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A indústria da madeira
conseguiu fazer de 2018
um ano de recuperação,
segundo a Associação
Brasileira da Indústria
de Madeira Processada
Mecanicamente - Abimci.
Entre os segmentos da indústria que tiveram destaque estão papel e celulose,
compensados e madeira
serrada, por exemplo. Um
dos motivos para isso está
na exportação, pois houve
20% de aumento no volume exportado em alguns
segmentos de produtos
de madeira neste ano, de
acordo com a instituição.
Todas essas informações
vêm distribuídas nas matérias, fotos e legenda nesse informativo.
Falar de 2019 sem ci-

2019 com boas

expectativas

tar o novo presidente do
Brasil, seria difícil. Mas
vamos ser otimistas com
as palavras do Ministro
da Economia Paulo Guedes quando disse “vamos
acabar com os amigos do
Rei”, se referindo a discursos de moralidade que
promete passar a vassoura nas farras das estatais
com o dinheiro público.
Parecido no humor com
o presidente dos Estados
Unidos Donald Trump, o
qual está cumprindo suas
promessas de campanha
bastante inovadoras. Com
boas expectativas começamos o ano de 2019 e
nessa edição trazemos
um pouco do dia a dia na
Randa, os colaboradores
com seus acontecimentos,

também as visitas de clientes e parceiros. Tudo para
você ficar bem informado
e assim conhecer nossos
colaboradores produzindo portas, compensados e
molduras.
Com uma linguagem
simples, porém com o
mais importante: a qualidade da informação. O
JORNAL RANDA completa
dois anos de circulação,
com nove edições. O Jornal Randa é entregue a
cada colaborador, e isso é
motivo de muito orgulho,
ver cada um levando para
sua casa, junto construindo a história imediata da
empresa e das suas vidas.
Enfim, um Jornal
completo!
Boa leitura.

Clientes do
Reino Unido
visitam a Randa

MERCADO

Na primeira quinzena de fevereiro o cliente Ian Attwood
esteve na visitando todas as
instalações da Randa.
E na segunda quinzena de
fevereiro o diretor Will Lindenberg e Frank também passaram o dia conhecendo as fábricas da Randa.
Ambos foram recebidos pelo
diretor corporativo, Guilherme
Ranssolin e pelo assistente comercial João Marcos Maxinsk.

ATENDIMENTO AOS BANCOS

Executivo de vendas da RPC
visita a Randa
Um grande comunicador, comerciante e professor universitário, Everton
Moreira, que representa a
RPC na região de Guarapuava, falou das novidades

No dia 26 de fevereiro, os diretores
Guilherme Ranssolin
e Leonardo Ranssolin,
receberam os gerentes
do Banco do Brasil, plataforma empresarial.

A gerente de relacionamento do escritório
Corporate Banking de
Campos Gerais da plataforma de Guarapuava,
Sandra F. Reckzugel e
o gerente da agência

no setor e aproveitou para
conhecer o Jornal Randa. O
diretor financeiro do Grupo Randa, Leonardo Ranssolin, recebeu o executivo
da RPC.

empresarial de Campos
Gerais, Anderson Roberto Eugenio, os quais
atendem o Grupo Randa
através da plataforma
empresarial Banco do
Brasil.

Fernando Kertscher,
Hector Dimas, John
Whitmore e Garrett
Cole dos EUA visitam
a Randa
Março 2019
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CURTAS E OBJETIVAS

Randa investe em
obra de Steel Frame
A Randa está com uma
construção totalmente inovadora sendo aplicada em
um dos seus barracões, a
construção com Steel Frame.
É uma construção seca formada por camadas de dentro
para fora compostas por gesso acartonado, compensado,
isolamento termo acústico,
manta hidrófuga e placa
cimentícia. Os pilares são
substituídos por aço. Para
entender como é essa construção, comparando com a
construção tradicional, as
estruturas de concreto com
fechamentos de tijolos/blocos ou alvenaria estrutural
são completamente substituídas por uma estrutura de
aço galvanizado leve revestido com compensado, pron-
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tas para receber pintura ou
revestimentos. Em resumo,
a Steel Frame é um sistema
que não utiliza tijolos e concretos. O diretor corporativo, Guilherme Ranssolin,
em suas viagens viu essas
construções e está executando uma obra em Steel Frame
na Randa. “A ideia da construção, vai além da inovação
é oportunizar para todos o
acesso a essa metodologia
de construção. Bem como os
colaboradores e os clientes
aqui do Brasil, para assim
conhecerem a metodologia
de construção que é a mais
usada em alguns países da
Europa e nos Estados Unidos”, explicou o diretor.
A Wood Frame que traduzindo seria armação em
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madeira, o mesmo procedimento, porém até os pilares de madeira é o mesmo
sistema de construção civil.
Qualquer tipo de imóveis
pode ter como matéria prima de construção a Wood
Frame. O que é bom para
o mercado do compensado
como explica o empresário
Guilherme Ranssolin. Recentemente dois empresários, um deles de Bituruna,
Leonardo Lenz montaram
a Immergrün Construções
Inteligentes. Essa nova metodologia vai ser um divisor
de águas na comercialização
de compensados no Brasil.

Inclusive a Randa e a Immergrün estão na Associação
Brasileira da Indústria de
Madeira Processada Mecanicamente - ABINCI buscando essa efetivação.
Para o empresário Leonardo Lenz, essa forma de
construção vai ter grande
representatividade na economia do setor madeireiro. “Temos uma fábrica de
Wood Frame em Araucária/
PR, o objetivo é agregar valor
ao compensado e a madeira. Sempre me perguntava,
porque aqui no Brasil ainda
não decolava essa forma de
construção, então investi-

mos nesse segmento. Essa
construção é muito comum
nos EUA, norte da Itália e sul
da Alemanha”, disse Lenz.
Que completou falando da
eficiência no tempo de construção, a qualidade da acústica e a economia de energia
de 30%. Além da velocidade da obra ser duas vezes
mais rápida que a construção convencional. O novo
barracão que a Randa está
fazendo com Steel Frame,
vai abrigar novas salas para
o setor administrativo, como
o departamento de Recursos
Humanos, ainda um ambulatório e um auditório.

Diretor Florestal da Randa
participa de curso de operação
de Forwarders
O diretor florestal da
Randa, Leandro Ranssolin
juntamente com dois colaboradores, participou
na primeira semana de
fevereiro de um curso na
Timber Forest, em Curitiba para aprofundar os conhecimentos na operação
da Forwarders Ponsse.
“Com o curso aprendemos sobre toda agilidade,
ergonomia e distribuição
da máquina, fiz questão

MERCADO
Máquinas do grupo Randa

de fazer o curso junto
com os operadores para
assim termos mais entendimento, eficiência econômica, todos os recursos
e conforto que podemos
atingir com essa máquina”, explicou o diretor
Leandro. “A Randa preza
muito além da segurança,
pelo conforto dos colaboradores, por isso buscamos a inovação sempre”,
completou.

“A Randa preza muito além da
segurança, pelo conforto dos
colaboradores, por isso buscamos
a inovação sempre”,completou
Leandro Ranssolin

SOBRE A
PONSSE

A Ponsse foi estabelecida em 1970 para atender às necessidades do
empresário de máquinas
florestais Einari Vidgrén:
as máquinas construídas
por outros não aguentavam a utilização em
trabalho pesado, por isso
ele desenvolveu suas
próprias. Assim nasceu
o primeiro Ponsse e, logo
todos queriam a máquina
florestal altamente re-

sistente. Para atender a
essa crescente demanda
por máquinas resistentes, a Ponsse PLC foi logo
estabelecida.
A Ponsse é um dos líderes mundiais em fabricação de máquinas
florestais para o método de corte no comprimento (CTL) e suas operações voltadas para o
cliente continuam sendo
orientadas pelos dese-

jos e necessidades dos
produtores florestais. Os
produtos Ponsse cobrem
os diversos requisitos da
colheita florestal em todo
o mundo. As espécies de
árvores variam de velhos
pinheiros a eucaliptos e
as máquinas devem resistir ao calor tropical e ao
frio ártico, deslocar sem
agredir o terreno e escalar rapidamente as inclinações mais íngremes.

Março 2019
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NEWS

Balança para caminhões da
Randa funcionando a todo vapor
Desde 24 de abril de
2018, está em pleno funcionamento à balança eletrônica do Grupo Randa.
Com garantia das pesagens
feitas pela balança, a fiscalização do IPEM/IMETRO
foi realizada em outubro

de 2018. Todos os equipamentos foram inspecionados garantindo a confiabilidade na pesagem da
carga. Com uma tecnologia
ultramoderna, a balança é
capaz de fazer pesagens de
até 100 toneladas. “A gente

coloca a marcação diretamente nas toras e sabe com
exatidão qual madeira está
no produto final, isso durante a pesagem”, explicou
Nelson Ranssolin.
Para entender como
funciona, essa balança

Velocidade e
simplicidade
nas operações
de pesagem

consiste na base com uma
instalação feita em concreto, à balança de pesagem
de caminhões ou plataforma da balança, as células
de carga, que são sensores
que seguem a pesagem na
balança, o terminal ou in-

dicador exibindo o valor
do peso, cabos, os quais
conectam as células de carga ao terminal. As aplicações legais para o comércio requerem calibração
da balança em intervalos
determinados, os quais fo-

Balança rodoviária.

ram estabelecidos como
exatos pelas autoridades
do INMETRO.
Três colaboradores fazem o trabalho de segunda
à sexta-feira, no período
entre 6h30 até 22horas e
aos sábados o atendimento
é das 6horas ás 17horas,

além dos caminhões do
Grupo Randa a balança
atende toda a comunidade.
Para o colaborador Ezequiel F. dos Santos ficou
bom para trabalhar. “Nós
temos um bom horário,
além de um ótimo local
para o trabalho”, declarou.

“A gente coloca a marcação
diretamente nas toras e sabe
com exatidão qual madeira
está no produto final,
isso durante a pesagem”,
explicou Nelson Ranssolin.

Ezequiel Fernandes dos Santos, Mateus Zampieron e Nelson Ranssolin.

Escritório da balança.
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“Teve muita economia
para a empresa, mas a comodidade de pesar todos
os caminhões na própria
Randa é melhor ainda, antes tinha que pagar e se
deslocar para fazer a pesagem”, conta o colaborador
Mateus Zampieron.
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DIRETORES DA RANDA PARTICIPAM
DE EVENTO SOBRE ERVA MATE

CURTAS E OBJETIVAS

Diretores da Randa com
diretores da Copel na
inauguração da subestação
da Copel em Bituruna

Os diretores da Randa Remi Ranssolin e Guilherme Ranssolin junto ao
presidente da Copel Daniel Slavieiro e o gerente regional da copel em
Faxinal do Céu Justo Manica.

Leandro Ranssolin, Remi Ranssolin e a diretora da ervateira Baronesa,
Marcia Ranssolin da Silveira.

REPRESENTANTES SÃO RECEBIDOS
PELO DIRETOR FINANCEIRO
LEONARDO RANSSOLIN E PELO
GERENTE COMERCIAL GRACILIANO

José Roberto, diretor financeiro Leonardo, Júlio, Amilton e o gerente
comercial Graciano.

técnicos do harvesters Ponsse
Beaver na Randa

empresário argentino
visita a randa

Março 2019
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CURTAS E OBJETIVAS

Dia Internacional
da Mulher
Diretores entregam lembrancinha
para cada mulher em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher.
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Grupo Randa é patrocinador
oficial do 5º Desafio Rota do Vinho
O Grupo Randa foi patrocinador oficial do 5º
Desafio Rota do Vinho,
a corrida foi organizada
pela Associação de Corredores de Bituruna- ACORB
e movimentou a cidade de
Bituruna nos dias 1, 2 e 3
de fevereiro. Com cerca
de 800 atletas, os hotéis,
vinícolas, restaurantes
e mercados de Bituruna
foram movimentados e

puderam garantir bons
lucros.
Como padrinho desse
evento Vanderlei Cordeiro de Lima, compareceu
mais uma vez na prova.
Vanderlei nasceu em Cruzeiro do Oeste, no dia 4 de
julho de 1969 e é um ex-maratonista brasileiro,
bicampeão dos Jogos Pan-americanos, medalha de
bronze nos Jogos Olím-

picos de Atenas 2004 e o
único latino-americano
outorgado com a Medalha Pierre de Coubertin,
a maior condecoração de
cunho humanitário-esportivo concedida pelo
Comitê Olímpico Internacional. Depois de iniciar
sua carreira internacional
competindo nos Campeonatos Mundiais de Crosscountry de 1989 e 1992,

CURTAS E OBJETIVAS

entre outros triunfos nacionais e internacionais
também foi vencedor da
Maratona de Tóquio, da
Maratona de Hamburgo
e bicampeão da Volta Internacional da Pampulha.
Ultramaratonista e
um dos organizadores do
evento, Itacir Mochnacz
não conteve a emoção ao
falar do sucesso do evento. “Só tenho a agradecer

a todos que tornaram possível a realização desse
evento, agradecer em especial aos patrocinadores
desse evento”, disse.
O evento iniciou na
sexta-feira, 1º, com um
jantar aos patrocinadores no restaurante Rural
do Kiki, no sábado, dia
2, jantar de massas e no
domingo, dia 3, a grande
prova.

Atleta Ronaldo representando a empresa GPC,
fornecedora de resina para a empresa Randa.

Março 2019
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Celebrar as boas
novas e apreciar as
oportunidades é o
caminho do sucesso
No dia 25 de janeiro de
2019, aconteceu o tradicional
Brinde do Grupo Randa, um
jeito animado de começar o
ano de trabalho. O evento foi
realizado no Recanto da Randa, o local foi preparado para
receber os colaboradores e
diretores. O brinde teve início em 2018, com a ideia do
diretor corporativo Guilher-
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me Ranssolin, em celebrar
as boas novas, nessa edição
de 2019 foi ampliado com o
jantar doado pelo presidente
do Grupo Randa Remi Ranssolin e mais um carneiro oferecido pelo diretor florestal
Leandro Ranssolin. O diretor
financeiro, Leonardo Ranssolin é claro, pagou toda a
despesa.

“

O brinde teve
início em 2018,
com a ideia
do diretor
corporativo
Guilherme
Ranssolin, em
celebrar as
boas novas.”

Março 2019
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Projeto Oficinas
completam dois anos

Foram 24 oficinas envolvendo os 600
colaboradores nas diferentes atividades.

Nesse quadro você acompanha o colaborador
da Randa dessa edição do Jornal Randa.

Prazer em

Conhecê-lo
Oscar Ganzer
Supervisor de Suprimentos
na Randa desde 2003

Casado com Rosimara Tomasetto
Pai de Maria Helena Ganzer
Discrição e paciência descrevem o colaborador dessa
edição, ao iniciar a conversa
sobre o quadro foi interrompido logo por uma ligação
que o pedia sobre algumas
peças se tinham chegado até
o almoxarifado, ao desligar o
celular e começar a entrevista mais uma vez é abordado
para saber sobre um material para produção de portas,
a conversa devia era rápida
porque precisa receber os fornecedores. Como o tempo era
dividido com tantas pessoas,
entendemos que o setor é de
suprimentos, precisa comprar
o necessário para suprir as
fábricas. “Eu não me imagino
fora da Randa”, fala Oscar. E a
conversa foi se estendendo até
entender que no inicio de sua
jornada na Randa, o trabalho
era na linha de produção comoajudante de perfiladeira e
de prensa, em quatro meses
mudou para o setor de expedição, onde permaneceu por
mais sete meses. Convidado
para trabalhar no almoxarifado, lembra-se do convite e
de como encontrou esse setor. “Não era tudo organizado
como era hoje (risos), tinha
que ir procurando as coisas,
era necessário muita ordem e

organização. Na época a Randa só tinha uma unidade e um
secador. A Randa evoluiu muito agora pensando e recordando toda história aqui em meus
pensamentos é uma viagem no
tempo”, explica. Permaneceu
no almoxarifado com seus trabalhos por quatro anos.
“Nessa época o Graciano,
era gerente geral da fábrica de
portas e estava precisando de
um assistente no escritório, foi
quando ele me chamou para
ajudar no setor de compras”.
Oscar declara que gosta do
que faz, mas o telefone não
para de tocar, além do setor de
suprimentos dá todo o suporte
para a parte de manutenção e
elétrica da empresa. A história
estava acontecendo e lembrou
que no ano de 2012, foi o ano
em que casou com a pedagoga
Rosimari Tomasetto, o ano
de 2015 marca o nascimento de sua filha Maria Helena.
Com muita tranquilidade ao
falar, Oscar conta que um dos
maiores marcos de sua vida
foi à filha caminhar sozinha.
“Uma semana depois de ter
completado um ano de vida,
ela estava dando os passos em
sozinha”. Segura a emoção,
dá um sorriso de aconchego
e retorna atender mais uma

GINÁSTICA LABORAL ESPECIAL PARA AS GESTANTES
ligação. Porém, contendo a
emoção em falar da Randa e
afirmar que tudo o que tem foi
graças a Randa.
“Às vezes tenho vontade de
chutar o balde e deu, mas sei
que uma hora tudo se resolve de algum jeito”, concorda.
Elogia a diretoria do Grupo
Randa por ser sempre compreensível, relata que às vezes
não depende só dele os produtos estarem nas fábricas, mas
que se cada um compreender
um pouco a coisa funcionaria
muito melhor. Oscar dá uma
lição de como seria importante
colocar em primeiro lugar no
trabalho o companheirismo e
a empatia.
Como ele mesmo diz que se
sente bem na Randa e isso passa a seus familiares, descreve
com riqueza nos detalhes toda
vez que sua filha passa por
frente da Randa. “Ela aponta
e diz, olhe onde o papai trabalha. Aponta o dedinho e diz
papai vamos ver a Árvore da
Randa”, lembrando a árvore
de Páscoa montada na Randa
em que as crianças fizeram
visitas.
Um pouco da emoção e
significado da palavra Randa
na vida do colaborador Oscar
Ganzer, prazer em conhecê-lo!

Sejam bem-vindos novos colaboradores!

Vamos relembrar?!

Equipe do administrativo da Randa nos anos 90.

Maria Helena na oficina de Marcenaria

?

Quer aparecer
aqui também
12

Maria Helena na árvore de Páscoa na Randa

Entre no face ‘Eu trabalho na Randa’ e
deixe lá seus comentários. Participe!
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Graciano Wrubleski, Eliane Ferraz dos Santos, Ivanira
Damiani Ranssolin, Lurdes Vacarelli, e Cinthia Melo. Ao meio
Leonardo Ranssolin, os agachados da esquerda para a direita
Pedro Lourenço, Taciane Arcego, Leandro Ranssolin, Valter
Vacarelli e Geraldo Pedrassani.

