes. Nos intervalos, consuma sucos, 
frutas, iogurte, barra de cereais, biscoitos 
e torradas;

 Se optar por lanche, prefira recheios 
como filé de frango, atum, salsicha de 
peru ou salsicha de frango com salada, 
queijo branco, e de preferência, sem 
maionese. Se tiver molho, peça à parte 
para que você possa dosar a quantidade;

 Se a vontade de comer doce após o al-
moço é grande, dê preferência a frutas, 
gelatina ou picolé de frutas;

  Não pule o café da manhã: além de ser a 
principal refeição do dia, ajuda a não exa-
gerar nas demais;

  Dê preferência ao arroz, pães e produ-
tos integrais. São mais saudáveis, pois 
possuem três vezes mais minerais e fi-
bras, além de proporcionarem maior 

sensação de saciedade;

  Opte por restaurantes por quilo ou bufês, 
onde será possível controlar a quantidade 
e o tipo de comida. Esses locais apresen-
tam a vantagem de oferecer grande vari-
edade de alimentos de todos os grupos, 
possibilitando maior opção de escolha. 
Evite “pegar um pouco de cada coisa”, 
que dá como resultado um prato repleto 
e cheio de calorias. Também evite o con-
sumo de saladas temperadas e mistura-
das com maionese e molho rosê: para dar 
mais sabor, opte por limão e azeite.

 Prefira massas sem recheio, como es-
paguete e talharim, com molhos à base 
de vegetais ou tomate. Evite molho bran-
co, pois contém creme de leite, queijo 
parmesão e manteiga. E não abuse do 
queijo ralado;

 Os rodízios oferecem os mais variados 
tipos de carne. Se fizer refeições na chur-
rascaria, evite o consumo de carnes gor-
das como, picanha, cupim e linguiça. Pre-
fira carnes magras como lagarto, alcatra, 
maminha, frango e peru.
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