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Na 14ª Edição da Revista FM Pneus 
temos diversas novidades! Com 
muito orgulho recebemos o Prêmio 
PneuShow que nos concedeu o tí-
tulo de reformadora do ano de 2015 
e 2016, o qual veio por votação onli-
ne de clientes e parceiros! O prêmio 
promovido pela Associação Brasilei-
ra de Reforma de Pneus (ABR), As-
sociação dos Reformadores de São 
Paulo (ARESP) e Francal Feiras, nos 
traz um reconhecimento através de 
nossos clientes que reflete que es-
tamos no caminho certo, investindo 
cada vez mais em tecnologia, ges-
tão e melhorias, fazendo com que 
proporcionamos aos nossos clien-
tes a melhor reforma do país. Muito 
Obrigado Clientes e Parceiros pelo 
voto de confiança! Estaremos sem-
pre buscando fazer cada vez melhor. 
Seguindo a mesma linha de desta-
que, nossa Unidade de Guarapuava 
recebeu o Prêmio Mérito de Gestão 
Empresarial, promovido pela Asso-
ciação Empresarial de Guarapuava 
em parceria com o SEBRAE, que 
reconheceu nossa Unidade como 
a melhor em gestão na categoria 
médio porte em sua cidade, com-
petindo com todos os segmentos 
de negócios, da mesma forma nos 
orgulha muito e mostra como nossa 
gestão é avançada. Na Revista te-

mos matérias interessantes de par-
ceiros nas Histórias de Amigos e no 
Portas Abertas muitas visitas acadê-
micas e de clientes. Apresentamos 
também nesta edição nossa linha de 
pneus novos Agrícola e OTR como 
revenda oficial da Bridgestone/Fires-
tone para estes segmentos. O leitor 
poderá se interar das novidades do 
setor de pneus novos, que vigorará 
novas regras exigindo etiquetas que 
indicarão a classificação de qualida-
de dos pneus em três quesitos mui-

to importantes para a economia e 
segurança. Com o lançamento do 
Portal do Colaborador também de-
monstramos um pouco da nossa 
Gestão com Pessoas, área da em-
presa que já foi muito premiada pela 
sua diferenciação no mercado. En-
fim, muitas matérias interessantes. 
2016 está sendo um ano desafiante, 
mas seguimos evoluindo cada vez 
mais para sempre contribuir na me-
lhoria dos negócios de nossos clien-
tes e parceiros!

Editorial

Reconhecimento e Gratidão!
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TRR Gral: Energia em movimento
Atuando no segmento de trans-

porte e comércio de óleo diesel 
– biodiesel, para consumidores fi-
nais (transporte, comércio, indús-
tria e agropecuária) com entrega 
a domicílio, o TRR Gral também 
está habilitado para o transporte 
e comércio de óleos lubrificantes. 
Localizado em Chapecó/SC o TRR 
Gral se destaca no mercado en-
tregando soluções eficientes para 
toda região Oeste de Santa Cata-
rina e Norte do Rio Grande do Sul. 
Com estrutura completa, conta 
com moderno parque de tanca-
gem e base de carregamento. Dis-
põe de frota adequada garantindo 
agilidade e eficiência à entrega 

dos seus produtos.
A empresa completou 12 anos 

de existência no mês de julho de 
2016 e tem como proprietários 
Etelvino Gral e seus filhos. Com a 
meta de manter o crescimento, de 
maneira sustentada e organizada, 
a empresa atua com seriedade e 
extremo cuidado, para minimizar 
os riscos inerentes ao comércio 
e alavancar cada vez mais bons 
negócios, que gerem a rentabi-
lidade necessária para a empre-
sa se tornar cada vez maior. “Foi 
justamente esse trabalho que co-
locou nossa empresa na posição 
de destaque que hoje detemos 
em nosso segmento de merca-

História de amigos

do, onde somos um dos maiores 
TRRs (Transportador-revendedor-
-retalhista) da região Sul”, explica 
o administrador da empresa Flá-
vio Tartari.

Como muitas empresas, o TRR 
Gral buscou a excelência na mo-
dalidade de prestação de servi-
ços em reformas de pneus e, de 
acordo com Tartari, optaram pela 
FM Pneus, que é uma empresa 
de destaque no mercado. “Nossa 
avaliação da FM Pneus é a melhor 
possível, pois sempre que deman-
damos atendimento, fomos muito 
bem atendidos, seja nos serviços 
propriamente ditos, seja na re-
cepção, nos contatos”, destaca.

Foto: Divulgação

Futuras instalações do TRR Gral
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Transportadora Lunardi: 20 anos de estrada

A Transportadora Lunardi iniciou 
suas atividades no ramo cerealista 
e em 1996 direcionou suas ativida-
des para o transporte rodoviário de 
cargas secas e refrigeradas. Com 
menos de um ano de empresa, a Lu-
nardi já instalava unidades de apoio 
em Itatipa – PR e Ponta Porã – MT e 
a cada ano foi se especializando no 
ramo de atuação, desenvolvendo, 
implantando e operando soluções 
em transporte rodoviário nos mais 
diversos segmentos da economia 
nacional, atendendo as necessida-
des dos clientes de grande, médio e 
pequeno porte.

Entre implantação de filiais e uni-
dades de apoio em diversos locais, 
no ano de 2006 a matriz foi trans-
ferida para a cidade de Xaxim onde 
opera atualmente. Foi em Xaxim que 
a parceria entre Lunardi e FM Pneus 
iniciou, com o representante da em-
presa na região atendendo a trans-

portadora nos serviços de reformas 
de pneus da linha carga.

À frente dos negócios desde a fun-
dação está o empresário Iloi Lunardi, 
diretor da empresa que conta com 
mais de 260 veículos rodando pelo 
país e ampliando as fronteiras da 
transportadora. A Lunardi tem sua 
estrutura 100% informatizada e tra-
balha com renovação da frota e cro-
nograma de manutenção e revisão 
para todos os veículos.

Há dois anos a transportadora am-
pliou a atuação no ramo com no-
vos setores no transporte de cargas 
como cosméticos, higiene e sane-
antes e pretende continuar inves-
tindo e crescendo com qualidade, 
tornando-se cada vez mais abran-
gente no mercado nacional. O cená-
rio econômico atual reduziu as ex-
pectativas do setor, no entanto, para 
a Transportadora Lunardi, o  foco é 
se manter no mercado competiti-

vo, buscando novas oportunidades, 
aproveitando para trabalhar com re-
dução de custos, porém mantendo e 
destacando-se na qualidade.

“Nosso objetivo é continuar cons-
truindo a história da Lunardi, acredi-
tando e confiando sempre na me-
lhoria.  Postura positiva e motivação 
são primordiais para encararmos 
essa fase da economia brasileira”.

História de amigos

Foto: Divulgação
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História de amigos

Paloma Transportes: Há mais de 40 anos 
transportando pessoas com excelência

Foi com o suor e dedicação do senhor 
Olívio Sartori e sua esposa Tereza B. Sar-
tori que, em 15 de outubro de 1974, nas-
cia oficialmente a Paloma Transportes, 
em Medianeira, no Extremo Oeste do 
Estado do Paraná. Na época seu Olí-
vio começou com apenas dois micro-
ônibus e uma Kombi, fazendo linhas 
escolares e transportando passageiros 
no município. A lida era puxada mas 
seu Olívio, sempre na boleia de um dos 
veículos, não desanimava, tocando seu 
negócio com garra e determinação. 

O tempo foi passando e a empresa foi 
crescendo. A década dos anos 2000 foi 
marcante na história da empresa. Pas-
saram por dificuldades e percalços, mas 
conseguiram dar a volta por cima. Em 
meados de 2004, o filho mais novo do 
seu Olívio, Rodrigo Sartori, assumiu a 
administração da empresa. Com apenas 
25 anos na época, pouca experiência 
mas muita força de vontade, deu início 

à uma nova era na Transportes Paloma. 
Aos poucos foi aumentando e renovan-
do a frota e se especializando em trans-
porte urbano e também escolar.

Hoje a empresa colhe os frutos do 
planejamento traçado há mais de dez 
anos, contando com uma frota de mais 
de 20 veículos, todos novos ou semino-
vos, padronizando os veículos da mar-
ca Mercedes-Benz e Marcopolo Torino, 
atendendo com excelência o público 
de passageiros que transporta. Segundo 

Rodrigo, a Paloma foi uma das primeiras 
empresas de todo o Estado e a primeira 
das regiões Oeste e Sudoeste a adquirir 
em 2014 veículos do modelo OF 1519 da 
Mercedes Benz, que conta com a car-
roceria New Torino da encarroçadora 
Marcopolo, líder no mercado de trans-
porte urbano, o que, de acordo com Ro-
drigo, trouxe à sua frota uma melhora 
significativa no tocante ao custo bene-
fício dos veículos. 

A boa fase da empresa não significa 
que não sofram com as adversidades 
tanto do setor quanto da situação eco-
nômica do país em geral. “O aumento 
dos combustíveis, a alta taxa tributária e 
os custos operacionais do negócio são 
obstáculos que afetam à todos do ramo 
do transporte, mas temos que encarar 
com fé e boa vontade”, afirma Rodri-
go, revelando que há planos à médio e 
longo prazo para ampliação e melho-
ramento do espaço físico da empresa 
(pátio, garagem e escritório), além da 
contínua renovação da frota e do trei-
namento constante dos colaboradores 
da empresa, onde conta com a parceria 
do SEST/SENAT. Também revelou que, 
nos próximos anos, haverá um aumen-
to da frota de ônibus da Paloma, tudo 
estrategicamente planejado de acordo 
com a expansão de seus negócios.

A Parceria com a FM Pneus

A história de parceria entre a Paloma 
Transportes e a FM Pneus vai para quase 
uma década de sucesso. Desde o ano 
de 2006 que a empresa de transporte 
coletivo é atendida pela reformadora. 
Rodrigo diz não ter queixas sobre a par-
ceria, muito pelo contrário, afirma estar 
bastante satisfeito com os frutos dessa 
parceria, se mostrando um entendedor 
nato em pneus além de um entusias-
ta da marca VIPAL. Frisa, inclusive, o 
excelente atendimento prestado pelo 
consultor da FM Pneus que o atende, 
Josnei da Silveira, o qual de acordo com 
Rodrigo, “não mede esforços para bem 
atender”. Nesse ritmo, não é de admirar 
se essa parceria vir a comemorar suas 
bodas de ouro.Rodrigo, filho de Olivio e administrador da Paloma Transportes

Seu Olívio e Dona Tereza recebendo os novos ônibus  modelo Torino da frota

Confraternização dos 40 anos da Paloma, 
em 2014

Fotos: Divulgação
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Foto: Divulgação

Estância Beduschi: história de trabalho e
envolvimento com a comunidade

Localizada na Linha Segredo, in-
terior de Maravilha, em uma área de 
180 hectares e com diversas ativi-
dades desenvolvidas, a história dos 
amigos da Estância Beduschi com a 
FM Pneus começou desde o início 
das atividades da empresa. A proprie-
dade é liderada por Vilmar Beduschi 
e pelo filho Cristhyano, que é enge-
nheiro agrônomo. Além da produção 
de grãos que é a principal atividade, 
a ovinocultura tem se destacado na 
propriedade e rendeu recentemente 
à família o prêmio de Destaque Rural 
do município.

A história da família Beduschi é de 
muito trabalho e envolvimento com 
a comunidade. Vilmar já atuou como 
presidente da Associação de Pais da 
comunidade, presidente do esporte 
clube, foi patrão campeiro por dois 
mandatos no CTG Juca Ruivo e pa-
trão do Piquete de Laçadores da Es-
tância Beduschi. Vilmar conta que a 
família sempre atuou na agricultura 
acredita que o trabalho, a dedicação, 
a humildade na busca de informa-
ções e adaptação às mudanças que 
são impostas pelo mercado são os fa-

tores importantes para o sucesso. Ele 
ressalta ainda como pilar para desen-
volvimento a união e valorização da 
família.

A relação comercial com a FM Pneus 
é antiga e sustentada na credibilidade. 
“Sou cliente da FM Pneus desde a fun-
dação da empresa e não vejo outro 
lugar onde posso conseguir o mesmo 
atendimento, qualidade e a garantia 

dos serviços de recapagem”, conta 
Vilmar. O produtor rural considera a 
FM Pneus uma empresa séria e desta-
ca a busca das tecnologias como ou-
tro diferencial. “Assim como nós pro-
curamos nos especializar na lavoura 
e na criação de ovinos a FM Pneus 
sempre está inovando e nos oferece o 
que existe de melhor no mercado em 
recapagem”, afirma.

História de amigos

Propriedade compreende uma área de 180 hectares
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Novidades

FM Pneus é revenda oficial Firestone 
para as linhas Agro e OTR

Visando ampliar cada vez mais o 
mix de produtos e serviços, através 
das melhores opções em pneus para 
seus clientes, a FM Pneus fechou par-
ceria com a Bridgestone/Firestone 
paras as linhas industrial (empilhadei-
ra), florestal, agrícola e OTR.

A Maior Reformadora Agrícola/OTR 
do Sul do País, agora também dispo-

nibiliza uma linha completa de pneus 
novos para essa área.

A FM Pneus estudou o mercado, 
suas necessidades e produtos, prin-
cipalmente do mercado agrícola, e 
com sua experiência e conhecimen-
to, buscou uma parceria que possuís-
se um pneu com excelência tanto na 
primeira vida, como nas demais atra-

vés da qualidade da carcaça para re-
forma, chegando assim a conclusão 
de que a Firestone apresenta o me-
lhor conjunto de soluções para área.

É por isso que a Líder em Reforma 
se junta à Líder do Campo, para levar 
aos seus clientes um pacote comple-
to que busca criar o melhor custo be-
nefício do mercado.

Firestone - pioneirismo
Custo Benefício e Diferenciais da Marca Firestone

SAT 23º - Na linha agrícola, a Firestone possui o desenho 
com maior relação entre tração, estabilidade, durabilidade e 
conforto. O ângulo das garras SAT 23º são exclusividade da 
Firestone, é um desenho patenteado que só a marca possui. 
Desgaste uniforme, maior tração e economia de combustível.

Desempenho – diversas medidas da Firestone além de pos-
suir desenho superior, possui maior número de garras que a 
concorrência, fazendo com que o pneu tenha mais tração, 
mais borracha e conseqüentemente dure mais, é economia 
para o agricultor.

Talão reforçado – o talão dos pneus Firestone são mais ro-
bustos e resistentes, importantíssimo para uma área tão sensí-
vel e importante para o pneu.

Recapabilidade – a marca possui um alto índice de recapabilida-
de e qualidade de carcaça, fazendo com que o cliente economize 
na vida útil do pneu e trazendo mais resultados para seu negócio.

Bridgestone e Firestone
Sendo a maior fabricante mundial de pneus, a Bridges-

tone/Firestone possui excelentes soluções em pneus OTR, 
tanto da marca Firestone com a linha diagonal como da 
marca Bridgestone com a linha radial.

Firestone – 8 Anos de Garantia
Maior garantia do mercado, pioneira na garan-

tia de 8 anos, a Firestone prova que seus pneus 
tem qualidade, assim como a FM Pneus é líder 
em garantia na sua linha agrícola com 2 anos so-
bre a reforma.
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Parceiros de negócios

Quando grandes distâncias aproximam 
a FM Pneus e os parceiros

A vontade de ter o próprio negó-
cio e a qualidade dos serviços da FM 
Pneus fizeram com que o agente de 
negócios Valdir Rohde buscasse a 
empresa para firmar uma parceria 
que já dura mais de 10 anos. Valdir e 
o filho Renan percorrem diversos mu-
nicípios recolhendo pneus agrícolas, 
reformando com a FM Pneus e devol-
vendo os pneus para as lavouras na 
região da grande Dourados/MS

Com a economia essencialmente 
firmada em lavouras, frigoríficos e no 
plantio da cana-de-açúcar a região 
atendida abrange mais de 10 municí-
pios. “O agronegócio sustenta o país 
e para o setor a crise é quando tem 
excesso de chuva ou seca”, comenta o 
agente, que lembra também de uma 
grande estiagem no ano de 2006, pe-
ríodo que considerou o mais delicado 
para seu negócio. 

De lá para cá, comenta Valdir, o ne-
gócio foi melhorando a ponto de pas-
sar por crises políticas e econômicas 
sem sofrer o que sofrem outros seto-
res. “Foi uma parceria que deu certo”, 
disse. Com boas expectativas para o 
futuro, Valdir e Renan, que faz curso 

superior de Tecnologia em Produção 
Agrícola, mantem clientes desde o 
ano de 2002 e atendem a região de 
ponta a ponta enfrentando as distân-
cias que separam um município do 
outro. “Somente em Dourados per-
corremos fazendas e lavouras com 
mais de 100 quilômetros de distância”, 
contam. Uma das receitas para a fide-
lidade dos clientes é o atendimento 
e a qualidade dos serviços de refor-
mas da FM Pneus. “A qualidade é in-

questionável e, além disso, a empresa 
está sempre buscando soluções para 
a logística, o que é muito importan-
te numa região de grandes distâncias 
como a nossa”.

Trabalhando desde os 16 anos com 
o pai, Renan define a atividade como 
uma prática diária de relacionamento 
com clientes e de como conquistar 
novos parceiros no negócio. “A par-
ceria com a FM Pneus é também um 
aprendizado para a vida”, garante.

Registro feito pelo agente de negócios. Região de lavouras e grandes distâncias não impede 
que pai e filho busquem os pneus para reformar com a FM Pneus.

Renan e Valdir, pai e filho percorrem diversos municípios em busca de pneus para reformar

Fotos: Arquivo Pessoal

Municípios de 
atendimento da 
Rohde Pneus

• Dourados
• Caarapó
• Laguna Carapã
• Itaporã
• Douradina
• Rio Brilhante
• Fátima do Su
• Juti
• Nova Alvorada do Sul
• Glória de Dourados
• Vicentina
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Pequenos produtores ganham 
mais prazo para realizar o CAR

Suinocultura brasileira deve crescer mais de 20% 
nos próximos anos

O Governo Federal prorrogou para maio 
de 2017 o prazo para que pequenos produ-
tores rurais e agricultores familiares façam 
o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de suas 
terras. A prorrogação assegura que os mais 
de 1 milhão de proprietários e posseiros 
de pequenas terras que ainda não fize-

A carne suína é a proteína animal mais 
produzida e consumida do mundo. O Bra-
sil vem expandindo, nos últimos anos, seu 
consumo interno. Campanhas de marke-
ting, informando sobre a qualidade e as 
vantagens da carne suína, têm ajudado 
para o aumento. A suinocultura brasileira 
deve crescer, nos próximos 10 anos, em 
torno de 21%, tanto em produção como no 
consumo interno e ainda nas exportações, 
conforme informação da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), até atingir 4,3 milhões de 
toneladas, em 2024. Já a produção brasilei-
ra de suínos, em 2015, foi de 3,5 milhões de 
toneladas. Do total, 85% foram destinadas 
ao consumo interno e 15% às exportações. 
Os estados maiores produtores são: Santa 
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Goiás.

Nos primeiros 4 meses de 2016, houve 
um incremento nas exportações brasilei-
ras de carne suína, com vendas de US$ 
113 milhões, aumento de 3,1% em relação 
ao mesmo período de 2015. E no mês de 

ram o cadastro não sejam prejudicados no 
acesso aos benefícios previstos no Código 
Florestal. A prorrogação dos benefícios as-
sociados ao Programa de Regularização 
Ambiental (PRA) vale apenas para as pro-
priedades ou posses rurais com menos de 
quatro módulos fiscais, unidade de medida 

maio de 2016, as exportações, somente 
para a China, obtiveram um crescimento 
de 19 mil por cento, frente a US$ 70,8 mil 
em maio de 2015. O câmbio mais favorável 
e a habilitação à exportação de novas plan-
tas frigoríficas brasileiras foram fatores de-
cisivos para o resultado obtido. Desde de-
zembro, os chineses habilitaram seis novos 
frigoríficos de carne suína à exportarem ao 
país. No total, o Brasil possui, hoje, 12 frigo-
ríficos de carne suína aptos à exportação 
para a China.

A produção interna de carne suína na 
China sofreu drástica redução na produ-
ção, por questões relacionadas à legisla-
ção ambiental, aumentando, portanto, a 
dependência do país no comércio exterior 
para garantir o abastecimento doméstico. 
O cenário deve se manter, o que favorece-
rá o incremento gradativo nas exportações 
brasileiras de carne suína, em especial.

Segundo o presidente da Comissão 
Nacional de Aves e Suínos da CNA, Renato 
Simplício Lopes, graças às campanhas, o 
maior conhecimento pela população das 

que varia de acordo com o município do 
país, indo de 5 a 110 hectares.

O Código Florestal aprovado em 2012 
trouxe regras gerais e transitórias para que 
o produtor pudesse se adequar à nova le-
gislação. Dentre as regras transitórias (be-
nefícios) está a suspensão de sanções em 
função de infrações administrativas por 
desmatamento irregular de vegetação 
em áreas de Reserva Legal (RL), Área de 
Preservação Permanente (APP) até 2008; 
possibilidade de regularização dos passi-
vos ambientais através do Programa de 
Recuperação Ambiental (PRA); dedução 
das APP e RL no cálculo do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural (ITR), geran-
do créditos tributários; obtenção de crédito 
agrícola por linhas oficiais do Governo Fe-
deral; entre outros.

De acordo com a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) as difi-
culdades operacionais enfrentadas pelos 
agricultores refletiram no baixo nível de 
adesão ao CAR.

vantagens da carne suína está contribuindo 
fortemente para o crescimento do consumo. 
“Acredita-se que aos poucos a carne suína 
irá ganhar maior espaço nas preferências do 
consumidor brasileiro, especialmente, em 
regiões onde o setor ainda é fragmentado, 
como no caso das regiões Nordeste e Norte. 
As campanhas de marketing têm ajudado 
muito nisso”, afirma.

Fonte: CNA

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Notícias do setor
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O Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no 
âmbito do Programa Brasileiro de Eti-
quetagem (PBE), definiu as novas regras 
de segurança e eficiência para a fabrica-
ção dos pneus. Entre as principais novi-
dades, o produto será avaliado quanto à 
capacidade de frenagem em piso mo-
lhado, ao nível de ruído, e a resistência 
ao rolamento, ou seja, índice do atrito da 
borracha com o solo. “A intenção é tor-
nar o produto ainda mais seguro para o 
consumidor, com o teste de frenagem. 

O índice de atrito impacta no consumo 
de combustível e, por consequência, nas 
emissões de CO2. Quanto maior a resis-
tência ao rolamento, maior o consumo 
de combustível e a emissão de gases 
poluentes, respectivamente”, destacou 
o diretor de Avaliação da Conformidade, 
Alfredo Lobo.

Depois das mudanças, os pneus terão 
seu desempenho comparado e clas-
sificado em cada um dos itens avalia-
dos, similar ao que acontece em vários 
produtos da linha branca: receberão a 

Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia (ENCE), com graduações de ‘A’ 
a ‘G’, sendo ‘A’ o nível que representa o 
melhor desempenho em cada critério. 
“O Programa segue os padrões utilizados 
na Europa e seremos um dos primeiros 
países do mundo a adotar. A Etiqueta 
oferece ao consumidor mais um atribu-
to, além do preço e da estética, para a 
sua decisão de compra. O consumidor 
é o verdadeiro indutor da melhoria dos 
produtos fabricados”, ressaltou.

Prazos de adequação

Fabricação e importação - 29 de outubro de 2016 (todas as famílias, inclusive as já registradas pelo Inmetro).
Comercialização pelo fabricante/importador - 20 de abril de 2017.

Os pneus produzidos ou importados até outubro de 2016 têm até abril de 2017 para serem enviados aos 
revendedores. O mercado, por sua vez, tem até abril de 2018 para comercializar os produtos sem etiqueta.

INMETRO: Pneus terão 
etiqueta de eficiência

Notícias do setor
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Continental lança
Portal Educativo
sobre a etiquetagem

Parceira da FM Pneus na comercialização de pneus novos, 
a Continental inovou mais uma vez e, para auxiliar os con-
sumidores e seus parceiros comerciais a compreenderem 
melhor a proposta e os ganhos proporcionados pelo PBE, 
lançou um portal educativo reunindo as principais informa-
ções do Programa incluindo sua abrangência, os critérios de 
eficiência analisados, de que forma os testes são realizados e 
quais os seus benefícios. O portal educativo da Continental 
Pneus sobre o PBE está disponível no endereço:

www.etiquetapneu.com.br

A etiqueta deverá ser aplicada em todos os pneus de cons-
trução radial comercializados no país para automóveis, pica-
pes, utilitários esportivos, vans e caminhonetas, bem como 
nos de construção radial para caminhões e ônibus para os 
serviços Regional, Rodoviário, Urbano e Misto. Na íntegra da 
Portaria544 de 25/10/2012 estão determinadas as exceções.

Entrevista A reportagem da Revista FM Pneus con-
versou sobre as novas regras com Victor 
Gomes Simão - Pesquisador Tecnologista 
em Metrologia e Qualidade do INMETRO.  
O pesquisador falou sobre os ensaios que 
foram considerados para a certificação, 
prazos para produtos em estoque e outras 
dúvidas. Acompanhe:

1 - Quais informações estarão na eti-
queta e com o quais critérios elas estão 
relacionadas?

Além do número de registro do produ-
to junto ao Inmetro, a etiqueta deve trazer 
informações de desempenho do pneu, no 
que se refere à Resistência ao rolamento, 
Aderência em pista molhada e Emissão de 
potência sonora (ruído) em dB.

2 - Quais os ensaios foram realizados 
ou considerados para a nova certifica-
ção?

Ensaio de Resistência ao Rolamento, 
conforme descrito na norma técnica ISO 
28580; Ensaio de Aderência em Pista Mo-
lhada, conforme descrito na norma técni-
ca ISO 23671; Ensaio de Emissão de Potên-

cia Sonora (Ruído), conforme descrito nas 
normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844.

3 - O fim do prazo para adequação é 
outubro. Após este prazo haverá outros 
prazos para produtos em estoque?

Após o prazo de outubro, o comércio 
terá mais 18 meses para atualizar seus 
produtos em estoque somente de acordo 
com os requisitos da Portaria 544.

4 - Que diferencial apresentam, por 
exemplo, pneus com a etiqueta de faixa 
A a G?

Diferencial em desempenho nos crité-
rios de Resistência ao Rolamento e Ade-
rência em Pista Molhada. Quanto mais 
próximo do A, melhor o desempenho do 
pneu.

5 - O que o consumidor deve observar 
na compra de novos pneus?

A existência da etiqueta ENCE, com a lo-
gomarca e o número de registro do Inme-
tro nos produtos, bem como os desempe-
nhos esperados para cada parâmetro.

Victor Gomes Simão

Notícias do setor

Foto: Divulgação
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RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO
A etiqueta mostra neste critério uma 
graduação de resistência ao rolamento, 
que vai de “A” até “G”, no qual “A” é o mais 
eficiente e “G” é o menos eficiente na 
classe de consumo de combustível.

ADERÊNCIA NO MOLHADO
Este critério descreve a capacidade de 
aderência de um pneu em uma superfí-
cie molhada. Dentre os comportamentos 
esperados pela aderência, podemos citar:

• Distâncias de frenagem mais curtas;
• Melhor dirigibilidade em retas;
• Maior estabilidade em curvas.

RUÍDO EXTERNO
A etiqueta mostra, neste terceiro critério, 
uma graduação na qual uma onda 
representa o pneu mais silencioso e três 
ondas representam o pneu mais sonoro 
e menos eficiente.

COMO LER A ETIQUETA?

LEIA SEMPRE A INFORMAÇÃO CONTIDA
NA ETIQUETA. ELA DIZ MUITO.

Notícias do setor
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Matéria de capa

FM Pneus é eleita a Empresa 
Reformadora de Pneus do Ano 
2015/2016

A FM Pneus foi considerada a melhor 
reformadora de pneus do país e rece-
beu o prêmio Pneushow – Marcas Fa-
voritas de Empresa Reformadora do Ano 
2015/2016. O prêmio é uma iniciativa da 
Associação Brasileira do Segmento de 
Reforma de Pneus (ABR) e Associação 
das Empresas Reformadoras de Pneus 
do Estado de São Paulo (ARESP), em 
parceria com a Francal Feiras. A Vipal, 
parceira da FM Pneus, recebeu o prêmio 
pela Banda Pré-Moldada e Camelback 
do Ano – 2015/2016.

A solenidade aconteceu no dia 29 de 
junho durante a Feira Pneu Show, que 
iniciou no dia 28 de junho na Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo e teve a presen-
ça do Diretor Executivo da FM Pneus, 
Eduardo Maldaner e do Diretor Comer-
cial da empresa, Márcio Marcon, que de-
dicaram a conquista aos colaboradores, 
fornecedores e principalmente clientes 
da empresa.

De acordo com o Diretor Executivo, 
Eduardo Maldaner, a conquista reflete 
todo o trabalho que a FM Pneus vem 
desenvolvendo ano a ano. “A FM pos-
sui o melhor conjunto de tecnologias e 
profissionais para a reforma de pneus, 
sendo pioneira em muitas delas, e busca 
constantemente melhorar seus serviços 
e produtos. O prêmio PneuShow confir-
ma o diferencial de qualidade e tecno-
logia da FM Pneus, que busca a evolu-
ção continuamente”, afirmou. O Diretor 
Comercial, Marcio Marcon, destacou o 
sentimento de receber a premiação e os 
diferenciais da empresa para chegar ao 
topo da preferência dos clientes. “Rece-
ber esta premiação é motivo de orgu-
lho. Ser lembrado pelos nossos clientes 
e conquistar uma premiação nacional 
mostra que a FM Pneus está em sinto-
nia com seus clientes e parceiros nos 
mercados em que está inserida. Acredito 
que os fatores que impactaram para esta 

conquista são os constantes investimen-
tos em tecnologia, qualificação da equi-
pe, o mix de produtos e serviços, a rede 
FM Pneus e nossa marca que é forte”.

Participaram da votação, profissionais 
de transportadoras, varejistas/revende-
dores, centros automotivos e serviços, 
reformadores, borracharias, indústria au-
tomotiva, de máquinas e componentes e 
indústria de pneus e borracha.

O Gerente de Produção da Unidade de 
Toledo há mais de 18 anos, Ivan Clei de 
Oliveira considera o Prêmio Pneushow 
mais uma forma de reconhecimento 
da excelência do trabalho prestado pela 
empresa. “A garantia de que o cliente 
esteja satisfeito é o foco primordial do 
nosso trabalho. Tal satisfação depende 
de como a empresa está envolvida com 

o processo produtivo e suas etapas, 
desde a coleta dos pneus do cliente até 
o retorno dos mesmos. Tanto a logística 
externa aplicada pelos consultores 
de venda e agentes de negócio, bem 
como a logística interna. Todo trabalho 
ocorre em sincronia para que o produto 
seja entregue em tempo hábil ao 
destinatário”, enfatiza.

Já o Gerente de Produção da Unidade 
de Maravilha, André Chaves, acredita que 
o reconhecimento é resultado da satis-
fação dos clientes. “Receber o prêmio 
como a empresa do ano em nosso seg-
mento é motivo de orgulho, e também 
a certeza que estamos no caminho cer-
to na busca da melhoria contínua, para 
assim, garantir um melhor produto aos 
nossos clientes”.

Diretor Executivo Eduardo Maldaner recebeu a premiação

Foto: Divulgação
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Matéria de capa

Treinamento e Inovação
Na FM Pneus os colaboradores estão envolvidos em treinamentos, reuniões 

frequentes onde são pontuadas as necessidades de melhorias e a continuidade 
do serviço com qualidade, assim como estão sendo preparados para as inova-
ções que surgem no mercado da recapagem de pneus. Além da dinâmica de 
trabalho aplicada dentro da empresa, mais um item que faz parte do nosso di-
ferencial é a realização de palestras técnicas de orientação sobre as formas de 
desgastes irregulares e porque ocorrem, velocidade, calibragem e mecânica. Es-
sas são ministradas aos encarregados das frotas e motoristas com o intuito de 
aumentar a vida útil do pneu.

Ivan Clei de Oliveira, Gerente de Produção da FM Pneus de Toledo

Prêmio merecido!
O Prêmio Pneushow 2016 conquistado pela FM é resultado de diversos fa-

tores, destaco os principais: excelência na reforma de pneus - através de in-
vestimento em equipamentos de alta tecnologia e treinamentos constante de 
seus colaboradores; a responsabilidade e credibilidade junto ao consumidor 
final; o ótimo pós venda; o mix de produtos que atende grande parte dos seg-
mentos como carga, OTR, AGRO e pneus novos; sem contar com o espírito 
empreendedor de sua Direção, que busca sempre a perfeição em serviços, 
produtos e atendimento. Parabéns pelo merecido prêmio!”

Ivanir Canevese, Gerente Regional Sul - Vipal

Conquistas, superação e evolução
A FM Pneus tem uma história de conquistas e superação, mas também de evo-

lução e investimento em tecnologia, o que representa um grande diferencial em 
relação a outras empresas do mesmo ramo, além da tecnologia, o investimento 
constante em qualificação profissional, por meio de cursos, palestras ou treina-
mentos no ambiente de trabalho, trazem um diferencial competitivo, pois são as 
pessoas que operam essa tecnologia. Além do orgulho em receber este premio, 
como Gerente de Produção da Unidade de Maravilha, sinto também a obriga-
ção em cada vez mais estarmos melhorando nosso processo, para garantir ainda 
mais a satisfação de nossos clientes.

André Chaves, Gerente de Produção da Unidade de Maravilha

Comemorem, pois esta conquista é de todos.
Nossa gratidão aos clientes que recebem nossa área comercial diariamente 

em suas empresas, residências, fazendas, propriedades rurais e, formamos ver-
dadeiras parceiras, além de grandes amizades; nosso agradecimento aos demais 
setores da empresa que servem de suporte e apoio a toda área comercial. Co-
memorem, pois esta conquista é de todos. Parabéns aos acionistas que diaria-
mente acreditam nesta equipe e investem constantemente em seu crescimento 
e aperfeiçoamento, incentivando a busca pelo equilíbrio profissional, pessoal e 
um agradecimento especial a toda área comercial, pelo empenho e seriedade 
que executam suas tarefas, e com seu esforço fazem a FM Pneus estar em todos 
lugares.

Márcio Marcon, Diretor Comercial da FM Pneus
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Treinamento

Entre os dias 14 a 17 de junho, o supervisor comercial da FM 
Pneus, Anderson Ersen, o técnico em recapagem, Edson Cigog-
nini e o supervisor de produção, Adriano Matos Krackowiski, par-
ticiparam em São Paulo de um curso no Centro de Treinamento 
da Bridgestone-Firestone situado na cidade de Campinas.

O principal objetivo do treinamento foi qualificar os colabo-
radores da FM para atuarem como ajustadores da Firestone, ou 
seja, eles estão aptos a avaliar possíveis defeitos e problemas 
com os pneus agrícolas e OTR da marca. Além da parte técni-
ca sobre os pneus Firestone, o treinamento apresentou dados 
da empresa e conhecimentos sobre venda. Foram cinco dias 
de capacitação em uma estrutura exclusiva voltada para os trei-
namentos em sala de aula e até mesmo em uma reformadora 
instalada no CT.

Na avaliação de Anderson Ersen, a parte prática do curso foi 
muito positiva e o treinamento foi proveitoso e objetivo. Os par-
ticipantes treinaram e analisaram mais de 70 carcaças de pneus 
agrícolas e OTR durante o curso, conta. “Agora somos ajustado-
res Firestone. Temos condições de avaliar os pneus, vendo se 
eles podem ser ajustados, quando há algum problema de fabri-
cação ou recusados, quando há problemas de mau uso, monta-
gem, entre outros”.

A Firestone é pioneria no mundo na questão de garantia, dan-
do ao cliente 8 anos de garantia nos pneus agrícolas e 5 anos 
de garantia nos pneus OTR. Foi eleita pela 14ª vez a melhor do 
Brasil no Prêmio Top List Rural em 2016.

Colaboradores da FM Pneus participam de 
treinamento da Bridgestone-Firestone

Fotos: Divulgação
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www.jjuniorltda.com
vendas@jjuniorltda.com
Rodovia BR-116, Km 102.5, 15156
Vila Fanny, Curitiba - PR FAÇA-NOS UMA VISITA!

Televendas:
(41) 3569.0333
(41) 3569.0444

Remendos, colas e manchões

Escovas, serras e carbides

Válvulas para pneu sem câmara

Extensões rígidas e flexíveis

Calibradores e bicos infladores

Numerador de pneus

Macacos pneumáticos/hidráulicos

Chaves de impacto

Chaves de roda e ferramentas

Câmaras de ar e protetores

Mangueiras e peças para rodoar

Vaselina para montagem de pneus

Pisos e Lençóis de Borracha

OFERECEMOS TODA LINHA DE PRODUTOS PARA:

TRANSPORTADORAS AUTO-CENTERS
BORRACHARIASRECAPADORAS
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FM Pneus implanta portal para os 
colaboradores na internet

Gestão com pessoas

COMUNICAÇÃO - No menu princi-
pal o portal traz informações institucio-
nais, programas, notícias, informações 
sobre treinamentos, ouvidoria, além 
do Blog do Eduardo, um espaço onde 
o Diretor Executivo Eduardo Maldaner 
escreve sobre diversos temas. Na capa 
do portal o público pode acompanhar 
notícias, calendário de aniversário dos 
colaboradores, tem informações sobre 
novos colaboradores integrados à em-
presa além de poder acessar os títulos 
disponíveis na biblioteca da empresa e 
participar do programa Banco de Ideias.

EVOLUÇÃO - Os portais corporati-
vos são uma tendência nas empresas 
e acompanham o universo tecnológi-
co e de mídias que está cada vez mais 
presente na rotina de todas as pessoas. 
Além disso, conforme lembra o Dire-
tor Executivo, Eduardo Maldaner, “a FM 
Pneus sempre foi destaque e sempre 
valorizou sua Gestão com Pessoas. Des-
de 2004 a área de recursos humanos 
ganhou mais importância dentro da 
empresa e sempre serviu de fator para 
ajudar a empresa e seus colaboradores 
crescerem e se desenvolverem”.

Além dos prêmios de destaque dos 
setores produtivos, a FM Pneus já ga-
nhou vários prêmios na área de Recur-
sos Humanos, como as 150 Melhores 
Empresas para Você Trabalhar no Brasil 
da Revista Exame/Você SA, as 100 Me-
lhores Empresas para Trabalhar no Brasil 
da Revista Época / Great Place to Work® 
Institute e de instituições como o SESI. 

“E este pensamento de estar sempre 
buscando evoluir em todas as áreas, 
não poderia ser diferente na nossa ges-
tão com pessoas, então surgiu a ideia 
de ter um canal que pudesse melhorar 
ainda mais a comunicação da empresa 
com o colaborador, e principalmente a 
integração entre colaboradores, quere-
mos que todos se orgulhem cada vez 
mais de fazer parte deste time da FM 
Pneus”, destaca Eduardo.

INCLUSÃO - O portal também acaba 
tendo um cunho social, pois é uma fer-
ramenta de inclusão digital, apesar de 
hoje parecer básico o conhecimento e 
acesso à informática e internet, através 
de pesquisas feitas pelo RH notamos 
que muitas pessoas não tem o costume 
ou acesso ao mundo digital, e o portal 
vem para despertar isso e desenvolver 
cada vez mais o colaborador nessa área 
também.

INFORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO – 
Qualquer pessoa tem acesso ao portal. 

A FM Pneus já trabalha com um pro-
grama chamado PORTAS ABERTAS, que 
leva clientes, estudantes, parceiros e 
visitantes para dentro da empresa. Na 
oportunidade são mostrados os pro-
cessos de produção e todos os setores 
para os visitantes. “Podemos considerar 
também um Portas Abertas na versão 
online. O portal sendo aberto, acaba 
demonstrando como a FM Pneus busca 
ser uma empresa diferenciada sempre, 
seja nos seus produtos e serviços, sua 
tecnologia, assim como no desenvolvi-
mento de seus colaboradores”, destaca 
Eduardo. Ainda de acordo com o Dire-
tor Executivo, “o portal também tem o 
objetivo de estimular constantemente 
o desenvolvimento pessoal e profissio-
nal do colaborador, incentivando mais a 
leitura através da biblioteca, a informa-
ção através do Blog do Eduardo, acom-
panhar e buscar treinamentos e ter de 
pronto acesso a toda informação sobre 
programas e benefícios que já eram tra-
balhados através do manual do colabo-
rador”.

Gestão com pessoas, conexão com 
pessoas. Com foco na comunicação e 
integração entre os colaboradores e to-
das as unidades da FM Pneus, a empresa 
inova mais uma vez e implanta o Por-
tal do Colaborador, site na internet que 
tem informações sobre a empresa, os 
programas corporativos, notícias, mu-
ral de fotos, aniversários e muito mais.  
O acesso é aberto na rede mundial de 
computadores através do endereço:

www.colaboradorfm.com.br
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“O Portal chega para melhorar a comunicação da empresa com colaborador, promover 
uma maior integração entre colaboradores, pois afinal, possuímos unidades em 
diferentes lugares, e através do portal, os colaboradores podem se conhecer melhor, 
criar um sentido de se importar mais também com o colega ao lado. O portal não só 
divulgará notícias da empresa, mas também de momentos importantes na vida do 
colaborador, momentos que eles queiram compartilhar com os colegas”.

Eduardo Maldaner, Diretor Executivo da FM Pneus

BLOG DO EDUARDO

O portal tem um espaço onde o Diretor Execu-
tivo, Eduardo Maldaner compartilha informações 
sobre a empresa, negócios, mercado e também 
situações cotidianas que possam despertar o inte-
resse nos leitores ou que estejam em evidência na 
empresa ou nos noticiários. O colaborador pode 
enviar mensagem ou seu comentário para inte-
ragir com o Blog do Eduardo que é administrado 
pelo próprio diretor.

BANCO DE IDEIAS ONLINE

O Banco de Ideias da FM Pneus oferece prêmio em dinheiro para o co-
laborador que sugerir melhorias que causem impactos positivos na em-
presa como economia, melhoria na logística, entre outras ideias. Dispo-
nível na versão em papel, o formulário pode ser preenchido e repassado 
com a ideia para o RH. Com o Portal do Colaborador, o Banco de Ideias 
pode ser acessado online e a sugestão enviada por formulário eletrônico.

PROGRAMAS CORPORATIVOS

A FM Pneus sempre se destacou pela gestão com pessoas e os progra-
mas e benefícios estão evidenciados no Portal para que todo colaborador 
tenha conhecimento e possa acessar aquilo que for do seu interesse e que 
estiver em vigência na unidade onde o funcionário atua. Ao todo são 16 
programas e benefícios à disposição como: Auxílio Faculdade e Pós-Gradu-
ação; Programa Equilibrium; Vale Educação; Seguro de Vida entre outros.

BIBLIOTECA FM PNEUS

A empresa dispõe de 
uma biblioteca com mais 
de 300 títulos à disposi-
ção dos colaboradores de 
todas as unidades. Cada 
colaborador pode pesqui-
sar a lista e fazer sua re-
serva online do livro que 
pretende ler.

Gestão com pessoas
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”O Portal do Colaborador é uma ferramen-
ta importantíssima para o Departamento de 
Recursos Humanos. Através dele a divulga-
ção das políticas de RH se torna constante. 
Um exemplo são os programas que tan-
to nos trazem orgulho em poder oferecer 
aos colaboradores da FM Pneus, e que por 
meio do Portal os colaboradores podem a 
qualquer momento acessar e obter infor-
mações online.  Cito programas como o “+ 
Autonomia” que é uma forma da empresa 
reconhecer o amor dos pais que tem filhos 
com deficiência e são nossos colaborado-
res, o Banco de Ideias para contribuir com 
melhorias no ambiente de trabalho da em-
presa entre tantos outros programas que 
são divulgados por meio do Portal que nos 
conecta com as pessoas e faz nós interagir-

Gestão com pessoas

A área de Recursos Humanos da empresa 
aprovou a iniciativa do Portal e acredita que 
ele auxilia o setor na integração e comunica-
ção com os colaboradores. Luciana Reolon e 
Marta Salvador, Supervisoras de RH, apostam 
no Colaborador FM como uma voz auxiliar 
da área de RH para disseminar e multiplicar 
programas, ações, novidades e as vivências 
de todos os colaboradores da FM Pneus.

“O Portal do Colaborador é um novo canal 
de comunicação com nosso colaborador, é 
uma iniciativa que vem para nos aproximar 
mais dos nossos colaboradores, onde esta-
remos compartilhando com nossos colegas 
notícias, eventos, programas e conquistas, já 
que a empresa onde trabalhamos é um lugar 
onde encontramos pessoas maravilhosas, 

que dividimos objetivos em comum, é um 
lugar de interação humana e de convivência 
com o próximo.

Por meio do Portal, nossos colaboradores 
estarão sempre informados do que aconte-
ce dentro de nossa empresa, podendo assim 
participar dos programas e usufruir dos be-
nefícios oferecidos. O colaborador também 
poderá sugerir ideias para o melhoramento 
da empresa, conhecer as conquistas de seus 
colegas e também compartilhar suas pró-
prias. Estaremos em contato diário os cole-
gas de todas as unidades”.

Luciana S. Reolon
Supervisora de Recursos Humanos
Unidades do Paraná

mos e nos aproximarmos delas. 
O Blog do Eduardo mostra que nosso Di-

retor Executivo nos percebe como pessoas 
que buscam o melhor para empresa. O Por-
tal é uma voz do RH que nos auxilia a dizer 
que a empresa está oferecendo treinamen-
tos, que os colaboradores estão participan-
do, que somos a família FM Pneus. Há algo 
especial para quem vibra com a empresa 
nas conquistas, nas premiações e nos fei-
tos que ela vem fazendo, eu acredito que o 
Portal mostra isso, que ele tem a nossa cara, 
a cara do RH da FM Pneus e é um grande 
orgulho fazer parte disso”.

Marta Salvador
Supervisora de Recursos Humanos
Unidades de Santa Catarina

FM Pneus Conectada

Para apresentar o Portal aos colaboradores, o Diretor Executivo Eduardo Maldaner visitou todas as unidades falando sobre a no-
vidade. Confira algumas imagens da apresentação do Portal do Colaborador:

Fotos: Divulgação
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Alunos da FASUL conhecem Unidade de Toledo
Na noite do dia 18 de agosto, a 

Unidade de Toledo recebeu a visita 
dos alunos do 6° período do Curso 
Técnico de Agronegócio da FASUL. 
Eles conheceram juntamente com 
o professor Lucimar Louzada o pro-
cesso produtivo e de gestão da em-
presa, que foi apresentado pela ge-
rente da Unidade, Carine Marcon, 
pelo Supervisor Comercial Anderson 
Ersen e pelo encarregado de produ-
ção Valdomiro. A FM Pneus agradece 
a FASUL e aos alunos pela troca de 
conhecimentos!

A FM Pneus, Unidade de Toledo, re-
cebeu os alunos do curso de Secreta-
riado Executivo da Unioeste. Durante 
a visita, os alunos acompanhados da 
professora Patricia, puderam conhe-
cer o processo produtivo e de gestão 
da empresa. A visita foi acompanhada 
pela gerente da Unidade, Carine Mar-
con, pelo gerente de produção, Ivan 
Clei de Oliveira e pelo diretor comer-
cial Márcio Marcon.

Alunos do curso 
de Secretariado 
Executivo visitam 
unidade de Toledo

Foto: Divulgação

A equipe comercial da FM Pneus, 
Unidade de Toledo, marcou presença 
em festa do município de Jesuítas/PR. 
De acordo com o Diretor Comercial, 
Márcio Marcon, foi um momento de 
integração entre a equipe, clientes e 
comunidade.

Confraternização 
FM Pneus em 
Jesuítas

Foto: Divulgação
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Unidade de Maravilha recebe clientes de Palmitos
A FM Pneus, Unidade de Maravilha, 

recebeu a visita dos clientes de Pal-
mitos, Geres Schena da Transportes 
VVR e Tato Cenedese da Transportes 
Cenedese. Eles estiveram acompa-
nhados do agente de negócios Cris-
tiano Hoppe e foram recebidos pelo 
diretor executivo Eduardo Maldaner 
e pelo supervisor comercial Sironei 
Immig. Durante a visita, Schena e 
Cenedese conheceram o processo 
produtivo, os diferenciais tecnológi-
cos e sobre a gestão da FM Pneus.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Clientes de Concórdia visitam a Unidade de Maravilha
Os clientes Marcos Simioni da Cinlog, 

Daimir Dall´Agnol da Transportes Nino 
e Ademir Luiz Both da Hodierna Trans-
portes Coletivo Urbano de Passageiros 
de Concórdia/SC visitaram a matriz da 
FM Pneus em Maravilha/SC acompa-
nhados do consultor de vendas Jakson 
Menegazzo. Os clientes conheceram 
o processo de reforma de pneus mais 
moderno do Brasil, com um conjunto 
de tecnologias que só se encontra na 
FM Pneus. Durante a visita puderam 
tirar muitas dúvidas técnicas sobre 
pneus e processo de reforma, sendo 
acompanhados pelo Diretor Executivo 
Eduardo Maldaner, além do Gerente de 
Produção André Chaves e o Supervisor 
de Produção Paulo Dona durante a vi-
sita à produção.

Foto: Divulgação

Unidade de Maravilha 
recebe clientes de Seara

No dia 06 de agosto, clientes da Cooper Seara visitaram a 
FM Pneus, Unidade de Maravilha. O Diretor Executivo Edu-
ardo Maldaner recebeu os clientes Neuro José Pedruci, Jar-
bas Tureli, Ariston Vieira, Sérgio Nava e Romeu Heemann 
que são atendidos pelo Consultor de Vendas Jakson Me-
negazzo. O Supervisor Comercial Sironei Immig também 
acompanhou a visita.

Eduardo falou sobre a gestão da empresa, o processo 
produtivo e os diferenciais tecnológicos que tornam a FM 
Pneus a melhor reformadora de pneus do Sul do país.
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FM Pneus de Toledo 
é apresentada a 
alunos do SENAI

Alunos do curso Técnico em Segu-
rança do Trabalho do Senai visitaram a 
FM Pneus em Toledo.

Durante a visita, a gerente da Unida-
de, Carine Marcon, falou sobre a ges-
tão e estrutura da empresa. O gerente 
de Produção, Ivan Clei de Oliveira, ex-
plicou sobre o processo produtivo de 
recapagem de pneus. Já o supervisor 
comercial Anderson Ersen destacou 
sobre os produtos e diferenciais da FM.

Alunos de 
administração 
visitam FM Pneus

FM Pneus Guarapuava recebeu a tur-
ma do segundo período do curso de 
Administração da Faculdade Campo 
Real para um bate papo sobre Gestão 
da Qualidade. Acompanhados pela pro-
fessora Graziella Portes da disciplina de 
Gestão da Qualidade e Produtividade 
os acadêmicos conheceram o proces-
so produtivo e de Gestão da Qualidade 
da FM Pneus. Os temas destacados na 
visita foram as certificações ISO 9001 e 
o INMETRO e a sua importância para a 
sustentabilidade do negócio.

Estudantes do curso técnico em Administração do Colégio 
Senador Atilio Fontana visitaram a FM Pneus, Unidade de Toledo, 
através do Programa Portas Abertas.

Os estudantes foram recebidos pela gerente da Unidade, Carine 
Marcon, pelo supervisor de compras, Jacson Bervian e pelo 
encarregado de produção, Valdomiro dos Santos, que explicaram 
sobre os processos de produção e gestão, estrutura e programas 
da empresa.

Estudantes de Administração 
conhecem unidade da FM 
Pneus em Toledo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Gestão e processo produtivo da FM Pneus de Toledo 
são apresentados para estudantes de Administração

A turma 1 de Administração Sub-
sequente do Colégio Estadual Atilio 
Fontana visitou a FM Pneus, Unidade 
de Toledo. Os alunos acompanhados 
do professor e coordenador Milton, 
professor Genivaldo e professora Lo-
reni conheceram um pouco da his-
tória da empresa, da gestão e sobre 
o processo produtivo de recapagem 
de pneus. A visita foi conduzida pela 
gerente da Unidade, Carine Marcon, 
supervisor de compras, Jacson Ber-
vian e pelo encarregado de produ-
ção, Valdomiro dos Santos.

Foto: Divulgação

Alunos da Escola São Donato visitam unidade de 
Maravilha

Alunos e professores da Escola de Edu-
cação Básica São Donato do município 
de Saltinho/SC visitaram a FM Pneus, Uni-
dade de Maravilha. Os estudantes do 6º 
ao 9º ano conheceram o processo pro-
dutivo da empresa acompanhados pelo 
gerente de produção André Chaves e 
pelo técnico em recapagem de pneus, 
Edson Cigognini. O diretor executivo 
da FM, Eduardo Maldaner, falou sobre a 
história, estrutura e gestão da empresa. 
Ressaltou também sobre a importância 
dos estudos e os desafios do mercado de 
trabalho, incentivando os alunos a busca-
rem o conhecimento para se destacarem 
nas suas futuras profissões.

A FM Pneus, Unidade de Toledo, 
recebeu os alunos do primeiro e 
segundo ano de Administração In-
tegrada do Colégio Estadual Atilio 
Fontana. Acompanhados do profes-
sor e coordenador Milton, os alunos 
conheceram a história, o processo 
produtivo e de gestão da empresa. A 
gerente da Unidade, Carine Marcon 
e o supervisor de compras, Jacson 
Bervian acompanharam a visita.
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CONTI Hybrid HD3

Especialmente desenvolvido 
para atender às duras 

exigências de caminhões 
que fazem o transporte 

regional e de longa distância 
nas estradas nacionais, o 
Conti Hybrid™ HD3 é o 

novo integrante da linha de 
pneus de carga da 

Continental.

Resistência, Versatilidade e Quilometragem

O Conti Hybrid™ HD3 apresenta expressivas melhorias, entregando
maior quilometragem, elevada recapabilidade e maior tração em piso seco e molhado.

Lançamento em Chapecó Lançamento em Maravilha

Lançamento em Concórdia Lançamento em Videira

Lançamento do Conti Hybrid HD3 reúne clientes nas 
Unidades de Maravilha, Chapecó, Concórdia e Videira

Clientes foram  recebidos pela FM Pneus nas unidades de Maravilha, Chapecó, Concórdia e Videira para o lançamento do Conti 
Hybrid HD3. O Conti Hybrid™ HD3 foi especialmente desenvolvido para atender às duras exigências que fazem o transporte re-
gional e de longa distância nas estradas nacionais e apresenta expressivas melhorias, entregando maior quilometragem, elevada 
recapabilidade e maior tração em piso seco e molhado. 

Fotos: Divulgação

Portas abertas
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FM Pneus participa da Fecarroz
A FM Pneus participou da 15ª Festa 

Catarinense do Arroz (Fecarroz), em 
Massaranduba/SC. Durante os dias 
de exposição, a FM através do super-
visor comercial Rodrigo Pezzini e da 
equipe de vendas que atua no Litoral 
catarinense, esteve recebendo clien-
tes e visitantes que conheceram mais 
sobre a FM Pneus e os diferenciais 
tecnológicos do processo produtivo 
de recapagem de pneus. De acordo 
com Rodrigo, a participação na fei-
ra foi bastante positiva. “Destacamos 
durante a feira a qualidade do serviço 
prestado pela FM na recapagem de 
pneus carga, agrícola e OTR, além da 
logística diária que temos para o Li-
toral, o que facilita bastante a entrega 
dos serviços ao cliente”, afirma 

Stand mostrou produtos e serviços da FM Pneus Clientes e visitantes conferiram os produtos e novidades

Supervisor comercial Rodrigo Pezzini com organizadores da Fecarroz

5ª SIPAT da Mega Sul
Convidada pela Mega Sul, a FM Pneus 

participou da 5ª SIPAT promovida pela 
empresa para falar sobre o tema: Geren-
ciamento de Pneus. O gerente da Uni-
dade FM Pneus Guarapuava, Genivaldo 
Ceccon foi o responsável pela palestra  
e explanou sobre o controle de pneus 
e manutenção de veículos englobando 
também assuntos relacionados princi-
palmente a economia e segurança de 
todos. A Mega Sul conta com 94 cola-

boradores atua no ramo de Iluminação 
Industrial e Comercial, Construção e 
Manutenção de Redes de Distribuição 
e Cabines Semienterradas. O tema da 
SIPAT deste ano foi “SEGURANÇA, UM 
ATO DE AMOR PELA VIDA” e o evento 
contou com a participação de 45 cola-
boradores. O técnico em Segurança do 
Trabalho da Mega Sul, Romancini Valdir 
Santos, agradeceu a participação e em-
penho da equipe FM Pneus na iniciativa. 

Foto: Divulgação
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Gerente de produção da FM ministra treinamento na C.Vale

Treinamento com 
Motoristas da 
Temperline em 
Cascavel

Motoristas da C.Vale de Palotina/PR receberam treinamen-
to ministrado pelo gerente de produção da FM Pneus, Uni-
dade de Toledo, Ivan Clei de Oliveira. Durante o treinamento, 
Ivan falou sobre o processo de recapagem, bandas e cuida-

dos com os pneus.  Nesta região atua o consultor de vendas 
Homero de Faria e durante o treinamento, também esteve 
presente a gerente da Unidade, Carine Marcon, que exaltou 
a parceria entre FM e C.Vale.

Em Cascavel/PR, os motoristas da Tem-
perline participaram de treinamento com 
o gerente de produção da FM Pneus, Uni-
dade de Toledo, Ivan Clei de Oliveira.

Também esteve presente o supervisor 
de pneus novos da FM, Miguel Chini. Na 
oportunidade, eles falaram sobre os prin-
cipais cuidados com os pneus e tiraram 
dúvidas dos motoristas.

Treinamento 
de motoristas 
Transvale

O Gerente de Produção da FM Pneus, 
Unidade de Toledo, Ivan Clei de Oliveira, 
realizou em São Paulo, um treinamento 
para os motoristas da empresa Transvale 
de Palotina/PR. Participaram do treina-
mento 42 motoristas e três encarregados, 
divididos em duas turmas. Entre os prin-
cipais assuntos abordados, esteve o cui-
dado que se deve ter com o pneu e sobre 
os defeitos de carcaças.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação
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No dia 16 de julho a FM Pneus, Uni-
dade de Guarapuava, recebeu o Prê-
mio Mérito de Gestão Empresarial na 
categoria média empresa. O prêmio foi 
concedido pela Associação Comercial e 
Empresarial de Guarapuava (Acig), Con-
selho do Jovem Empresário (Conjove), 
em parceria com o Sebrae e a Agência 
Digital K13. O prêmio é resultado de 
uma avaliação sobre a gestão da em-
presa. O objetivo do Conjove com o 
prêmio é contribuir com as empresas 
para elas se auto avaliarem e identificar 
possíveis pontos positivos e de melho-
ria. Conforme o regulamento, a empre-
sa se inscreve para participar do prê-
mio e preenche um questionário que 
traz questões sobre diversas áreas da 
empresa. Após essa etapa, gera-se um 
gráfico radar com as informações e um 
ranking por categoria, já que o prêmio 
é dividido em quatro categorias. Depois 

desse ranking, um consultor do Sebrae 
visita a empresa para o cruzamento das 
informações que definem o ranking fi-
nal da premiação.

O Diretor Executivo, Eduardo Malda-
ner e o Gerente da Unidade de Guara-
puava, Genivaldo Ceccon receberam 
o prêmio e comemoraram a conquista 
com parte da equipe que também es-
teve presente no evento. “O prêmio é a 
valorização do trabalho que toda equi-
pe da FM Pneus realiza. Desde que che-
gamos à Guarapuava em 2007, nosso 
principal objetivo foi bem atender nos-
sos clientes e tornar a marca FM Pneus 
também conhecida em Guarapuava e 
região. Hoje sentimos que alcançamos 
esse objetivo e o prêmio nos motiva 
ainda mais para continuar crescendo e 
valorizando as pessoas, colaboradores, 
clientes e parceiros que são nosso bem 
mais valioso”, destaca Genivaldo.

O Diretor Executivo, Eduardo Malda-
ner, ressalta a satisfação em receber um 
prêmio de gestão. “Temos uma gestão 
empresarial muito avançada e em cons-
tante evolução. O prêmio que é resulta-
do de uma avaliação feita pelo Conjove, 
Sebrae e Acig nos orgulha pela serieda-
de e profissionalismo. Agradecemos em 
nome do Genivaldo, à toda equipe da 
FM Pneus que diariamente busca fazer o 
melhor”, afirma o diretor. Maldaner tam-
bém destaca que o prêmio ainda vem 
em um momento que o setor empresa-
rial do país passa por momentos delica-
dos devido à situação econômica e que 
a gestão nas empresas se torna ainda 
mais importante para o enfrentamento 
do cenário econômico. “A FM Pneus se 
preparou com inovação e planejamen-
to para este cenário e está orgulhosa de 
todos os colaboradores que contribuí-
ram para conquistar este mérito”. 

FM Pneus recebe o Prêmio 
Mérito de Gestão Empresarial

Familiares prestigiaram a conquista

Equipe administrativa representou os colaboradores na entrega do prêmio

Gerente da Unidade de Guarapuava, Genivaldo Ceccon e Diretor Executivo 
Eduardo Maldaner receberam o Prêmio Mérito de Gestão Empresarial

Prêmio foi concedido pela Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava (Acig), Conselho do Jovem Empresário (Conjove), em 
parceria com o Sebrae e a Agência Digital K13

Fotos: Divulgação

Curtas
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A estrada
ensina

a vencer.
Para alguns, estrada é apenas asfalto. Mas para nós, ela é que dá 

sentido a tudo. Por isso, rodamos ao seu lado, de norte a sul do 
país, oferecendo as melhores soluções em reforma de pneus. 

Para você seguir em frente. Sempre.

V
LW www.vipal.com.br | vipal@vipal.com.br
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