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reflexão
de início de ano

Olavo Bilac foi abordado por um comerciante
na rua:
“Sr. Bilac, estou precisando vender o meu sítio. Será que poderia redigir um anúncio para o
jornal?”
Olavo Bilac escreveu:
“Vende-se encantadora
propriedade, onde cantam
os pássaros ao amanhecer
no extenso arvoredo, cortada por cristalinas águas
de um ribeirão. A casa
é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra

tranquila das tardes, na
varanda”.
Meses depois, topa o
poeta com o homem e
pergunta-lhe:
Vendeu o sítio?
Nem penso mais nisso.
Quando li o anuncio é que
percebi a maravilha que
eu tinha.
A lição que se tira dessa
conversa é que, às vezes,
não percebemos as coisas
boas que temos conosco e
vamos longe, atrás de miragens e falsos tesouros.
É preciso valorizar o que

já temos. Essa reflexão é
para que todos possam
iniciar o ano de forma diferente, não só planejando
as coisas que queremos,
mas agradecendo por tudo
que nós vamos conquistar.
Nessa edição fizemos
um jornal comemorativo.
Com muitas fotos de nossos colaboradores durante
o evento de final de ano e,
em especial do evento de
boas-vindas ao novo ano
de trabalho.
Boa Leitura!

Festa de Final
de Ano Randa

especial fim de ano
Muita emoção e sensação
de missão cumprida

com a palavra o diretor guilherme
contagiou a todos com otimismo num discurso enxuto e inovador!

Família de colaboradores,
Nícolas, Jô e Wilson Pastuch

Equipe “Vai que Cola”
Vencedores da 8ª etapa do programa 3Ss
Pedro Henrique e João Guilherme
compartilhando muita risada
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momentos
especiais

Durante a festa de final de ano

Momento de integração e reflexão

Pedro Henrique, Leandro, Carla e João Guilherme

Raquel, Sirlene, Nadir e Márcio

Parte dos fornecedores

Alexandro, Oscar, Elcio, Carlinhos e Fábio

Pricila, Crislaine, Josi, Fernanda, Elessandra, Dione e Adelmar

Leandro Furlan, Guilherme Jaworski, Alberto Pelepe e José Marcelo Oliveira
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Jean, Mateus, Aloir, Wilson, Paulo e Alexandro

Cleverson, Vandirlei, Jacson, Orlei, Cristiano, Anderson, Elias e Guilherme

torneio
de truco

Teve discurso falando do
maior torneio de truco

Remi, Renato, Everton e Nelci

Ganhadores do torneio de truco - Renato e Everton (1º lugar), Nelci e Jorge (2º lugar),
Paulo e Cleison (3º lugar)

Ganhadores do 3º lugar do torneio de truco - Cleison, Elcio e Paulo

A HORA DO bingo!

Marcando o bingo com muita concentração

Remi, Guilherme e o ganhador do bingo, Eder Oliveira

Ganhadores do bingão - Rosiane Pereira e Ivo
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TAMBÉM
TEVE SORTEIO
Na FESTA
Durante todo o almoço
aconteceu o sorteio de
brindes com a colaboração
da dona Ivanira

Pastores Elias e Leonardo estiveram na confraternização

Cícero participou da confraternização
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ALMOÇO especial
Foram 18 costelões para
comemorar o início de 2018

Diretor Leonardo e o
sobrinho João Guilherme

Equipe do restaurante do KiKo
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QUE
VENHA

2018!

É bom trabalhar com
a Randa!
Dizem que o ano no
Brasil, só começa depois
do carnaval, para nós da
Randa o ano começou em
3 de janeiro de 2018 e em
ritmo de comemoração,
afinal como avalia o executivo Guilherme Ranssolin: “Precisamos comemorar cada conquista e nos
mantermos otimista com
o mercado”. Aliás, trabalhamos com máquinas
que são operadas por seres humanos, o principal
capital do Grupo Randa.
As boas-vindas, reuniu
os líderes de cada setor
para transmitirem uma
mensagem de otimismo
a todas as suas equipes
nas fábricas. Durante as
várias reuniões de boas
vindas, com voz embar-

gada o que se ouvia dos
colaboradores era o pedido de saúde e discernimento para os executivos
continuarem atuando da
forma como estão e assim
manter os 600 empregos
diretos.
A expectativa da empresa é de um ano aquecido. Porém, o diretor
corporativo Guilherme
Ranssolin revela que,
após a avaliação dos resultados alcançados até
agora, diante da crise que
o mundo se encontra o
momento é de mais trabalho e ainda mais cautela. “Uma vez que a roda
precisa girar imaginamos
que a população tenha
mais condições de consumo, e nós mais vendas de
produtos”, disse. Para o
presidente do Grupo Ran-

da, Remi Ranssolin num
mercado tão competitivo
quanto das portas, compensados e molduras, a
tradição tem feito a diferença. “A empresa que se
iniciou há três décadas
e meia com a fabricação
artesanal de móveis, tem

um brinde à 2018

se mantido em evolução
para atender as mudanças
do mercado, e assim, ampliar e manter os postos de
trabalho com a fabricação
hoje de portas, molduras e
compensados”.
O perfil dos clientes é
levado em conta a todo o
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tempo e uma gestão humanizada foi implantada
e, é mantida pela diretoria.
Confira recortes da nossa festa de fim de ano e a
celebração de início de ano
em que os próprios executivos serviram o champanhe aos funcionários!
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Um brinde à 2018!
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Quer aparecer
aqui também

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

Conheça nosso

Colaborador

Nelson Luís Ransolin
“Reconhecimento é a me- quando o Remi tinha feito um
lhor forma de estimular al- projeto como vereador, para
guém”, diz o filósofo Mário Sér- ser construído um parque ingio Cortella, e foram também dustrial e metade residencial
as palavras do colaborador da no bairro Vila Mariana. Fazíaedição Nelson Ransolin, Nelson mos camas de imbuia, também
é irmão do presidente do Grupo guarda-roupas, tudo de imbuia
Randa Remi Ranssolin e ocupa maciça”. Segundo conta, a eshoje a posição supervisor de pá- cassez da imbuia, fez com que,
tio. Mas, já passou por todos os o empresário Remi mudasse os
setores como ele mesmo conta. produtos fabricados e também
“Não me deixem de frente a um a matéria prima usada, daí a
computador que me estressa mudança para produção de pormuito, eu gosto é de resolver as tas. “Seu Remi e a dona Ivanira
coisas no pátio”,
faziam tudo,
lembra. Nelson
não era como
recorda de como
Fui o primeiro hoje que tem
foi o início, “eu esfuncionário da um funcionátava morando em
rio pra cada
empresa”
Campo Mourão
coisa, tem
PR, seu Remi me
programa no
ligou e disse para vir a Bituruna computador para tudo, era tudo
que estava montando uma fá- por tentativa e erro. Chegou à
brica de móveis. Eu vim, estava primeira prensa, não tinha mebem no começo, já tinha outros cânicos, eletricistas ou pedreifuncionários, mas particulares, ros que soubessem instalar”,
da empresa fui o primeiro fun- conta.
cionário”. A primeira produção
Do trabalho totalmente maera de camas. “Foi lá em 1983, nual a máquinas importadas,
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do casal Ivanira Damiani Ranssolin e Remi Ranssolin a 600
colaboradores. A linha de produção também chama atenção
de Nelson. Mas, para falar da
história de seu Nelson, a qual
está entrelaçada com sua vida,
sentou a esposa Fabiana, ao
lado do marido, enquanto a
filha Sabrina (sentada no sofá
interrompia com sons de gargalhadas ao ver todas as fotos
antigas e diplomas que o pai adquiriu ao longo desses 35 anos
na Randa. O catálogo explicativo de como montar um kit porta
pronta, dos anos 90, o garoto
propaganda foi o Nelson. Pausa
para mais risadas e a história
continua. Porque nesse momento a esposa Fabiana, lembra-se
de como começou o romance
com Nelson, do casamento que
dura 22 anos. “Eu trabalhava na
Randa, fazia cafezinho atendia
ao telefone, e o Nelson vivia
pedindo um cafezinho insistiu
tanto no café que o namoro de
dois anos virou casamento. E,

se tem uma coisa que não me
arrependo é de ter casado com
o Nelson”, relata Fabiana. A qual
conta com orgulho dos filhos
Sabrina e André Luiz.
No dia a dia na fábrica, Nelson coleciona várias histórias,
como a de um prestador de serviço que ele o socorreu, também
do infarto fulminante do colaborador Jácomo Levis. Muitas
histórias, muitos sorrisos. Ao
ser questionado sobre como é
para ele ouvir o nome Randa, ao
ser mencionado quando ele diz
que é de Bituruna, o momento
é interrompido por uma longa
pausa, um embargo na voz e
lágrimas nos olhos. Emocionase e diz: “Começou pequeno,
seu Remi e a Ivanira fizeram a
fábrica crescer e nós crescemos
juntos”.
Antes de finalizar a prosa,
fala sobre a fase atual da Randa
e sobre a pasta que o diretor
corporativo Guilherme Ranssolin ocupa. “O Guilherme sabe
muito administrar nos dias de

anda
propag
Garoto s anos 90
no
Randa

hoje, as pessoas querem ser reconhecidas
e valorizadas dentro das organizações. E, isso ele faz com
maestria”. Complementa. “Nas
férias escolares eu sempre via
o Remi, colocando o Guilherme e o Leandro para trabalhar
no emassamento e tirar grampo das portas, conhecem do
trabalho do escritório, mas conhecem do trabalho da fábrica
antes de tudo”. “Me lembro dos
calos nas mãos do Guilherme,
ele não podia reclamar”. Para
concluir, mesmo não querendo
fazer a entrevista, diz que é
gratificante para o funcionário
ter o Jornal Randa e claro como
é de seu perfil, uma contagiante
gargalhada!

