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2018, seja
MUITO bem-vindo!

editorial
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Acabou 2017, porém foi
um ano muito feliz e com
muitas inovações em nosso Grupo Randa. Nosso setor de Recursos Humanos
foi ampliado e passou a
contar com a Comunicação
Empresarial, organizacional e inteligente, que levou
aos colaboradores e seus
familiares, oficinas como:
Culinária Italiana, Culinária Paranaense, Escolinha
de Futebol de Inverno. A
Importância da Madeira em Bituruna, Torneio
de Truco, Eu Gravidinha,
Marcenaria para Criança,

Oficina de Volteio, Oficina
de Modelagem em Argila, Oficina de Atletismo,
Oficina de Maquiagem,
Outubro Rosa, Momento
de Prece, Campanha de
Doadores de Sangue, Homenagem ao Dia dos Pais,
Homenagem ao Dia das
Mães, Oficina de Combate
a Incêndio, Carreata de São
Cristóvão, Teste de Visão e
ainda o Programa de Ginástica Laboral.
Foram dezenas de visitas internacionais, centenas de reuniões, milhares
de fotos e um bilhão de

sorrisos. Muitos problemas e muitas soluções que
levaram todos a evoluir.
Tudo foi pensado para o
bem estar do colaborador,
os quais fazem os produtos
Randa. Um clima organizacional de muita harmonia
e paz para assim chegar o
ano novo.
Que venha 2018, pois
nós da Randa estamos preparados para produzir as
melhores portas, as melhores molduras e os melhores compensados do País!
Boa Leitura!

GESTÃO

Diretor
da Randa
participa
de feira em
Carolina do
Norte
O Wo r l d M i l l w o r k
Alliance-WMA, realizou
a 53ª Convenção Anual e
Feira de Comércio de 7 a
11 de outubro de 2017, em
Charlotte, Carolina do Norte - EUA. O Charlotte Convention Center acomodou
os principais fabricantes
de moldura do mercado
americano e os empresários que exportam para

esse mercado. Entre eles
o diretor corporativo do
Grupo Randa, Guilherme
Ranssolin.
No mesmo local aconteceram reuniões entre
clientes e fornecedores.
“Pelo terceiro ano consecutivo a Randa participa,

estamos nos fortalecendo
no mercado de moldura e
no mercado americano. É
muito importante para o
Grupo Randa, estar entre
os principais fabricantes
de moldura do mundo”,
disse o diretor corporativo
Guilherme Ranssolin.

Exportadora Bellimer BVBA na Randa
O presidente do Grupo
Randa, Remi Ranssolin,
recebeu os representantes da empresa Bellimer
BVBA, Karen Tavares e da
empresa ACL Cargo, Walfredo Tavares. “Eu tenho
muita consideração pela
Randa, pois é uma das

melhores fornecedoras
de compensado. Trabalho há 13 anos com a Randa”, disse Karen Tavares.
A Bellimer BVBA é uma
agência exportadora de
produtos brasileiros para
todo mercado Europeu e
dos EUA.

Após serem recebidos pelo presidente
Remi, os empresários
foram conhecer a fábrica de compensados, acompanhados
da colaboradora Ana
Paula Parizoto e Itacir
Mochnacz.

“Estamos nos
fortalecendo no
mercado de moldura
e no mercado
americano”, disse o
diretor corporativo
Guilherme Ranssolin

diretor leonardo recebe
gerentes do banco do brasil
Diretor financeiro,
Leonardo Ranssolin, recebeu no dia 21 de novembro, a gerente do
Banco do Brasil, Sandra
Reckziegel e a gerente
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de negócios internacionais, Thais Regina Olivete Puppi, do Banco do
Brasil, gerência regional
de apoio ao comércio exterior de Curitiba.
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News

randa rosa
Várias atividades no
outubro rosa aconteceram no Grupo Randa
com a ajuda da médica
do trabalho, Francielle
Ewerling, a qual atua na
Randa. Dentre essas atividades, foi realizado um
tira dúvidas e explicações
de como fazer um autoexame eficiente.
Segundo estudos do
Instituto Nacional do
Câncer - INCA, o autoexame pode ajudar você ou
sua mãe, avó, filha, tia

ou amiga a fazerem tanto a prevenção como um
diagnóstico precoce, pois

tratar a doença logo no
início aumenta significativamente às chances de
cura. Não falar sobre este
assunto, infelizmente,
não elimina o problema
caso haja, uma predisposição para a doença ou sinais de que algo diferente
está acontecendo em seu
corpo.
Neste sentido, este ano
a Randa literalmente ficou Rosa, com um laço

gigante na placa da empresa, dando início a campanha que incluiu uma
equipe de voluntários
para doarem sangue, in-

serindo homens
para lembrar
que o câncer
de mama pode
atingir também
aos homens. As
p a l e s t ra s c o m
a médica Francielle, tiveram
um protótipo de mama
para explicar com detalhes o autoexame, foram
realizadas nas Unidades
da Randa I, II e III.

possam continuar a dar a
tantas famílias oportunidades de emprego.
“Acho muito importante, independente de
religião, que as empresas

levem o nome de Deus.
Foram poucos minutos,
porém, de muita integração. Só tenho a agradecer o diretor Guilherme
Ranssolin e também ao
seu Remi por dar o trabalho para tantas famílias”,
falou o padre Mauro dos
Santos.
Os colaboradores cantaram em devoção a Nossa Senhora Aparecida.
A partilha se deu com a
comunhão com vinho e
pão entre todos. Foram
momentos de muita emoção e integração entre os
colaboradores.

Benção de Nossa Senhora Aparecida na Randa

A celebração em homenagem a Nossa Senhora Aparecida chegou
ao escritório do Grupo
Randa. O padre Mauro
dos Santos fez a celebra-
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ção, com preces pedindo a compreensão entre
os funcionários, auxílio
para que todos possam
manter seus postos de
trabalho e assim levar o
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sustento até as suas casas, também pediu benção para os diretores do
Grupo Randa, para que
mantenham o discernimento nos negócios e que

COTIDIANO

Escolinha de futebol da Randa
encerra a etapa de inverno
No mesmo dia que o
Corinthians jogou para
ser campeão do Brasileirão, na quarta-feira, 15
de novembro, os pequenos jogadores da Escolinha de Futebol da Randa
encerraram a etapa de Inverno. Foram 40 meninos
com idade entre cinco e
11 anos, que treinavam
todos os sábados no cam-

o colaborador Lucimar
Pilantir. O pequeno Vinícius Gabriel Tomazzeto,
11 anos, estava acompanhado de seu pai, o colaborador José Tomazetto
e não escondia a alegria
de ir para escolinha. “Eu
venho todos os sábados
na Escolinha da Randa,
só não venho se estiver
muito doente”, comen-

pinho do Recanto da Randa. Para o encerramento
não foi diferente, todos
compareceram, organizados em forma de torneio disputaram o troféu
de primeiro lugar com
muita garra e emoção.
“Eles contagiam com
essa emoção, a Randa
deu um grande incentivo
para nossos filhos”, disse

tou. O colaborador Clésio
Jean Bueno, pai do João
Gabriel, sete anos, falou
sobre a escolinha. “Com
esse incentivo meu filho
já aprendeu várias técnicas de futebol, eu só
tenho que agradecer a
Randa”, falou.
O presidente do Grupo
Randa, Remi Ranssolin,
esteve conversando com

os filhos dos colaboradores. “Hoje a Randa abre
as portas para vocês virem jogar bola, para os
pais de vocês virem trabalhar. Espero que vocês
estudem, estudem muito
e continuem em nosso
município, pois a Randa
espera vocês”, destacou.
O gerente de Recursos
Humanos, Elcio Pedron,
sempre acompanhou os
treinos e para esse encerramento trouxe premiação para os meninos.
Além do troféu de primeiro lugar, medalhas até o
terceiro colocado e ainda
bolas de futebol. “Essa é

apenas uma das atividades que desenvolvemos
para nossos colaboradores, o que nos surpreendeu mais uma vez, foi a
grande adesão por parte
das crianças”, finalizou,
avaliando como positiva
mais essa atividade.

Dezembro 2017

|||

“Com esse
incentivo
meu filho já
aprendeu
várias técnicas
de futebol, eu
só tenho que
agradecer a
Randa”, falou
Lucimar
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mercado

Nem mesmo a forte chuva que ocorreu na noite de
quarta-feira, 25 de novembro, impediu o sucesso do
evento sobre “A importância da Madeira”, realizado
pela empresa Randa, no
Recanto da Randa. Contou
com a presença de empresários, comerciantes, agricultores, políticos e alguns
colaboradores.

O presidente do Grupo
Randa Remi Ranssolin, fez
a abertura oficial e falou
sobre a importância do
agricultor voltar a plantar pinus. “Com a genética
sendo aplicada na muda de
pinus e com o pensamento
de desenvolvimento para o
nosso município é que organizamos esse encontro
de hoje”, destacou.

Randa realiza encontro
sobre a importância da
madeira no município

Remi Ranssolin

“Com a genética
sendo aplicada na
muda de pinus e com
o pensamento de
desenvolvimento para
o nosso município é
que organizamos esse
encontro de hoje”,
destacou Remi.

Leandro Ranssolin
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O prédio de madeira
Com dados bastantes
sólidos e com resultados
recentes da última viagem que fez aos EUA, o
diretor corporativo Guilherme Ranssolin, explicou. “Além do consumo de
madeira diário da empresa Randa, o consumo no
mundo. Participei recentemente do lançamento
do projeto do maior arranha-céu em madeira do
mundo, um edifício de 80
pavimentos em madeira,
que será construído em
Londres, na Inglaterra.

As expectativas aumentam quanto ao consumo
da madeira, o que precisamos é a ampliação das
linhas de transportes nos
portos brasileiros para a
Europa e EUA, o que dá
maior escoamento para
a comercialização da madeira do Brasil”, disse o
diretor.
O segundo momento do
evento, foi a palestra com
o administrador Carlos
R. de França, da empresa
de clonagem de mudas de
pinus Arbogen. “Ao con-

trário da clonagem de animais e seres humanos, a
clonagem de plantas é um
assunto que é muito bem
aceito pela sociedade. Isso
porque o processo produz
árvores iguais e que levam apenas 16 anos para
sua colheita”, afirmou.
P a ra o e m p r e s á r i o ,
Paulino André Claus, o
evento foi excelente.
“Achei muito bom o encontro, precisamos sim
investir em pinus, é o que
dá certo aqui em Bituruna
e pronto”, disse.

“Investir em
pinus, é o que
dá certo aqui
em Bituruna e
pronto”, disse
Paulino Claus.

Carlos R. França

Cultura organizacional
Por mínima que seja a
rotatividade na empresa
Randa, o setor de Recursos Humanos se preocupa
com os novos funcionários. Os quais devem se
aclimatar à cultura organizacional o mais rápido
possível para que a produtividade seja potencializada. Nesse contexto, surge
a grande importância de
conduzir uma harmoniosa integração na empresa.

Na tarde de quinta-feira, 16 de novembro, mais
15 novos colaboradores
passaram a fazer parte do
grupo e fizeram a integração conhecendo a cultura
organizacional da empresa. Cuidados com os equipamentos, uso adequado de Equipamentos de
Proteção Individual- EPI
e as oficinas oferecidas
aos colaboradores e seus
familiares.

O técnico em segurança do trabalho, Evandro
Ravanelo, fez a integração, também contou sobre sua trajetória na empresa. “Tenho 25 anos e
trabalho há
sete anos na
empresa, tive
muita oportunidade de
crescimento
dentro da empresa”, falou.
A adaptação
de um novo

c o l a b o ra d o r a c o n t e c e
gradualmente. Por isso,
a Randa sente interesse
real pela integração do
funcionário e procura
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fazer parte do processo,
passando todo tipo de informação e aprendizado
que puder em relação à
organização.
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News

Colaboradores da Randa
participam de palestra
da ACIB
O Setor de Recursos
Humanos da Randa organizou os colaboradores,
e eles compareceram na
semana empresarial, promovida pela Associação
Empresarial de BiturunaACIB. A palestra teve como
tema: Empresas de sucesso
são construídas por pessoas apaixonadas.

O palestrante Lievore
José Alfredo, por meio de
sua palestra show, deu o
recado ao falar que, todos
são responsáveis por todos
os setores em uma empresa. Enquanto ele imitava
uma voz arrogante e chata
ao falar dos colaboradores,
“esse não é meu setor, não
sou pago para isso”, arran-

cou risos e muita reflexão
dos participantes.
Durante o evento os
colaboradores da Randa
fizeram uma foto divertida
com o palestrante.

“Todos são responsáveis por todos
os setores em uma empresa, porém,
faça sua parte sem dar tanta
opinião no trabalho do colega”,
disse o palestrante Lievore

SAÚDE EM 1º LUGAR

Randa cuida também
da máquina humana
Por meio da terapia
do movimento, foi que a
Randa viu a possibilidade
de ampliar os cuidados
com seus funcionários.
A fisioterapeuta, Tatiane
Dalanhol Pedron, começou o trabalho de cinesioterapia com os colaboradores. Todos os setores
vão receber as atividades
de acordo com suas necessidades. “Classificamos os níveis de trabalho em três categorias:
estresse postural, esforço
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repetitivo e peso. Cada
setor está recebendo
um trabalho focado na
m e l h o ra d a s a ú d e . O
objetivo da atividade é
uma prevenção visando
à melhoria na qualidade
de vida do trabalhador”,
disse a fisioterapeuta.
A Cinesioterapia Laboral aborda um conjunto de exercícios terapêuticos e preventivos, que
possibilitam uma melhoria nos índices de lesões,
cansaço, concentração,
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produtividade e o principal que seria a melhora
da qualidade de vida dos
funcionários que estão
expostos a rotinas exaustivas. A Cinesioterapia
Laboral age na preven-

ção de doenças ocupacionais que condizem de
acordo com as evidências
apresentadas em diferentes aspectos osteomusculares que se relacionam a
rotina de um trabalhador

em um setor industrial de
extrema produtividade.
A empresa Randa, tem
em sua diretoria uma visão humanizada no que
diz respeito ao bem estar
do colaborador.

Representante do banco Bradesco

randa recebe Visita dos diretores
da empresa Laminados AB LTDA Caçador/SC

CURTAS E OBJETIVAS

Homenageados da Edição
colaboradores da fazenda
curso de lean
manufacturing
na randa

Randa Recebe diretores de vendas da elof hansson lumber trades (usa)

Evandro Ravanello, Ezauri França, José Maria Ribeiro, Alceu da
Silva, Luiz Carlos Monteiro

Luiz Carlos Monteiro (o formigueiro)

Jantar de premiação do programa 3s

Antonio Levi, Rivair Luiz Prestes, Nelci Rodrigues, Ademir
Pilantir, Luiz Carlos Oliveira

equipe do Senai revalidando o contrato de auditoria

Jorge Castilho, Edson Carlos, Paulo Jucélio, Libano

Dezembro 2017
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Sucesso no primeiro torneio
de Truco da Randa
Para resumir em uma
palavra o primeiro torneiro de truco dos colaboradores da Randa, a palavra
é sucesso. Foram 41 duplas
inscritas que disputaram
na melhor de três partidas, chegando a cinco duplas finalistas, as quais
disputarão a premiação de
R$ 500,00, R$ 200,00 e uma
caixa de cervejas, no almoço de confraternização em
22 de dezembro.
“Eu achei massa a organização do torneio de
truco. Alias todas as oficinas estão sendo muito interessante, uma para cada
público diferente. Tenho
11 anos de empresa, e está
acontecendo muita coisa
em prol dos funcionários.
Dessa vez os jogadores de
truco que foram privilegiados”, destacou o colaborador, Alan dos Santos.
P a ra o c o l a b o ra d o r
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Jorge Castilho, foi mais
um dia de valorização do
funcionário. “Eu fiquei
muito contente, porque
valorizaram todos os funcionários das fazendas
também. Participamos de
igual para igual e agora esperar a grande final”, disse. “Até mesmo seu Remi
participou jogando, fazendo dupla com um funcionário, bem no dia 11 de
novembro, no aniversário
do chefe, ele ficou com os
funcionários”, lembrou

Renato dos Santos.
Todos os jogos aconteceram por meio de sorteio, realizado em frente
aos jogadores, com mesas
numeradas e comissão
julgadora. Porém, não foi
registrada nenhuma reclamação, somente muitos elogios em cada dis-

puta e comemoração
das duplas finalistas. As
duplas da grande final
são: Everton Delgado
e Renato Santos, José
Marcelo Oliveira & Luiz
Henrique Sebben, Jorge
Castilho & Nelci, Cleison & Paulo e Nelson
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Ranssolin & Ivaldo Prado.
A Randa agradece a
todos os envolvidos pelo
grande trabalho na organização do evento, a diretoria do Grupo Randa por
proporcionar momentos
como esses e a todos os
jogadores.

CURTAS E OBJETIVAS

Randa investe no ser humano

Liderar é a própria atitude de liderança. Liderança é, sem dúvida, o principal assunto do mundo
atual dos negócios. Através
da liderança as empresas
realizam seus projetos,
expandem seus negócios
e conquistam clientes. A
liderança anda de mãos
dadas com o respeito, e foi
numa atitude de liderança com muito respeito ao
colaborador, que o diretor corporativo Guilherme
Ranssolin, reuniu a equipe

de caminhoneiros da Randa, na sala de reuniões do
Grupo Randa.
Durante o encontro
cada motorista pode falar
de suas expectativas e ainda ouvir sobre a tomada de
decisões, o diretor Guilherme esbanjou da capacidade de fazer com que todos
se sintam importantes e
assim concluiu o encontro
com um vídeo motivacional. “Foi muito bom o encontro, a Randa tem investido forte no ser humano

nos últimos tempos, é isso
que precisamos”, disse o
colaborador Ivo Kovalski.

Com a palavra o
colaborador:

mas sim de informação.
Como caminhoneiro vi
que sou responsável por
qualquer erro no produto
final também, como a necessidade de colocar lona
no caminhão, mesmo em
uma viagem curta. Mas,
o que mais gostei foi que
cargo não define, e que to-

Para o colaborador Joelso Estoqueiro Marcon,
essa motivação é só na
Randa. “Eu me emocionei com um vídeo que o
diretor Guilherme passou, ele conversa com a
gente, ficamos sabendo
de tudo o que se passa
na Randa. Não de fofoca,

Qualidade na Produção de Compensados

Fábio Roberto Flor
PFS TECO Representative

Parte II

No nosso primeiro artigo, falamos que para cumprir a Norma Americana
PS1-09 devemos ter muito
conhecimento da Norma,
ou seja, devemos dominar
e entender o que a Norma
estabelece. A Norma Americana PS 1-09 estabelece
todos padrões das chapas
de compensado, como:

Torne-se um profissional melhor, mais capacitado, entenda, busque o conhecimento e
encontre suas soluções.
Tenha paciência e

e lembre-se:

PADRÕES
Norma Americana PS 1-09
• Espessura da chapa;

• Padrão de montagem;

• Comprimento, largura • Percentual de humidade;
esquadro e retilineidade;
• Classificação das chapas
• Padrão de colagem;
em A, B, C e D.

seja persistente, já falamos
nisso, pratique o KaiZen =
palavra japoneza que significa Melhoria Contínua!
Veja que seu cliente estará muito satisfeito sem-

dos os setores, não só são
importantes dentro da
Randa, como são necessários. A gente nem tem
ideia que é um conjunto,
não tem serviço mais ou
menos importante. Mas,
todos necessários. Volto
com outra visão”, esclareceu Joelso.

pre que comprar e receber
uma chapa de compensado
que esteja dentro dos padrões estabelecidos pela
Norma.
Como conclusão, espero

Para entender estes padrões entra uma questão
fundamental, ou seja será
necessário entender de
medidas: milímetros, metros, polegadas e frações de
polegadas.
Será necessários entender um pouco de matemática como percentuais; e de
física como variações de

temperatura e até reações
químicas!
Não quero ser chato,
nem me alongar... as vezes
me perguntam qual melhor investimento que se
pode fazer?

INVISTA EM
VOCÊ MESMO!

que este texto desperte sua
curiosidade em saber mais
sobre Qualidade na produção de compensados e desejo muito sucesso para todos
os colaboradores da Randa!

“ Quality consolidates the Image of your Company!” \ “A Qualidade consolida a Imagem da sua Empresa!”

Dezembro 2017
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Vinicius Giacomini
Wrubleski cursando
medicina. Filho do
colaborador com
30 anos de casa,
Graciliano

Parabéns diretor Leandro
completou idade nova dia
15 de novembro!

Benício
chegou!

ColaboradorES Itacir Mochnacz e Evandro
Barbosa participaraM de curso internacional

Nasceu no dia 10
de novembro de
2017, o filho do
diretor corporativo Guilherme.

Beatriz, sorriso que
contagia! Energia
Positiva!

Conheça nosso

Colaborador
Alexandro Rezene

O mercado atual está em constante mudança, novas tecnologias,
novas maneiras de investir, novas
técnicas e formas de produção,
para perceber essas mudanças
a palavra-chave é interpretação.
Interpretar o seu meio, fazer uma
leitura sem palavras do que o mercado pede e o que o cliente espera
de você.
Assim como uma obra de arte
temos que ver além do que nos é
exposto, pensar nas diversas concepções que o cliente tem ao nos
ver ou ouvir, e nas concepções que
criamos ao ouvi-lo.
Assim é o que pensa nosso colaborador do quadro: Conheça nosso
colaborador, Alexandro Rezene.
Bacharel em Comunicação Social – Relações Públicas e licenciado
em Artes Visuais, faz essa analogia
ao ser perguntado da ligação entre
sua formação em artes e o meio
profissional que atua.
“Sou apaixonado pelo mundo
das Artes, mas é do meu contato
direto com o cliente e da administração financeira que tiro meu sustento aqui na Randa. Nisso minha
primeira formação ajudou muito”.
Filho do primeiro funcionário
da Randa, Angelo Rezene Neto,
motorista que cortou os quatro
cantos do Brasil entregando portas
Randa. Coloborador que puxou os
primeiros tijolos para construção
da Randa. Alexandro nasceu em
28 de junho de 1982, não tem como

?

Quer aparecer
aqui também

separar sua história, da Randa.
Iniciou seu trabalho na empresa aos 17 anos, primeiro emprego
que mantem até hoje, por isso presenciou grande parte do processo
evolutivo da Randa. O aumento do
parque fabril, a mudança da sede
administrativa, a ampliação e reestruturação administrativa e principalmente o processo de fixação do
organograma de funções utilizado
atualmente na empresa.
“Minha primeira função foi
como auxiliar da Dona Ivanira,
(esposa do presidente, na época
coordenadora do financeiro contas
à receber, cargo que hoje ocupo).
Os controles eram feitos todos em
Excel, lançava todas as saídas de
produtos em planilhas, assim era
feito o controle de tudo. Não tínhamos um sistema integrado como
temos hoje, três anos depois me
confiaram o setor comercial, nele
executava múltiplas funções, desde
atendimento direto ao cliente até
lançamento de pedidos e programação da fábrica. Com a reorganização de funções, voltei às origens,
administrando o departamento de
contas à receber”.
“O Assunto em casa muitas vezes resumia-se em Randa, porque
além de mim, meu pai e meu Irmão
eram funcionários”, lembra.
Uma década atrás aproximadamente, Alexandro conta que foi
uma época difícil, pois o presidente do Grupo, Remi Ranssolin, se

dedicou inteiramente ao serviço
público.
“A fábrica foi confiada a funcionários dedicados, mas, que ainda
não estavam preparados à exercer a função de liderança. Senhor
Remi é um líder nato. E mais! Sabe
administrar pessoas como poucos,
porém, assumiu outro compromisso de igual importância, no caso a
prefeitura do município. Para suprir essa lacuna, depois de formado
e com boa bagagem o Guilherme
assumiu o cargo de Diretor Corporativo. Uma mente jovem e inovadora, administrando uma empresa
familiar. Muitos funcionários não
acreditavam em sua capacidade.
Nossos maquinários já eram
modernos, porém suas funções e
capacidades não eram utilizadas
por completo, por meio de muito estudo, alguns erros e vários
acertos aos poucos a empresa foi
colocada no prumo”
A mudança administrativa
agregou à empresa, maior produção de Kit Porta Pronta, valorização
da marca Randa na construção
Civil e o crescimento da linha de
prodautos, incluindo o compensado que fez crescer a exportação.
“Tenho orgulho em fazer parte da
Randa, grande parte do conhecimento profissional que tenho vem
daqui, gosto do meu ambiente de
trabalho e das amizades que fiz
dentro da empresa, isso conta muito para mim. ”

Entre no face ‘Eu trabalho na Randa’ e
deixe lá seus comentários. Participe!

Pequena Olívia
conheceu o
escritório da Randa,
em que a mamãe Rosa
é colaboradora

treinamento da empresa Elevare especialista em Lean Manufacturing

Formou no
terceirão
Nícolas Pastuche

“Agora nós temos todas
as informações, com o
setor de comunicação
todos tem acesso igual.
Meus filhos aproveitam
as oficinas sempre”

Valcir Lourenço de Lima
Líder
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