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Deputado
Federal João
Arruda na
Randa

“Hoje, venho visitar o
ex-prefeito Remi com
muita satisfação e honra de ser amigo dessa
família de importantes
administradores”, falou
o deputado Arruda.

curtas e objetivas

Diretor florestal e
presidente do Grupo
Randa participam da
Expoforest
Maio 2018
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Randa
faz árvore com
4 mil casaquinhas

editorial
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A ideia foi fomentar a
comunicação empresarial
da Randa. No ano passado a
diretora social, Ivanira Damiani Ranssolin, organizou
uma mini Osterbaum, ou
seja, a árvore da Páscoa de
origem alemã. E, foi muito
bem aceita pelos colaboradores e visitantes da Randa.
Nesse ano, foi ampliada a
ideia.
Definido um planejamento de comunicação
corporativa, a comunicação
interna foi trabalhada nesse
período de um ano e meio.
Afinal são cerca de 600 colaboradores. Dentro do município de Bituruna, de cada
família um trabalhador está

diretamente ligado com a
Randa.
Para ampliar as possibilidades de comunicação, muita coisa foi feita na questão
cultural. O primeiro passo,
meio tímido foi tomado ao
contar a ideia de fazer a árvore para a diretoria, a qual
deu total autonomia, mas
com um pouco de receio, afinal é da cultura alemã e, Bituruna conhece bem a tradição italiana. Principalmente
na época em que o presidente do grupo Randa, Remi
Ranssolin, foi prefeito do
município e criou à famosa
Festa do Vinho, a festa ficou
conhecida nacionalmente.
Com esse feeling para ações

que dão certo, mesmo a família Ranssolin sendo de origem italiana, apoiou a causa.
Cada unidade da Randa foi
comunicada, lançado o pedido para os colaboradores
trazerem as casquinhas, a
mobilização reuniu quase
quatro mil casquinhas, na
verdade 4.998 unidades. Foram muitas visitas na árvore
na Randa, bem mais do que
as unidades de ovos que a
enfeitaram.
Mas essa edição do jornal
traz muito mais informações, como a participação na
Expoflorest, viagens internacionais e ainda o Master
Chef.
Boa leitura!

Cautela deve nortear estratégias
da indústria de compensados

MERCADO
Kevin O’Neil, Guilherme Ranssolin, Brian McCorkel e Rodrigo Ottoni

“A recomendação é focar em qualidade,
manter nossos clientes e ampliar
a produção”, assim falou o diretor
corporativo, Guilherme Ranssolin.
Apesar do dólar atrativo, a estratégia é ficar
atento ao aumento da
oferta de produtos e custos de produção. “A recomendação é focar em
qualidade, manter nossos clientes e ampliar a
produção”, assim falou o
diretor corporativo, Guilherme Ranssolin, durante sua viagem de negócios
aos EUA, realizada em
fevereiro.
O diretor visitou os
principais clientes de
Atlanta, Geórgia, New
York e Flórida. Durante
um dos jantares de negócios com o agente exterior

de vendas, Rodrigo Ottoni,
o diretor reafirmou mais
uma vez a parceria iniciada há 13 anos. Para Rodrigo Ottoni o fundamental é consolidar a marca
Randa. “Essas viagens são
de extrema necessidade,
consolidar a marca Randa
é fundamental e esse, não
é um processo simples.
É muito importante essa
ação do Guilherme em
consolidar a marca, reafirmar os compromissos
com os clientes americanos”, disse.
Sobre o cenário mundial, o diretor Guilherme
explica que trabalha com

muita cautela e de forma
estratégica. “Não gosto de
ter surpresas, trabalhamos com planejamento
para evitar todo e qualquer tipo de surpresa desnecessária, por exemplo,
com a possibilidade de
gerar super oferta de produto nesse momento para
o exterior. Sabemos que
tivemos uma recente elevação de custo, a atual
crise econômica e política
que passa o Brasil. Os passos que damos são seguros
e com cuidado na qualidade do que produzimos”,
ressaltou.
Como diretor da Randa, Guilherme
tem o perfil de
administrador
que o atual
mercado exige.
Se adapta as
mais diversas
situações. Diretamente dos
EUA, por meio
das redes sociais estava o
tempo todo em
contato com os
colaboradores.

Andy Goodman, Rodrigo Ottoni, Guilherme Ranssolin, Jack Basta e Kyle Litte

Ele, enfrentando as
baixas temperatura
do inverno de Atlanta, o forte calor da
Flórida. Mas, engana-se quem acha que
são só os contrastes
climáticos que o diretor está acostumado
a lidar, as diferentes
personalidades de colaboradores e investidores do mercado
da madeira são questões básicas no dia a
dia do executivo.

Rodrigo Ottoni e Guilherme Ranssolin

Erick Cueto e Guilherme Ranssolin
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News

Inauguração
da ampliação
no secador
na Randa
Unidade III
Nas redes sociais a
palavra mais usada no
ano de 2017 foi gratidão. Na empresa Randa
o ano de 2018 já teve
essa palavra muito usada, logo na primeira
quinzena de janeiro.
Depois do primeiro dia
de trabalho o brinde
com todos os líderes,
supervisores e coordenadores de equipe, um

almoço marcou a gratidão
pelo término de um dos
primeiros importantes
trabalhos, a ampliação
do secador de lâminas na
Unidade III. O almoço com
a equipe de mecânicos e
eletricistas foi momento
de registro. “Estamos felizes com mais essa conquista, precisamos sim
celebrar cada bom momento e esse vai gerar
mais empregos e aumentar a produtividade”, falou o diretor coorporativo
Guilherme Ranssolin, o
grande incentivador dos
colaboradores.
“Vai aumentar a produção e consequentemente mais vagas de traba-

lho na Randa III, com a
ampliação do secador de
lâminas. Hoje é dia de comemorar e ainda temos
os patrões que vieram trabalhar e almoçar com a
gente, juntos comemorarmos mais essa conquista
de todos nós da Randa”,
assim nos contou o supervisor de produção da Randa Unidade III, Márionei
de Oliveira. A meta é ampliar em 50% a produção
do secador, a operação
hoje já atingiu 25% dessa
capacidade. “Foram ampliadas em 50% as vagas
de trabalho nesse setor”,
comemorou o gerente de
Recursos Humanos Elcio
Pedron.

empresário
marcelo tedesco
na randa
o empresário Marcelo Tedesco Visitou o
diretor corporativo Guilherme Ranssolin

Certificação Renovada

“Estamos felizes com mais essa conquista,
precisamos sim celebrar cada bom momento
e esse vai gerar mais empregos e aumentar a
produtividade”, falou o diretor coorporativo
Guilherme Ranssolin
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Nos dias 19 e 20 de
março de 2018, a empresa Randa passou por
auditoria de renovação
da Certificação CE2+,
também foi renovada a
acreditação do laboratório da empresa, que está
apto a testar os produtos vendidos para diver-

sos países da comunidade
europeia.
“Possuímos e mantemos
com muito carinho, as
principais certificações internacionais que aprovam
diariamente a qualidade
dos nossos produtos”, falou o coordenador de gestão Itacir Mochnacz.

Sucesso total na
Árvore de Páscoa
da Randa
Na sexta-feira, 23 de
março, foi o dia dos colaboradores e seus filhos
visitarem a Árvore de Páscoa da Randa, de origem
da cultura alemã uma Osterbaum. Com a presença de toda a diretoria, o
momento foi de diversão
e muita comemoração.
“Vamos sim celebrar momentos bons, vamos sim
valorizar o que temos de
melhor, o ser humano”,
destacou o diretor corporativo, Guilherme Ranssolin. Para o diretor financeiro Leonardo Ranssolin,
o entusiasmo das crianças
ao visitarem a Osterbaum
é inexplicável. “Não me
canso de lembrar a alegria dessas crianças, algumas eu acompanhei na
visita, não tem como explicar a energia positiva
que trazem para ao ambiente de trabalho. Mas
o que chama a atenção, é
os adultos que relembram
esses valores e celebram

a verdadeira Páscoa”,
falou.
Foram ao total 140
caixas de chocolate, entregues para os colaboradores que trouxeram
acima de 25 casquinhas,
também três cestas no
valor de R$ 200 reais
cada, um ovo gigante,
dois espumantes e mais
caixas de chocolate. A
casquinha sorteada foi
a de Viviane Castilho, a
qual faturou R$ 300,00
reais. Também o colaborador Jorge Castilho,
levou uma cesta, mais
R$ 200,00, por participar com o maior número de casquinhas, totalizando 764 casquinhas,
uma cesta para Nelson
Ranssolin, o qual participou com 565 casquinhas, a casquinha mais
bonita foi de Alexandro
Rezene, o maior ovo foi
para a colaboradora
Marlene Tarachuki, a
casquinha mais criati-

va foi de Nicolas Nalon, a
casquinha mais brilhante para Beatriz Pedron,
casquinha revelação para
Sidney Pedrolo, casquinha surpresa Maria Helena Ganzer e as casquinhas
mais caprichadas para o
colaborador Jorge Guilherme da Silva Santos.
Os colaboradores Nelson Ranssolin e Alexandro Rezene doaram suas
cestas para a APAE, a qual

especial páscoa

vai realizar uma rifa e
com o valor levar os alunos para o parque do Beto
Carrero.
“Nós sempre valorizamos nossos colaboradores, essas ações tem dado
um grande resultado no
dia a dia dos nossos colaboradores e refletindo
na sua convivência familiar”, falou o presidente
do grupo Remi Ranssolin.
A chegada do coelho de

maneira bem inusitada,
movimentou as crianças
na hora de receber a cestinha de Páscoa.
As escolas da cidade
trouxeram seus alunos
para visitarem a Páscoa
Encantada da Randa, a
árvore de Páscoa, a Osterbaum deu o que falar
e todo mundo passou a
decorar casquinhas e investir nessa novidade em
Bituruna.

Ganhadora dos R$ 300,00
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especial páscoa

Osterbaum:

a Árvore de Páscoa
CASQUINHAS: 3.998 UNIDADES
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especial páscoa
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CURTAS E OBJETIVAS

Diretor florestal e presidente do Grupo
Randa participam da Expoforest
O presidente do Grupo
Randa, Remi Ranssolin e o
diretor florestal, Leandro
Ranssolin, participam de 11
a 13 de abril da Expoforest
2018. A Feira Florestal Brasileira está sendo realizada em
Santa Rita do Passa Quatro,
Região de Ribeirão Preto-SP.
Em uma área de 200 hectares de eucalipto da Inter-

national Paper, os visitantes
nacionais e internacionais
têm acesso ao que existe de
mais moderno para as operações florestais e também
soluções já utilizadas em países com tradição florestal.
Esta inovação em eventos
florestais da América Latina garantiu aos visitantes a
possibilidade de ver máqui-

nas e equipamentos
em operação. Uma
experiência única,
que proporciona ao
visitante a verdadeira sensação extrema da realidade
das florestas plantadas no
Brasil.
“Participamos, pois se
trata da maior feira florestal
do Brasil, além de ser um
evento dinâmico, onde os
equipamentos poderão estar
em operação para demonstrar seus diferenciais nas
operações. É uma feira que
não tem como ficar de fora”,
diz o diretor florestal, Leandro Ranssolin.

Deputado Federal
João Arruda na RandA
Após almoçar com um
grupo de empresários em
Bituruna, o deputado federal João Arruda, visitou
a empresa Randa. Recebido pelos diretores e presidente do grupo Randa,
Remi Ranssolin, o deputado falou sobre Bituruna.
“É uma alegria ver essa
obra do garrafão de vinho
no trevo da cidade, mas
fico mais impressionado
com essa marca que foi im-

plantar as vinícolas em Bituruna.
Hoje, venho visitar o ex-prefeito
Remi com muita
satisfação e honra de ser amigo
dessa família de importantes administradores”, falou
o deputado Arruda.
Os vereadores Adélcio
Coloda e Marlene Casamali, acompanharam a visita
na empresa Randa, assim

“Participamos, pois se trata
da maior feira florestal do
Brasil,”diz o diretor florestal,
Leandro Ranssolin.

como o colaborador e maratonista Itacir Mochanacz e o
maratonista e integrante da
Acorb Marcelo Luiz Hollen,
os quais aproveitaram a visita e pediram ao deputado
auxílio ao esporte no município. Para o vereador Adé-

Você sabia?
Que o deputado federal João Arruda destinou a Bituruna quase
R$ 2 milhões

Ministério da Integração
R$ 1,3 milhão para
reconstrução de pontes

agricultura

SAÚDE

R$ 250 mil

R$ 200 mil

lcio o encontro foi muito
importante. “Bituruna só
tem a ganhar com essas
parcerias, estamos muito contentes com a visita e com o conteúdo da
conversa”, esclareceu o
vereador.
Para a vereadora Marlene, foi um momento importante para o município
de Bituruna. “Foi muito
importante, porque como
vereadora pude reivindicar diretamente uma
verba parlamentar, nosso
município precisa de muita coisa”, disse.

representantes do banco itaú visitam a randa

8

||| Maio 2018

Programa
3Ss na Randa
completa sua
9ª etapa
O dia foi de treinamento,
ou melhor, de reciclagem
para os colaboradores do
turno/dia da Randa Unidade
III. Do Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, Serviços Tecnológicos
e Inovação, Sistema Fiep –
Arapongas/Guarapuva, vem
o auditor do programa Celso
Massaneiro. Celso levou todas as novas informações
e colocou a disposição dos
colaboradores as imagens
referentes às melhorias de

CURTAS E OBJETIVAS

gestão que esse programa
trouxe. “Hoje a Randa não é
mais a mesma, muita coisa
mudou e está funcionando
melhor, esse programa é
completo e necessário para
uma fábrica funcionar”,
disse.
Porém, o que os colaboradores ficavam atentos
foram imagens do antes e
depois do programa, um dos

pontos principais, a eliminação de desperdício e ajuste
de máquinas. O programa
funciona com pontuação,
para a equipe que mais pontuar, a diretoria oferece um
jantar.
O dia da premiação tem
sido dinâmico, a participação dos diretores, foto oficial
da equipe vencedora, entrega do troféu e marcado a

data do jantar. E, como o
slogan sugere, “mais que
um programa uma forma
de viver”.
“O 3S é um processo
contínuo que tem apenas início. É um conjunto
de atitudes que leva as
pessoas a uma maior satisfação no trabalho e na
vida. O 3S aplica-se em
qualquer lugar e é importante para toda empresa e seus colaboradores,
tendo como resultado
principal a eliminação de
desperdícios e aumento

de eficiência operacional.
O 3S é a base de qualquer
programa de melhoria. No
mês de março foi realizado
treinamentos, reciclagem
do programa 3s com os setores da unidade I, II e III.
Aproximadamente 500 colaboradores receberam a
reciclagem. O conceito do
3S está relacionado com a
qualidade total foco na eliminação de desperdíciossegurança no trabalho-manutenção das certificações
–FSC-PNQM- ABNT-Ce2+.”,
explicou Celso.

equipes vencedoras do programa 3s

Nova Era vence a 9ª etapa do Programa 3S

NOME DA EQUIPE

un

representante representante

Os Impossíveis

1

Jocimar

Chicão

Unidos

1

Oscar

Márcio

Os Impossíveis

1

Jocimar

Chicão

Desbravadores

1

Alberto

Marcelo

Os Praineiros

2

Pastuch

Alexandro

Grupo Parceria

3

Mario

Renato

Os Morcegos

1

Helio

Jonh Andrei

Vai que Cola

1

Alberto

Passarinho

Nova Era

1

Alberto

José Tomazeto

RANDA NO ESPORTE
Desafio Ciclo
Turismo Rota
do Vinho

Remi Ranssolin, Fabrício Moreira e Sandro Xavier

Desafio Ciclo Turismo

Randa Patrocinadora
da Olimbairros

Carla Roberta Silveira Ranssolin e Remi

Acorb realiza a maior corrida da região com o
padrinho Vanderlei Cordeiro

Maio 2018
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oficinas

Cozinheiros reproduzem
prato do chef Jocimar

oficina
masterchef
A oficina do Master
Chef Randa foi um sucesso, a organização do
evento foi baseada nos
detalhes. Contou com a
participação de todos
os inscritos, a receita
escolhida foi a Rabada
Bovina. O diretor corporativo, Guilherme Ranssolin, se fez presente por
meio de um vídeo, contou detalhes da origem
do prato e incentivou os
participantes. O diretor
financeiro, Leonardo
Ranssolin, literalmente
colocou a mão na massa e participou com os

10

colaboradores das fábricas integrantes da Oficina.
O clima era de harmonia,
aprendizado e muita diversão. “A Randa é uma família
e, vocês são minha família”,
disse o diretor Leonardo
aos colaboradores, em seguida foi muito aplaudido.
Com a participação de
vários colaboradores na organização do evento, o setor de Recursos Humanos
vem implantando vários
novos projetos em forma
de oficinas. “O objetivo é
valorizar o nosso colaborador e melhorar a sua condição de trabalho sempre,

||| Maio 2018

Diretor Guilherme mandou um vídeo de incentivo

essa tem sido nossa luta
diária”, destacou o gerente
de RH, Elcio Pedron.
“O que mais me impressionou foi a alegria das
pessoas e a participação,
todo mundo colaborou e
teve muita disciplina dos
participantes”, disse o máster chef da oficina Jocemar
Otocovitz.
A colaboradora Eva Ostovalde, falou sobre a oficina. “Eu me senti muito bem

e importante para a Randa,
foi a primeira vez que participei de uma oficina. Agora
vou participar de todas”,
comentou. Para o colaborador Renan da Maia, essas
ações valorizam todos os
colaboradores. “É muito
legal o clima que se cria
no ambiente, todo mundo é tratado igual e claro,
ainda aprende fazer uma
receita para sua família”,
finalizou.

oficinas

Maio 2018
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COLABORADORES NO CLICK

aniversariantes
dOS MESES DE
JANEIRO E
FEVEREIRO

Aniversário do
Pedro Henrique
25/04 - 2 anos

Aniversário da Maria Clara 26/04 - 5 anos

Aniversário do João Guilherme
19/04 - 4 anos

Homenagem a

WILian BENDER

Na noite de quarta-feira,
28 de março, os colegas de
Wilian Bender, morto em acidente de trabalho no dia 27,
voltaram ao trabalho. Porém,
antes do início das atividades,
uma homenagem foi prestada
ao colega falecido.
Com a presença do presidente do grupo Remi Ranssolin e o diretor corporativo
Guilherme Ranssolin, o qual
pediu um minuto de silêncio
dando início às homenagens.
O empresário Remi, acompanhou Wilian durante todo
o tempo. Remi, contou com
riqueza de detalhes as últimas
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palavras de Wilian, enquanto era
atendido no Hospital São Vicente de
Paula. “Ele fez sinal
de positivo e ainda
deu um sorriso, já
estava dentro da
ambulância para ser transferido até União da Vitória.
Porém durante a viagem teve
uma parada respiratória”,
disse Remi bastante comovido com a situação.
Depois da oração do Pai
Nosso, as atividades foram
retomadas. Entre os colegas o
carinho e as boas lembranças.
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A empresa Randa lamenta a
triste ocorrência se solidariza
com os familiares e amigos
nesse momento. A Randa também está dando toda a assistência necessária à família.
Wilian Bender, tinha 28 anos,
era residente no bairro Nossa
Senhora Aparecida, deixa a
esposa e um filho.

