ENTREVISTA - Guilherme Stamato, diretor da Stamade, defende bons exemplos no setor madeireiro
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CONCEITO MUNDIAL EM
MÁQUINAS NACIONAIS
EMPRESA FAMILIAR ELEVA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
MADEIREIRA COM TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CONFIANÇA

GLOBAL CONCEPT
IN NATIONAL
MACHINES
A FAMILY BUSINESS ELEVATES
COMPETITIVENESS IN THE SAWN WOOD INDUSTRY
WITH TECHNOLOGY, INNOVATION AND RELIABILITY
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TECNOLOGIA EMBARCADA

LIDERANÇA
em DESEMPENHO
e RENTABILIDADE
O MELHOR APROVEITAMENTO
DA MADEIRA COM A MAIS
ALTA PRODUTIVIDADE
E CONFIABILIDADE
NA AMÉRICA LATINA

ALÉM DA TECNOLOGIA
DE CORTE INTELIGENTE,
AS SOLUÇÕES MENDES
TAMBÉM OFERECEM:

• Soluções em rede com monitoramento de sistema elétrico e acesso
remoto de qualquer lugar do mundo;

SCANNER 3D TRUE SHAPE - EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

• Interfaces gráﬁcas com identiﬁcação de falhas e documentação
facilitando manutenção e operação;
• Máquinas inteligentes com sistemas de servo posicionamento
garantindo precisão e conﬁabilidade;
• Medição e classiﬁcação de tábuas por sensores de precisão;
• Supervisão da serraria com acesso a informações de produção
para integração a sistemas ERP.

55 49 3241 .0066

/Mendesmaquinas

www.mendesmaquinas.com.br
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PRINCIPAL

62 ANOS DE
HISTÓRIA,

TRADIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
HISTÓRIA COM VALORES FAMILIARES E TECNOLOGIA DE PONTA NOS
EQUIPAMENTOS DA MENDES CONQUISTA RESPEITO E MERCADO DE
GRANDES INDÚSTRIAS NO UNIVERSO DA MADEIRA
Fotos: divulgação

SIXTY-TWO YEARS OF
HISTORY, TRADITION,
AND DEVELOPMENT
A HISTORY OF FAMILY
VALUES AND CUTTINGEDGE TECHNOLOGY,
MENDES HAS GAINED THE
RESPECT IN THE WORLD OF
WOODWORKING

ituada em Curitibanos, no centro-oeste de Santa
Catarina, uma empresa fabricante de máquinas
e equipamentos para serrarias foi capaz de consolidar-se como a mais avançada em tecnologia
na América Latina, destacando-se inclusive no
cenário mundial.
Tendo como início de suas atividades uma pequena
empresa de reparo de equipamentos para serrarias, a Mendes desenvolveu ao longo do tempo soluções brasileiras
baseadas em conceitos internacionais. Contando com a
colaboração e confiança de clientes, a companhia projeta
um futuro baseado nos valores familiares que a trouxeram
até aqui, com vistas à evolução das linhas de equipamentos
que já oferece, que vão desde o processamento da tora até
o gradeamento da madeira serrada.

DIANTE DESTA
EVOLUÇÃO, SURGE
A NECESSIDADE DE
AMPLIAR A ÁREA
FABRIL FAZENDO
COM QUE A MENDES
CONSTRUÍSSE, EM
1975, SUA TERCEIRA
E ATUAL SEDE, ÀS
MARGENS DA BR-470
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ISSO INCENTIVOU, JÁ
AO FINAL DA DÉCADA
DE 60, OS SÓCIOS A
DAREM O PRÓXIMO
PASSO: DESENVOLVER
E FABRICAR A
PRIMEIRA SERRA DE
FITA

COM ESSAS NOVAS
DEMANDAS, NO INÍCIO DA
DÉCADA DE 70 A EMPRESA
CONTRATA SEU PRIMEIRO
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA
MECÂNICA, NEWTON FABRIS,
QUE VIRIA MAIS TARDE
SE TORNAR O PRIMEIRO
ENGENHEIRO PROJETISTA,
SÓCIO-DIRETOR E
PRESIDENTE DA COMPANHIA

A PARTIR DE 1977, A MENDES
COMEÇOU A EXPOR SEUS
PRODUTOS EM FEIRAS NACIONAIS
E COMEÇAVA A APARECER NO
RADAR. A PARTIR DE ENTÃO, A
MENDES AMPLIOU SUA OFERTA
DE PRODUTOS, CONQUISTOU
NOVOS MERCADOS. NO FINAL
DOS ANOS 90 ELA PRODUZIA
SUA PRIMEIRA SERRARIA
AUTOMATIZADA, UMA
SOLUÇÃO COMPLETA

JÁ NO ANO
SEGUINTE, A EMPRESA
REALIZA SUA PRIMEIRA
EXPORTAÇÃO PARA
A GUATEMALA,
AMÉRICA CENTRAL

50

FUNDADA EM 1956
PELOS EMPREENDEDORES
ORLANDO MENDES E
ARMANDO TORTATO. AS
ATIVIDADES INICIAIS DA
EMPRESA POSSIBILITARAM
UM AVANÇO NO
CONHECIMENTO EM
MECÂNICA APLICADA

L

ocated in Curitibanos, in the Midwest of the State
of Santa Catarina, the Company began activities
as a small repair shop for sawmill equipment. Over
time, Mendes e Cia. Ltda. has developed Brazilian
solutions for sawmills based on the most advanced
technology and international concepts. With the
collaboration and trust of customers, and based on family
values, the Company projects a future with a view to further
developing its lines of equipment that range from log processing to sawn wood sorting.
Founded in 1956 by Orlando Mendes and Armando
Tortato, the initial activities of the Company began to make
breakthroughs with its knowledge in applied mechanics. At
the end of the 60’s, the partners went on to develop and
manufacture its first band saw. With these new developments,
in the early 70’s, the Company hired its first mechanical engineering student, Newton Fabris, who in the future became
SETEMBRO 2018

51

PRINCIPAL

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
A partir do novo milênio a companhia ampliou seu foco
em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, passando
a investir cada vez mais no setor de engenharia, o que tornar-se-ia um dos grandes diferenciais da empresa. Neste mesmo
período, viagens em parceria com clientes, possibilitaram a
Mendes a conhecer e desbravar novas tecnologias em outros
continentes como América do Norte e Europa, bem como
visitação às principais feiras internacionais do setor. Toda essa
transformação aconteceu com a chegada do recém-formado
engenheiro mecânico, Rodrigo Mendes Fabris, protagonista
das grandes mudanças e inovações tecnológicas. “Além de
conhecimento, ele (Rodrigo) trouxe um novo conceito de
qualidade e uma busca incessante pelo aprimoramento de
processos, produtos e serviços, visando sempre a satisfação
plena dos nossos clientes”, comenta Newton Fabris.
O grande ponto de inflexão dessa jornada de desenvolvimento se deu por meio do projeto e fabricação da primeira
serra de fita de alta tensão do mercado latino americano, em
2004. Esse equipamento, chamado Velotech, tem a finalidade de desdobrar principalmente blanks para produção de
molduras finger joint. Até então, esta tecnologia só existia
nos EUA (Estados Unidos da América) e Europa. No ano
seguinte, ainda na remanufatura, foi produzida a Multiblock
(recuperadora de blocks), mais uma novidade no mercado
nacional. Outro marco nessa trajetória, em 2006, a Mendes
apresentou ao mercado da madeira a reserra horizontal dupla
mais rápida (80 m/min) e precisa (s = 0.6 mm) do mercado, a
FHS1500 (volantes 1500 mm).
A partir desta sequência de lançamentos de novos
produtos, a Mendes passa a ser o principal fornecedor de
grandes empresas do setor madeireiro. Nos anos seguintes,
a Mendes buscou com ajuda de parceiros internacionais desenvolver-se em outras áreas para que pudesse atender às
novas demandas de mercado, ou seja, na busca por soluções
completas. Em meados de 2011 já apresentava os primeiros
equipamentos operados com tecnologia de scanner e otimização de corte da madeira. Atualmente, a empresa utiliza a
mais alta tecnologia existente no mercado mundial através
da marca Italiana Microtec, líder absoluto em soluções de software e scanner 3D, isso tudo alinhado à robustez, qualidade,
confiabilidade e responsabilidade que compõe a essência
da Mendes. A empresa já vem se preparando também para
atender às novas demandas da Industria 4.0 por meio de
parcerias com start-ups e institutos de inovação e tecnologia.
“A Mendes passou de um fabricante de ótimas serras de
fitas para uma indústria com capacidade de entregar uma
solução completa com elevado nível de responsabilidade
para médias e grandes empresas. Nosso maior patrimônio
está no conhecimento, na experiência e principalmente na
paixão pelo que fazem nossos colaboradores, bem como na
confiança depositada em nossa empresa através de nossos
clientes e parceiros”, comenta Rodrigo Mendes Fabris, diretor técnico.
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the first design engineer and, finally, Managing Director
and President of the Company. In 1975, in the face of this
growth, Mendes built its third and current production area on
Highway BR-470. Starting in 1977, Mendes began to appear
on the radar exhibiting its products in national fairs. In the
following year, the Company began exporting to Guatemala.
Since then, Mendes has expanded its product offerings and
conquered new markets. At the end of the 90’s, it produced
its first fully automated sawmill.
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS
With the new millennium, the Company broadened
its focus on research and development for new products
increasingly investing in engineering, which would become
one of the Company’s major differentiators. At the same
time, visiting the main international fairs in partnership with
customers enabled Mendes to get to know and make use of
new technologies on other continents. This transformation
occurred with the arrival of the recent mechanical engineer
graduate, Rodrigo Mendes Fabris, who later became Technical Director. “In addition to knowledge, he brought with him
a new concept of quality and a relentless pursuit for process,
product and service improvement,” says Newton Fabris.
A major inflection point took place in 2004 with the design
and manufacture of the first high-voltage band saws in Latin
America. This equipment, Velotech, aims to create blanks
for finger joint moldings. Up to this time, the technology
only existed in the United States and Europe. Still regarding
remanufacture in the following year, the Multiblock was
produced (block recuperation), a novelty on the domestic
market. Another milestone in 2006, Mendes introduced a
faster (80 m/min) and more precise (sigma = 0.6 mm) double
horizontal resaw, the FHS1500 (1500 mm).
With these new products, Mendes becomes a major
supplier to large forest product companies. In the following
years, Mendes sought the help of international partners to
develop in other areas so that it could meet the new demands of the market. In mid-2011, the Company presented
equipment operated with scanner technology for optimizing
cutting. Currently, the Company uses technology developed
by Microtec, the absolute leader in software and 3D scanner solutions, aligned to robustness, quality, reliability, and
responsibility that make up the essence of Mendes. The
Company is already preparing to meet the new Industry 4.0
demands through partnerships with start-ups and innovation
and technology institutes.
“Mendes became a manufacturer of a large range of
band saws with the ability to deliver a complete and reliable
solution for medium and large enterprises. Our greatest asset
is the knowledge, experience, and passion of our employees
in what they do, as well as the trust placed in our Company
by our customers and partners,” says now Technical Director
Rodrigo.

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
SERRA FITA
III MILÊNIO

• Bitola hidráulica
• Tensionamento hidráulico manual

2000

• Sistema hidráulico automático
• Abertura de proteção hidráulica
• Inclinação elétrica do volante
• 1ª máquina com guia de pressão
• Lâmina de alta tensão

2006

TRANSIÇÃO DE GERAÇÕES
A transição da primeira para segunda geração teve início
já na década de 80 com a saída dos fundadores e entrada de
sucessores, entre eles Sr. Newton Fabris que ocupou o cargo
de sócio-gestor. A entrada da terceira geração se deu em
três etapas distintas com a chegada dos filhos de Newton:
primeiro foi Rodrigo Mendes Fabris em 1999, cinco anos mais
tarde foi a vez de Débora Mendes Fabris fazer parte do time
e mais recentemente, em 2017, André Mendes Fabris passou
a ocupar o cargo de diretor executivo.
Nesta nova etapa da empresa familiar que vem se tornando cada dia mais profissionalizada, Newton Fabris permanece
como presidente da companhia para garantir a transição de
gerações de forma plena e sólida. O casal Newton e Roseni
Mendes Fabris possuem o controle acionário da empresa.
“Nossa missão é levar adiante os princípios e valores que
foram construídos ao longo de todas essas décadas, garantir
e fortalecer o nosso DNA da confiança, trabalhar de forma
profissional para que possamos atender cada vez melhor
às necessidades do mercado e de nossos clientes, prover
oportunidades de crescimento aos nossos colaboradores e
assegurar a prosperidade e crescimento da empresa.” Comenta André Fabris, diretor executivo.
“O grande foco da empresa sempre esteve voltado para
o desenvolvimento e inovação de produtos. Foi sem dúvidas
a grande força motriz que elevou a Mendes ao patamar que
se encontra hoje, é o nosso core business e por essa razão,
continuaremos investindo em tecnologia. Entretanto, é chegado o momento de equilibrar a equação produto, processos
e pessoas. Estamos trabalhando em diversas frentes, estruturando processos, desenvolvendo pessoas e lideranças, ou
seja, reconstruindo nosso modelo de gestão. Nele incluímos
um programa completo de desenvolvimento social junto à
comunidade chamado Plantar. Acreditar e investir em pessoas
é garantir o presente e futuro”, comenta Débora Mendes
Fabris, gerente de recursos humanos.

• Servo posicionamento das serras
• Alta velocidade de corte
• Lubrificação centralizada automática
• Volantes sólidos
• Serra refrigerada
• Sistema hidráulico automático
• Abertura de proteção hidráulica
• Inclinação elétrica do volante
• Guia de pressão
• Lâmina de alta pressão

2011

• Scanner 3D True Shape
• Máquinas CNC
• Guias lineares
• Fuso de esferas recirculares
• Controle de desvio de corte
• Equipamento dentro do normal NR-12
• Monitoramento através de acesso remoto
• Sistema Supervisório Interface Gráfica
• Servo posicionamento das serras
• Alta velocidade de corte
• Lubrificação centralizada automática
• Volantes sólidos
• Serra refrigerada
• Sistema hidráulico automático
• Abertura de proteção hidráulica
• Inclinação elétrica do volante
• Guia de pressão
• Lâmina de alta pressão

2017

TRANSITION OF GENERATIONS
The transition from the first to the second generation
began in the 80’s with the departure of the founders and the
entry of the new generation, amongst them Newton Fabris,
who held the position of Managing Partner. The entry of the
third generation came in three distinct steps with the arrival
of Newton’s three children: first was Rodrigo Mendes Fabris
in 1999, five years later Débora Mendes Fabris, and more
recently, in 2017, André Mendes Fabris as Executive Director.
In this new stage, the family business has become increasingly more professionalized, Newton Fabris remains
as President of the Company to ensure the transition of
generations. Newton and his wife, Roseni Mendes Fabris,
maintain control of the Company.
“Our mission is to leverage the principles and values
that we built up throughout these decades, and ensure and
strengthen confidence in our DNA, work in a professional
manner so that we can always meet the needs of the market
and our customers, provide growth opportunities for our
employees, and ensure the prosperity and growth of the
Company,” stresses Executive Director André.
“The major focus of the Company has always been on
the development and innovation of products. It was without
a doubt the driving force that took Mendes to the plateau on
which it is today, it is the core of our business, and for that
reason, we will continue investing in technology. However,
it is time to balance the product, process, and people equation. We are working on several fronts, structuring processes,
developing people and leaders, namely, rebuilding our management model. It includes a complete social development
program called ‘Plantar’. Believing and investing in people
is to ensure the present and future,” comments now Human
Resources Manager Debora.
BUILDING CONFIDENCE
Todeschini will soon receive a new line of equipment
SETEMBRO 2018
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A CONFIANÇA QUE APROXIMA
De acordo com o presidente da Todeschini, João Farina
Neto, o novo investimento será feito para dar destinação às
árvores de pinus que a empresa planta há 40 anos. Este será o
segundo projeto que a Mendes entrega para o grupo gaúcho.
Segundo Farina, o primeiro foi em meados dos anos 2000.
Depois da instalação dos primeiros equipamentos, as duas
empresas passaram a ter um relacionamento mais próximo.
Agora, com a expansão dos negócios, a Todeschini voltou
ao mercado e encontrou, de novo, as melhores soluções
na Mendes. “Hoje, é a empresa mais preparada”, garante
Farina. Para o presidente da Todeschini, a tecnologia da
fabricante catarinense é a mais avançada do mercado, e a
confiança na Mendes nos levou a tê-los como o fornecedor
de todo o projeto.

UM DOS CLIENTES
QUE, EM BREVE,
RECEBERÁ A LINHA
DE EQUIPAMENTOS
DESENVOLVIDOS
PELA MENDES SERÁ
A TODESCHINI

A ADAMI S/A
É UMA DAS
PRINCIPAIS
FABRICANTES DE
PRODUTOS
FLORESTAIS DO
PAÍS

O RELACIONAMENTO
DA MENDES COM
OUTRA GIGANTE DO
SETOR INDUSTRIAL DE
BASE FLORESTAL, A
BERNECK, COMEÇOU
NA MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

A FABRICANTE DE PALETES
WOOD PACK, COM
UNIDADES EM LIMEIRA
(SP) E CERQUEIRA
CESAR (SP), ACABA DE
INAUGURAR UMA LINHA
DE BENEFICIAMENTO
DE TORAS PRODUZIDA
TOTALMENTE PELA
MENDES
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FAMÍLIA
MENDES FABRIS

developed by Mendes. The Company known for producing
furniture such as the Todeschini, Criare and Italínea lines, is
creating a new business - exporting of sawn wood.
According to João Farina Neto, President of Todeschini,
the new investment will be used to process the pine trees
that the Company planted 40 years ago. This will be the second project that Mendes has delivered to the Group from
the State of Rio Grande do Sul. According to Todeschini
President Farina, the first was in mid-2000. Now, the two
companies have established a closer relationship with the
expansion of the business. Todeschini studied the market
and, once again, found Mendes offering the best solutions.
“Today, the Company is better prepared,” says Farina. For
him, the Mendes technology is the most advanced on the
market, and our confidence in the company led us to use it
as an equipment supplier for the entire project.
For another giant in the forest-based industry: “Our relationship started with a specialized service to rectify band
saw wheels in the sawmill in Araucária (PR),” says Fernando
Gnoatto, Director of the Wood and International Sales Division of Berneck. Later, Mendes was awarded the project for
the new sawmill line at the Company’s teak processing plant
in the State of Mato Grosso.
For Gnoatto, the most important thing for a large project
is aftermarket commitment and responsibility, with a quick
solution to any problems. “With Mendes, I have no concern
about this: if the problem is theirs, they respond quickly,” he
says. “We are always studying improvements, and Mendes is
always in our plans as a reliable supplier,” states the Berneck
Executive.
Adami S/A is one of the leading manufacturers of forest
products in the Country, based in Caçador (SC) and supplies
different markets in Brazil and abroad. The Company is investing in the expansion of production that will be completed in
January 2020. “The estimated log consumption will be 460
thousand tons/year for a production of 240 thousand m³/year
of sawn wood,” details Daniel Pscheidt, Industrial Manager.
The forecast is that the new unit constructed with Mendes
solutions will employee 14 people per shift.
Industrial Manager Daniel notes that Mendes has made
major technical advances in recent years, with equipment

O relacionamento da Mendes com outra gigante do setor
industrial de base florestal, a Berneck, começou na manutenção de equipamentos. “Nossa relação começou com um
serviço especializado de retifica nos volantes na serraria de
nossa sede em Araucária (PR)”, lembra Fernando Gnoatto,
diretor da Divisão de Madeira e Vendas Internacionais da
Berneck. Em seguida, a Mendes venceu a concorrência para
a nova linha de serraria na unidade fabril da empresa para o
beneficiamento de teca no Mato Grosso.
Para Gnoatto, o que mais vale em um projeto de grande
porte é o compromisso e responsabilidade do pós-venda,
sempre lidamos com problemas. “Com a Mendes não me
preocupo com isso, se o problema é deles, são muito responsáveis”, avalia. “Estamos sempre estudando melhorias,
e a Mendes está sempre em nossos planos como fornecedor
confiável”, garante o executivo da Berneck.
A Adami S/A é uma das principais fabricantes de produtos
florestais do país. Com sede em Caçador (SC), a companhia
alcança diferentes mercados no Brasil e exterior. A empresa
está investindo na ampliação da produção que será concluído
em janeiro de 2020. “O consumo estimado de toras será de
460.000 t/ano para uma produção de 240.000 m³/ano de madeira serrada”, detalha o gerente industrial Daniel Pscheidt.
A previsão é que a nova unidade composta pelas soluções
Mendes seja operada por 14 colaboradores por turno.
Daniel destaca que a Mendes mostrou grande evolução
técnica nos últimos anos, capaz de atingir a capacidade
produtiva que possibilita a expansão desejada da Adami, a
disponibilidade e proximidade para atendimento, o auxílio no
desenvolvimento, bom contato com outros fabricantes que
fazem parte do escopo do projeto e a história da fabricante
de equipamentos.
A fabricante de paletes Wood Pack, com unidades em
Limeira (SP) e Cerqueira Cesar (SP), acaba de inaugurar uma
linha de beneficiamento de toras produzida totalmente pela
Mendes. Atualmente a empresa produz 6 mil peças diariamente, operando em um turno somente. Adalberto Luís Benetti,
diretor do conselho administrativo, afirma que optou pela
tecnologia da Mendes pela confiança na disponibilidade mecânica do equipamento e precisão das peças. “A Mendes não
está entre as mais baratas, mas proporciona confiabilidade no
processo. Sei que vou ligar a máquina de manhã e desligar
somente no final do dia porque o rolamento, redutor e todo
o resto são de primeira linha”, destaca Adalberto. Ele ressalta
também que a Wood Pack utiliza máquinas importadas da
Itália para a montagem dos paletes que exigem muita precisão na medida das tábuas. “O equipamento é automático e
para se houver diferenças”, explica.
O planejamento da Wood Pack é dobrar a capacidade
produtiva no próximo ano, passando a fabricar de 8 mil a 10
mil paletes por dia. “Também pretendemos entrar no mercado de venda de madeira serrada em 2019”, completa o
executivo. Ele revela ainda que está nos planos da empresa
realizar outro investimento com máquinas Mendes. Desta
vez será na área de empilhamento de madeira, um setor que
ainda utiliza muita mão de obra e precisa de mais agilidade
na produção.

being able to achieve the production capacity desired in
the Adami expansion, as well as availability and service,
assistance in development, good contact with other manufacturers that are part of the project scope, and the history
of the equipment manufacturer.
Wood Pack, a pallet manufacturer, with units in Limeira
(SP) and Cerqueira Cesar (SP), just inaugurated a Mendes
log processing line. Currently, the Company produces six
thousand pieces daily, operating on one shift only. Adalberto
Luis Benetti, Administrative Council Director, states that they
opted for the Mendes technology due to the reliability of
equipment availability and precision of the mechanical parts.
“Mendes is not amongst the least expensive but provides
process reliability. I know that I’m going to turn on the machine in the morning and off only at the end of the day because
the bearings, gearbox, and all the rest are first-rate,” says
Adalberto. He also points out that Wood Pack uses imported
machinery from Italy for pallet assembly that requires great
precision in the measurement of the planks. “The equipment
is automatic and stops if there are differences,” he explains.
Wood Pack plans to double its production capacity next
year, manufacturing eight to ten thousand pallets per day.
“We want to enter the sawn wood market as well in 2019,”
states the Executive. He reveals that the Company’s plans
call for other investments in Mendes equipment. This time, it
will be in the area of wood stacking, a segment that currently
uses much manpower and needs much agility in production.

CERTAMENTE, GARANTIR UM
PROCESSO DE SUCESSÃO CONSISTENTE
É UMA DAS MISSÕES MAIS DIFÍCEIS E
IMPORTANTES QUE TEMOS. ALÉM DA REALIZAÇÃO
PESSOAL E PROFISSIONAL, ME SINTO MUITO
CONFIANTE DIANTE DESSE PROCESSO NA MENDES.
COM O APOIO INCONDICIONAL DE MINHA ESPOSA,
CONSEGUIMOS EDUCAR NOSSOS TRÊS FILHOS DE
TAL FORMA QUE ELES PUDESSEM SE DESENVOLVER
COMO SERES HUMANOS E PROFISSIONAIS CAPAZES
DE EXERCER A FUNÇÃO QUE CADA UM ATUA
DENTRO E FORA DA EMPRESA. EQUIVALENTES EM
VALORES E PRINCÍPIOS, DISTINTOS NAS SUAS
CAPACIDADES E CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS,
SE COMPLEMENTANDO. MAS, A SUCESSÃO NÃO
PARA AÍ, ELA ESTENDE-SE AOS DEMAIS
FUNCIONÁRIOS, ELES SÃO FUNDAMENTAIS NESSE
PROCESSO. NESTE SENTIDO, POSSO AFIRMAR QUE
TEMOS UM TIME ALTAMENTE ENGAJADO,
COMPROMETIDO COM O PRESENTE E FUTURO. ISSO
TUDO ME DEIXA SEGURO DE QUE ESTAMOS NO
CAMINHO CERTO. TEMOS MUITOS DESAFIOS PELA
FRENTE, MAS ESTAMOS PREPARADOS
NEWTON FABRIS, PRESIDENTE
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