Informativo da Adami S/A
Ano XIX | Abril à Junho de 2017 | nº 122

Cerca de duas mil pessoas participam
do Dia do Trabalhador Adami pág. 02

Familiares de colaboradores
realizam visita na Adami

Adami está entre as maiores
exportadoras do Sul do Brasil

Programa de habitação auxilia
na aquisição da casa própria

pág. 03

pág. 08

pág. 12

Adami S/A: 75 anos fazendo parte da história de várias gerações pág. 04
Instituições de ensino visitam a Adami pág. 06
Adami é destaque no Torneio do Trabalhador 2017 pág. 10

BINGO
Cerca de duas mil pessoas participam do
Dia do Trabalhador Adami
Em clima de confraternização, cerca de

foram sorteadas para os colaborado-

lho”. O evento foi realizado no Giná-

duas mil pessoas, entre colaboradores

res Cristiano Domingues, da Unidade

sio de Esportes Antônio Ferrasso. Na

da Adami e familiares participaram do

Madeireira e Fábio Spinelli, do Setor de

oportunidade, muitos prêmios foram

4° Bingo do Dia do Trabalhador no dia

Mecânica. Já quem levou a TV de 50

sorteados.

1° de maio. O evento foi realizado no

polegadas foi o colaborador da Fábrica

barracão da Câmara de Dirigentes Lo-

de Embalagem, Romildo de Albuquer-

O colaborador, Claudimir Monteiro Su-

jistas (CDL), no Parque das Araucárias.

que, que trabalha na Adami há mais de

tilli, foi o felizardo que ganhou a TV 32

25 anos.

polegadas.

O bingo iniciou por volta das 16h e
encerrou às 19h. Além do sorteio de

O instrutor esportivo da Adami e res-

prêmios, o evento ainda contou com

ponsável pelo evento do Dia Traba-

serviço de bar e cozinha, que esse ano

lhador, Fernando Chaves, afirma que o

ficou por conta de colaboradoras da

evento superou as expectativas e que o

Associação Caçadorense de Educação

público bateu recorde de participação.

Infantil e Assistência (Aceias). Toda a

“Queremos agradecer a todos que se

renda obtida com as vendas foi desti-

fizeram presentes e prestigiaram mais

nada para atividades da instituição.

essa promoção que é organizada pensando justamente em proporcionar um

Celulares, tablets, vale-compras, san-

momento de descontração e lazer aos

duicheiras, bicicletas, e diversos outros

colaboradores”, afirmou.

produtos foram sorteados a colaboradores das seis unidades de negócio.

No dia 13 de maio, foi a vez dos colaboradores residentes na comunidade de

Entre os prêmios mais desejados esta-

Chapecozinho participarem do bingo

vam as Smart TVs 48 polegadas, que

em comemoração ao “Dia do Traba-
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VISITA DA FAMÍLIA
Familiares de colaboradores realizam visita na Adami
No sábado, 2 de junho, a Adami proporcionou um momento especial para alguns familiares de colaboradores. Isso
porque, eles tiveram a oportunidade de
conhecer o ambiente de trabalho de
seus familiares que são colaboradores
da empresa.
A visita iniciou às 9h, na Unidade de
Negócio Papel, em que os visitantes
conheceram desde o pátio de aparas,
a preparação de massa para a fabricação do papel, Estação de Tratamento
de Efluentes até a máquina de papel
onde são produzidas as bobinas.
Após a máquina de papel, os visitantes

De acordo com a assistente social, An-

conheceram o parque fabril da Unidade

drea Witti, responsável pela visita, cerca

de Negócio Embalagem, passando pela

de 40 familiares de colaboradores de

onduladeira e impressoras.

diversos setores marcaram presença.

Para fechar a visita, foram direcionados

“É um momento em que a empresa es-

à expedição, onde o produto é estoca-

treita ainda mais seu relacionamento

do e encaminhado para distribuição.

com os colaboradores e familiares, e é
muito bacana, pois muitos trabalham

Vilmar Viebrantz, que acompanhou a

na Adami há anos e os familiares ain-

visita, afirma que a oportunidade foi

da não conheciam o local de trabalho e

enriquecedora. “Poder conhecer todo

com a visita puderam conhecer todas

o processo produtivo de uma empresa

as instalações e compreender o pro-

como a Adami é, sem dúvidas, uma ex-

cesso produtivo da empresa”, comenta.

periência muito interessante”.
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ESPECIAL
Adami S/A:
75 anos fazendo parte da história de várias gerações
Ao longo dos 75 anos de sua existên-

rando noites, em domingos e feriados”,

cia, muitas pessoas passaram pela

lembra.

Adami e contribuíram para tornar a
empresa referência em seus ramos

Quatro décadas atrás, o colaborador

de atuação. A Adami fez e faz parte da

comenta que as condições de trabalho

vida de muitas famílias, assim como

eram mais difíceis, pois os meios de

muitas famílias também fazem parte

transporte e comunicação eram escas-

da história da Adami. Como forma de

sos. “Não tinha telefone, quando preci-

homenagear empresa e colaborado-

savam de um socorro, mandavam ou-

res, iremos divulgar nesse e nos próxi-

tro funcionário da máquina ir a pé nos

mos informativos histórias de famílias,

chamar e nós tínhamos que vir a pé até

que tiveram na Adami a oportunidade

a empresa também”.

de ingressar no mercado de trabalho e

Apesar das dificuldades, o conheci-

trilhar suas carreiras profissionais.

mento e aprendizado adquiridos fizeram de Aray supervisor de manutenção

A família de Aray Chiarani da Silva é

da máquina de papel.

uma delas. Aray iniciou na Adami em
27 de maio de 1976. Um mês após se

Em 1982, Aray participou de outro mar-

Paralelo à sua jornada na empresa, An-

casar, pediu demissão na empresa em

co importante para a Adami. “Nesse

dré Chiarani da Silva, filho de Aray, ali-

que trabalhava e passou a trabalhar

ano, foi adquirida a primeira onduladei-

mentava o desejo de ingressar na Ada-

como Torneiro Mecânico na Adami. “A

ra, participei da montagem e passei a

mi também. “A minha história com a

Adami, foi o meu segundo casamento”,

cuidar da manutenção”, conta ele, que

Adami começou indiretamente através

brinca.

vivenciou o crescimento da empresa.

do pai, pois quando nasci ele já estava

Há mais de 40 anos na empresa, ele

Aray enaltece o trabalho realizado pela

conta que acompanhou o início da má-

diretoria da época. “Tive o privilégio

quina de papel, fazendo a manutenção

de conhecer o Sr. José Rossi Adami, e

Mas sua trajetória profissional na Ada-

industrial. “Logo após, passei a ser en-

conviver com o Victor e o Marco, apren-

mi iniciou em 2007, quando passou a

carregado da oficina mecânica e fazia

di muito com eles, foram meus princi-

exercer a função de programador de

as manutenções fora do horário, vi-

pais mentores”, afirma.

cargas. Atualmente, André é encarre-

aqui, fui criado na creche da empresa
na vila”, comenta.

gado do faturamento. Esse ano, completa dez anos de casa. Apesar de mais
recente, André também considera visíveis os avanços e evoluções em todos
os setores.
Para André, mais do que um emprego, a Adami oferece a oportunidade de
crescimento aos seus colaboradores.
“Fiz graduação e pós com bolsa e auxílio-viagem da empresa, hoje sou professor universitário graças a bolsa da
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Adami que me deu a oportunidade de

pessoal do escritório central, na oca-

o que a empresa proporcionou a ele e

me formar em Logística, área em que

sião ele disse que o bem mais precioso

a família. “Só posso desejar que Deus

atuo como professor”, conta.

de uma empresa são os funcionários”,

sempre ilumine os diretores para toca-

conta.

rem a empresa, porque assim como a

Além do filho, cinco irmãos de Aray
também já trabalharam na Adami.

minha, muitas famílias dependem dela
Aos 62 anos, o supervisor de manu-

para sobreviver”.

tenção industrial se diz grato por tudo
Apesar de aposentado, Aray permanece na empresa e admite que teme o dia
em que tiver de sair. “Acho que terei de
ir ao psicólogo. Saio de férias e já sinto
falta. Aqui, com certeza, é minha segunda casa”, comenta.
Tanto André quanto Aray consideram
que o principal diferencial da Adami é
a forma como valoriza seus colaboradores, além do esforço da diretoria
em sempre manter e honrar com seus
compromissos. “Nunca me esqueço
que uma vez atrasou um dia o pagamento, e o Dr. Victor deu uma bronca no

Cardápio especial é servido em comemoração ao
aniversário da Adami
Em comemoração ao aniversário de

nos Refeitórios da Pensão e Unidade

75 anos da Adami, celebrado no dia 9

de Negócio Pasta Químico-Mecânica.

de junho, a Cozinha Industrial Fische

Além do cardápio diferenciado, para

Haus serviu cardápio especial e bolo

comemorar a data, os refeitórios fo-

nos Restaurantes das Unidades de

ram decorados com elementos que

Negócio Papel, Embalagem, Madei-

remetem a produtos industrializados

reira e Setores de Apoio. No dia 12 de

pela Adami.

junho, cardápio e bolo foram servidos
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ENGAJAMENTO
Instituições de ensino realizam visitas técnicas na Adami
No dia 19 de maio, os setores de onduladeira, impressoras e manutenção
receberam os alunos dos Cursos Técnicos em Eletromecânica e Eletrônica do Senai de Caçador. A visita teve
como objetivo proporcionar aos alunos
a oportunidade de vivenciar a realidade
industrial e facilitar a assimilação dos
conteúdos teóricos e laboratoriais.
Com o objetivo de contextualizar a organização racional do trabalho, bem

No início de junho, alunos dos cursos

Também em junho, alunos da turma de

como, as competências e papéis do

de Formação para Impressor Flexo-

Engenharia da Produção do Instituto

administrador no processo, alunos do

gráfico e Curso Técnico em Plástico,

Federal de Santa Catarina (IFSC), câm-

curso de Administração da Uniarp re-

da disciplina de Produção de Embala-

pus Caçador, estiveram na Unidade de

alizaram uma visita técnica no dia 29

gens do IFSC Caçador, realizaram visita

Negócio Embalagem. A visita técnica

de maio, na Unidade de Negócio Papel

técnica na Unidade de Negócio Emba-

teve como objetivo apresentar aos alu-

da Adami.

lagem. A visita se deu com o objetivo

nos os processos e metodologias de

de aliar o conhecimento teórico com a

produção e qualidade.

atividade prática.
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INVESTIMENTOS
Ponte que liga rio Chapecó a Fazenda Amparo
está concluída
A ponte em concreto armado, que in-

Já as obras da PCH Salto Santo Antônio

início dos serviços de terraplanagem do

terliga as duas margens do rio Chapecó

devem ser iniciadas em agosto, com o

acesso à nova casa de força.

a Fazenda Amparo, já está finalizada e
liberada para o uso restrito das unidades
de negócio da Adami.
Além de facilitar a entrada de materiais
durante as obras da PCH, a ponte está
localizada em uma área de grande concentração de plantio de pinus da Adami,
o que irá facilitar também o transporte
dos insumos florestais e resultará em
uma redução significativa de custos com
fretes.
Sem a ponte, que possui 78 metros entre as cabeceiras e capacidade para 100
toneladas, o percurso atual é quase 100
quilômetros mais longo até a Unidade de
Negócio Pasta Químico-Mecânica e 78
quilômetros mais distante até o escritório
central da Fazenda São Francisco.

Vert marca presença em feiras na América Latina
Nos meses de maio e junho, a Vert es-

expostos por quatro dias na tradicional

niel Pscheidt e o supervisor de Vendas

teve presente em importantes feiras do

Feria de La Construcción y La Vivienda

da Vert, Marcelo Ziger, consideram os

setor de construção civil. Em Brasília, a

(FERCON).

eventos, oportunidades para estabe-

marca participou do 89° Encontro Na-

lecer alianças estratégicas, explorar

cional da Indústria da Construção, o

O evento, reconhecido internacional-

oportunidades de negócios e apresen-

maior evento brasileiro do calendário

mente, reuniu diversas empresas do

tar ao público a ampla variedade de

anual da Câmara Brasileira da Indústria

setor da construção, a fim de mostrar

produtos da Vert.

da Construção (CBIC).

os avanços tecnológicos, novidades e
tendências da área.

Também em maio, a Vert participou da
Expo Madera, importante feira do setor

No estande da Vert, o destaque ficou

realizada no Paraguai.

para a porta ipê com frisos cromados,
lançamento da marca que deve chegar

No início de junho, os produtos Vert

ao mercado em breve.

atravessaram o atlântico e desembarcaram na Nicarágua, onde ficaram

O gerente da Unidade Madeireira, Da7

RECONHECIMENTO
Adami está entre as maiores exportadoras do
Sul do Brasil
Em maio, o Ministério de Desenvolvi-

Madeireira da Adami exporta madei-

ça a exportar também portas e compo-

mento, Indústria e Comércio (MDIC) re-

ra serrada, painéis e molduras, mas já

nentes para acabamentos residenciais.

velou o tradicional levantamento anual

ampliou seu leque de produtos e come-

indicando quem são as maiores empresas exportadoras do país. O estudo
também mostra as companhias que
mais exportaram em cada uma das regiões brasileiras.
A pesquisa, que foi divulgada pela Revista Amanhã, mostra a Adami S/A Madeiras na 38ª posição entre as empresas que faturaram de 10 a 50 milhões
de dólares em 2016.
Atualmente, a Unidade de Negócio

Vert está entre as dez melhores fornecedoras da Cyrela
A Cyrela, uma das maiores construto-

diretor de engenharia para determinar

é mérito de todos os colaboradores que

ras do Brasil, realizou no início de julho,

plano de ação e bloqueio de fornece-

se empenham diariamente para aten-

em São Paulo, a entrega dos troféus ao

dores críticos para novas contratações.

der da melhor maneira às expectativas

seu Top 10 de fornecedores.
Entre mais de dois mil fornecedores
ativos, a Vert foi eleita uma das dez
melhores empresas fornecedoras da
construtora.
No ranking ainda estão: Arcelor Mittal,
Atlas Schindler, Cecrisa S.A., Ekipateck,
Cerâmica Gresca, Inter Cement, Orman,
Pedrasil e Votorantim Cimentos.
Os critérios utilizados para definir os
melhores fornecedores foram: avaliação mensal para todos os contratos
com saldo acima de 10 mil reais, relatório bimestral com todos os fornecedores críticos, reunião de gerentes e
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dos clientes e agradece a todos pelo
O Gerente da Unidade Madeireira,

esforço em manter o padrão de exce-

Daniel Pscheidt, afirma que a conquista

lência dos produtos Vert.

CULTURA DA QUALIDADE
Adami passa por auditoria de monitoramento
da NBR ISO 9001:2008
No mês de maio, a Adami passou por

de excelência: Foco no Cliente, Lide-

quando há conscientização do grupo

Auditoria de Monitoramento do Siste-

rança, Qualidade, Melhoria, Compro-

da necessidade de mudar.

ma de Gestão da Qualidade, baseado

metimento das Pessoas, Abordagem

na Norma NBR ISO 9001:2008. Os pro-

por Processos e Tomada de Decisões

As mudanças só são incorporadas à

cessos auditados foram: Fabricação

Baseada em Evidências.

organização quando passam a fazer

de Papel, Embalagens, Portas, Monta-

parte dos hábitos e costumes daquele

gem de Kits e processos de apoio. O

Os desafios do terceiro milênio pare-

grupo — a partir desse ponto obtém-

Auditor representante do Organismo

cem ser a nossa capacidade de acei-

-se um formato ao qual denomina-

Certificador BRTÜV encontrou algu-

tar mudanças, pois elas só ocorrem

mos cultura.

mas não conformidades nos processos as quais estão sendo tratadas.
Além de tratar as não conformidades, a Adami inicia um processo de
mudança para atender as novas diretrizes da Norma ISO 9001:2015. A
versão 2015 da Norma ISO pede um
perfil forte direcionado aos princípios

Colaboradores participam de treinamento voltado a Qualidade
Após a semana da auditoria, o Setor

da Qualidade, promover uma recicla-

mostraram-se interessados em apro-

de Gestão da Qualidade promoveu

gem a respeito de ação corretiva, pre-

fundar seus conhecimentos no levan-

em parceria com o Senai, treinamento

ventiva e de melhoria.

tamento de causas dos problemas e
no estabelecimento de plano de ação.

com os colaboradores das Unidades
de Papel, Embalagem, Madeireira e

A Supervisora da Gestão da Qualida-

Setores de Apoio. O objetivo foi, além

de, Dinamar Benetti, destaca que os

de relembrar os principais conceitos

encontros atingiram o objetivo e todos
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ESPORTE
Adami é destaque no Torneio do Trabalhador 2017
Com a participação de 28 equipes e 320 colaboradores, a Adami foi pelo 4º ano consecutivo a empresa destaque do Torneio
do Trabalhador 2017. Além de bater o recorde de participantes, nesta edição a empresa conquistou:

1º Lugar: Super Máster (Adami-A)

3º Lugar: Super Master (Adami-B)

Artilheiro: Valdecir T. de Moraes

Melhor goleiro: Nilton César Damiano

2º lugar: Livre (Adami-E)

Copa Adami de Basquete
Nove equipes com 80 colaboradores participaram da Copa Adami de Basquete. A modalidade foi realizada no mês de abril nos
horários de lazer da empresa no Ginásio do SESI.
Masculino:

1º Lugar: Adami-C

2º Lugar: Adami-A

Feminino:

1º Lugar: Adami-A | 2º lugar: Adami-B
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Finalistas - Masculino

3º lugar: Adami-F

Torneio Adami de Truco
A competição foi realizada no dia 01/04 e contou com a participação de 80 colaboradores divididos em 40 duplas. Classificação:

1º Lugar:
Pedro Bertulino e Dagoberto Bachi

2º Lugar:
Bruno Cordeiro e Valdecir da Silva

3º lugar:
Anderson Souza e Wilson Ribeiro

Copa Adami de Futsal
Foram 50 dias de competição, com jogos semanais, totalizando 76 partidas. A Copa Adami contou com a participação de 37
equipes e aproximadamente 330 colaboradores participando em quatro categorias - as competições da categoria máster
ainda estão em andamento.
Masculino - 1ª Divisão:

1º Lugar

2º Lugar

3º lugar

2º Lugar

3º lugar

Masculino - 2ª Divisão:

1º Lugar
Feminino:

1º Lugar

2º Lugar
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PROGRAMA DE HABITAÇÃO
“Com o benefício, conseguimos quitar nossas dívidas
e comprar nossa casa”
Colaborador da Adami há 18 anos,

da empresa, a prioridade foi quitar as

compramos o mesmo terreno em

Gilmar Souza da Luz, reconhece que

nossas contas. Terminamos de pagar

que morávamos e construímos nossa

os benefícios que a empresa concede

o carro e guardamos dinheiro para a

casa. É uma casinha simples, ainda

são fundamentais para o equilíbrio do

nossa casa”, conta.

estamos terminando, mas não fiz fi-

orçamento familiar. “Estou há 18 anos

nanciamento”, ressalta.

na Adami e o que eu precisei dela,

Sem ter de pagar aluguel e água, Gil-

sempre me ajudou”, afirma.

mar admite que tudo ficou mais fácil.

Para Gilmar, o Programa de Habitação

“Se eu tivesse ido para um aluguel, eu,

é o melhor benefício se o colaborador

Assim foi quando precisou morar em

minha esposa e meu dois filhos íamos

souber aproveitar. “Vejo alguns cola-

uma das casas da empresa. “Morava

pagar de 500 a 600 reais por mês, pra

boradores que vão para as casas da

em uma casa financiada no terreno

fazer mais o financiamento da casa

empresa e se deslumbram por não

da minha sogra, mas como ela queria

iria apertar”.

precisarem mais pagar aluguel. Se

vender o terreno, solicitei uma das casas da empresa para Sônia”, relembra.

guardar o valor que estaria gastando
No período em que moraram na casa

com aluguel já guarda uma boa en-

da empresa, a esposa de Gilmar, Pa-

trada. É importante não dar o passo

Gilmar considera que o planejamen-

trícia dos Santos da Luz também co-

maior que a perna, comprar o que está

to foi fundamental para aproveitar

meçou a trabalhar na Adami o que

dentro do orçamento”, ressalta.

a oportunidade da melhor maneira.

incrementou o orçamento da casa.

“No tempo em que ficamos na casa

“Conseguimos

economizar

muito,
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