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SOLUÇÕES COMPACTAS VOLVO.
VERSATILIDADE PARA QUALQUER OBRA.
Caçambas multiuso, garfo para manipulação de materiais, martelo hidráulico para demolição, garra para
manipulação de entulho. A Retroescavadeira Volvo possibilita a realização das mais variadas demandas
com sua variedade de implementos.
www.volvoce.com
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Editorial
Publicado por:

Boas novas
Olá, amigos leitores!
Esta edição de maio de 2013 da Linck
News está cheia de boas energias e novidades. Estamos muito otimistas em relação ao cenário econômico do País neste
ano que antecede a Copa do Mundo. Teremos diversas melhorias nas estruturas
de nossas cidades por meio de investimentos tanto da iniciativa púbica quanto privada. Tudo indica que será um ano
positivo e de muito trabalho para todos.
Neste número, a reportagem especial
é sobre nossa nova sede em São José dos
Pinhais (PR), um local muito importante para nós, com um grande mercado, no
qual temos o orgulho de atuar há mais de
40 anos.
Também apresentamos uma reportagem muito interessante e cheia de detalhes
sobre o Caminho dos Príncipes, em Santa
Catarina. Esse é o destino da seção Diário
de Bordo e tenho certeza de que vocês vão adorar conhecer.
Uma de nossas entrevistas é com um executivo que muito nos
honra com sua participação: Afrânio Chueire, o Presidente da Volvo
Construction Equipment Latin America. Ele fala sobre a sua trajetória na
Empresa, hobbies e planos para o futuro. Não deixe de ler.
E no espaço do Projeto Pescar, acompanhe a bonita ação que nossos
jovens realizaram no último Natal e saiba como eles conseguiram levar
alegria para cerca de 1.500 crianças. Boa leitura a todos!
Um abraço,
Suzana Maria Matte Linck
Diretora Superintendente

correio do leitor
Este espaço é dedicado a você, leitor da Linck News. Queremos ouvir a sua opinião sobre
a revista, escreva para: lincknews@linckmaquinas.com.br.
Entrevistado da edição de Dezembro/2012, o Vice-Presidente e Gerente-Geral de Operações
da Volvo de Pederneiras (SP), Fernando Arruda, parabenizou o trabalho da equipe na matéria
Apaixonado pelo que faz: “O artigo ficou excelente”.
Que bom que você gostou, Fernando! Abraços de toda a equipe da Linck News.
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Os Dirigentes da
TBSA acompanham
o trabalho das novas
escavadeiras Volvo
em Portão (RS)

Toniolo Busnello
renova sua frota Volvo
A Volvo Construction Equipment está entre as três maiores fabricantes
de equipamentos de construção do mundo. Qualidade, Segurança e
Meio Ambiente são valores do DNA da empresa e de suas máquinas.
Com cerca de 60 anos de atividade, a
Toniolo Busnello S/A (TBSA) é reconhecida
como uma das grandes empresas brasileiras de engenharia e de construção pesada,
como túneis, barragens, estradas, mineração subterrânea e a céu aberto, obras de
infraestrutura e energia, entre outras. Parceira e cliente da Linck há muitos anos, já
possui uma grande frota de máquinas Volvo: motoniveladoras, carregadeiras, escavadeiras e minicarregadeiras. Agora, acaba
de adquirir mais um pacote de máquinas
Volvo, composto por escavadeiras de última geração do modelo EC380DL, de 38 toneladas, e pelas reconhecidas carregadeiras
do modelo L120F.
Foram os próprios Diretores da TBSA,
Arno Busnello e Herni Toniolo, juntamente com o Gerente, Raimundo Toniolo, que
receberam oficialmente as novas escavadeiras Volvo — que já estão em operação na
Unidade de Britagem em Portão (RS). As
máquinas estão realizando trabalhos de decapagem e carregamento de caminhões com
rocha basáltica detonada (pé de rocha) e têm
demonstrado ótimo desempenho e um consumo de combustível muito baixo para equipamentos desse porte.

amplia o alcance visual do entorno do equipamento. Para a TBSA, a segurança é sempre
um fator muito importante.

Versatilidade na operação
Duas das carregadeiras L120F irão operar no carregamento de caminhões com
agregados produzidos na mesma unidade.
As demais irão operar em uma das principais
atividades da TBSA, que é a construção de túneis. Elas se destacam pelo baixo consumo de
combustível, baixo nível de ruído, segurança
para o operador, força na movimentação de
rocha detonada, alto fator de enchimento da
caçamba, grande agilidade e baixa emissão
de poluentes. Esses fatores são fundamentais
para operações subterrâneas.
“O moderno sistema de monitoramen-

to a distância, em tempo real, via satélite
(Care Track Volvo), possibilita à Engenharia de Manutenção o controle permanente
da operação e da manutenção das máquinas, mesmo que estejam em locais remotos”, comenta o Engenheiro Valmir Barni,
Gerente de Manutenção da TBSA.
O Diretor Arno Busnelo explica o que
motivou a renovação da frota com máquinas da mesma marca: “Nossa escolha
está baseada na qualidade dos produtos,
no alto rendimento com baixo custo operacional, no grande estoque de peças de
reposição com uma ótima logística de distribuição em todo o País e na assistência
técnica qualificada. Tudo isso, associado a
um pós-venda à altura desses ótimos equipamentos”, destaca.

Raimundo Toniolo, Gerente da Unidade
de Britagem de Portão (RS), Arno Busnello
e Herni Toniolo, Diretores da TBSA

Mais produtividade e
segurança
Com o modelo de escavadeira anterior,
EC360BLC, a TBSA já havia obtido excelentes resultados. E agora, a nova aquisição
agrega uma série de novidades técnicas muito interessantes: elas são mais robustas e rápidas e, por isso mesmo, mais produtivas. O
nível de segurança também é maior porque
permite excelente visibilidade ao operador
pelo novo design da cabine e pela inclusão
da câmara de visualização traseira — que
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Em sua sala, na sede da Volvo em Curitiba (PR),
Afrânio recebeu a reportagem da Linck News
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Espírito
empreendedor
e alma campeira
Afrânio Chueire,
Presidente da
Volvo Construction
Equipment Latin
America, é reconhecido
por ser um importante
homem de negócios.
E é quando está em
seu chalé, em São Luiz
do Purunã (PR), que
recarrega suas energias
em contato com a vida
simples do campo.

“Minha infância foi em fazendas e sempre estive muito ligado à vida no campo,
até por influência do meu pai”, explica
Afrânio Chueire, que entre uma reunião
e outra recebeu a reportagem da Linck
News na sede da Volvo, em Curitiba (PR),
numa quinta-feira à tarde. Para se ter
uma ideia dos inúmeros compromissos
de sua agenda, a mala de uma viagem recente ainda estava na sala.
Em uma lateral de sua mesa de trabalho,
bastante organizada — ainda que, segundo ele, estivesse precisando ser arrumada
—, havia uma bonita foto de três mulheres
sorridentes: a esposa, Adalcisa, e suas duas
filhas, Maria Fernanda e Flávia. “Lá em casa
são só mulheres”, comenta, sorrindo. “Apesar das saídas constantes e dos diversos
compromissos profissionais, sempre procuro estar junto da família.”
Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado
em Administração Financeira pela FGV
de São Paulo, Afrânio adquiriu larga experiência no setor industrial, tendo atuado
por um longo período, antes da Volvo, em
uma importante companhia norueguesa.
Seu ingresso na gigante sueca se deu em
2000, com o cargo de CFO (Chief Finan-

cial Officer). Em 2007, passou a presidir
a SDLG e acumulou também a chefia da
área financeira da Volvo CE até o final de
outubro de 2012, quando se tornou Presidente da Volvo Construction Equipment
Latin America.
Perguntado sobre como aproveita o
tempo livre, ele recorda que desde 2007
suas folgas são marcadas por atividades
relacionadas ao Enduro Equestre. “Quando compramos uma área rural em São
Luiz do Purunã (PR), passamos a alugar
um chalé próximo. Foi quando me familiarizei com o Enduro Equestre e a atividade acabou se tornando um grande
hobby. Hoje, faço Enduro Equestre de
Regularidade. Pratico com Bolero, um cavalo mangalarga, que se revelou um grande companheiro. Já conquistamos troféus
inclusive”, comenta.

Negócios
“Nossas expectativas para 2013 são de
um crescimento no mercado de equipamentos de construção entre 3% e 5% em
comparação ao ano anterior. Estamos
confiantes com os projetos do Governo,
não apenas em relação à Copa do Mundo,
mas também pelo plano de melhoria lo-
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1.

2.

3.

4.
1. Feliz, mostrando um dos troféus conquistados
. Com colegas da equipe
3. Em São Luiz do Purunã, com uma das fi lhas
. Com a esposa, Adalcisa, em uma das provas mais recentes
. Adalcisa acompanha Afrânio sempre que possível
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“Faço ENDURo
EQUEStRE DE
REGULaRIDaDE.
PRatICo CoM
boLERo, UM CaVaLo
MaNGaLaRGa, QUE SE
REVELoU UM GRaNDE
CoMPaNHEIRo. Já
CoNQUIStaMoS
tRoFÉUS, INCLUSIVE.”

Sobre o Enduro

gística que contemplará a iniciativa privada e que deve movimentar o setor de
construção. Serão ações de longo prazo e
os investimentos anunciados estão na ordem dos R$ 130 bilhões”, aponta Afrânio.

Equilíbrio
Um hábito do qual não abre mão é o de
correr três vezes por semana. “Se estou em
Curitiba, costumo correr em um parque
próximo de casa. Faço cinco quilômetros.
E quando estou fora, em viagens, me disciplino a praticar na esteira, no hotel. O tênis
está incluso na bagagem, e como ajuda para
cumprir a intensa agenda que tenho, ainda
pretendo retomar a prática da yoga”, informa.
Para Afrânio, a vida profissional e a pessoal
caminham juntas e completamente conectadas. “Não vejo distinção, principalmente
porque são os mesmos valores”, reflete. Ele
aponta o equilíbrio como uma grande palavra-chave: “No dia a dia, prezo pela coerência em todas as situações e estou sempre em
busca do equilíbrio".

O nome é uma abreviação de
endurance, que em inglês é
sinônimo de resistência. Trata-se de
uma modalidade esportiva originária
do turismo equestre, no qual o
cavalo e o cavaleiro devem percorrer
uma trilha com obstáculos naturais,
demarcada e com um tempo predeterminado (regularidade), ou de
acordo com uma exigência de ritmo
(velocidade). Vence a prova o cavalo
que chegar ao final apresentando
boas condições e no menor tempo
ou no tempo mais próximo do
considerado ideal, dependendo do
tipo de regulamento utilizado.
É considerado um esporte fácil de
ser praticado, pois não exige em suas
categorias inferiores a qualificação
técnica do cavalo nem do cavaleiro
(conjunto), podendo participar
cavalos de todas as raças, puros ou
mestiços, desde que tenham no
mínimo quatro anos de idade. Não
há limite de idade para o cavaleiro,
o que torna o enduro a atividade
hípica mais praticada no mundo
atualmente, e a que mais conquista
adeptos no Brasil. É tão democrático
que possui provas destinadas
especialmente para crianças e
portadores de deficiência.
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diário de bordo
Praia Grande, São Francisco do Sul
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o CAMiNho
doS prÍncipeS

paisagens naturais,
bucólicos cenários
rurais e o charme da
herança europeia.
Essas são algumas
das características do
Caminho dos príncipes,
um roteiro formado por
20 cidades no nordeste
de Santa Catarina
que atrai centenas de
turistas todos os anos.

A região, que ficou conhecida como
Caminho dos Príncipes, possui até hoje
traços muito fortes dos colonizadores europeus. Com tradições basicamente alemãs,
alguns municípios também apresentam características arquitetônicas e culturais de
portugueses, poloneses, húngaros, tchecos,
ucranianos e italianos. Os moradores dessas cidades conservam com carinho o legado recebido dos imigrantes pioneiros: belos
jardins, ruas limpas e floridas, lambrequins
– adornos recortados e pendentes, feitos em
madeira, utilizados na arquitetura ou decoração – emoldurando as varandas das moradias e uma culinária típica alemã e açoriana.
Apesar do desenvolvimento econômico
e industrial presente na região, o roteiro é
essencialmente turístico. As belas praias

e a natureza exuberante favorecem desde
passeios tranquilos, como andar de barco e
caminhar pelas cidades, até a prática de esportes radicais e trilhas pela Mata Atlântica.
Conheça, a seguir, as principais cidades que
formam o Caminho dos Príncipes e quais as
suas atrações.

Dança, ﬂores e príncipes
O ponto de partida dessa jornada começa
por Joinville, a maior cidade do Estado, com
cerca de 530 mil habitantes, 100 mil a mais
que a capital Florianópolis. Fundada em 9
de março de 1851, a partir da Colônia Dona
Francisca, o município recebeu este nome
em homenagem ao francês François Ferdinand d'Orléans (em português, Francisco
Fernando d'Orleães), o príncipe de uma

DIáRIo DE boRDo
Igreja Nossa Senhora da Graça,
em São Francisco do Sul

o que fazer?
escola do Teatro Bolshoi
A Escola recebe o público para visitas monitoradas que apresentam
a história do Bolshoi no Brasil. E
também informa sobre o processo
seletivo e sobre o funcionamento
da instituição. Fica aberta em dois
horários de segunda a sábado:
10h30 e 14h30. É necessário
agendar a visita pelo telefone (47)
3422-4070, no ramal 200, ou pelo
e-mail:
recepcao@escolabolshoi.com.br
Endereço.: Av. José Vieira, 315,
Joinville (SC)
Site: www.escolabolshoi.com.br
Barco príncipe de Joinville iii
o passeio pela Baía da Babitonga
passa por 14 ilhas e inclui parada
de 1h30min no Centro histórico de
São Francisco do Sul.
horário e local de embarque: a
partir das 9h30 no píer localizado
na rua prefeito Baltazar Buschle,
3870, em Joinville (SC)
horário de saída: 10h30
horário de chegada: entre 15h e
15h30. Fones: (47) 3455-4444 ou
(47) 3455-0824
Site: www.barcoprincipe.com.br
museu nacional do mar
Visitação de terça a domingo, das
10h às 18h. A bilheteria fecha às
17h30. Endereço: rua Manoel
Lourenço de Andrade, 133,
São Francisco do Sul (SC)
Fone: (47) 3444-1868
Site: www.museunacionaldomar.
com.br
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cidade localizada na região nordeste da
França, chamada Joinville.
Conhecida como Cidade dos Príncipes, Cidade das Flores e Cidade da Dança,
Joinville possui inúmeros eventos culturais de relevância internacional que atraem
milhares de turistas. Dentre eles estão a
Festa das Flores, que acontece há mais de
70 anos, e o Festival de Dança de Joinville,
reconhecido pelo Livro Guinness dos Recordes como o maior do mundo em número
de participantes. Além disso, a cidade é sede
de uma filial da Escola do Teatro Bolshoi, a
única fora da Rússia. A escola é destaque na
formação de bailarinos e bailarinas de todo o
Brasil, com ensino gratuito. Já soma 13 anos
de atividades no país.
Segundo o Consultor de Vendas Edson
Wehmuth, que mora na cidade de Gaspar
(SC) e trabalha na Linck há mais de 33 anos,
uma das atrações mais procuradas pelos turistas na região é o passeio no Barco Príncipe, que percorre a Baía da Babitonga, a maior
baía navegável de Santa Catarina, passando
por 14 ilhas, o porto e o Centro Histórico de
São Francisco do Sul. “Durante a navegação,
que dura aproximadamente cinco horas
no total, é servido um almoço e acontece

a apresentação de um show com artistas locais. Mas eu mesmo nunca estive a bordo do
Barco Príncipe. Quando o assunto é navegar,
prefiro sair com a minha própria lancha e
pescar com os amigos”, confessa Edson.

o berço de Santa Catarina
Energia
eólicaestá
é umaSão
das Francisfontes
A 45km de
Joinville
que maiscidade
crescemmais
no mundo
co do Sul, terceira
antiga do
Brasil e a mais antiga do Estado catarinense, fundada em 1658. Colonizada por
portugueses, possui fortes referências
açorianas em sua arquitetura. O centro do
município, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem mais de
150 prédios em estilo colonial português.
“Os visitantes são levados a uma viagem
no tempo”, define Edson, que considera a
cidade a mais linda da região. Entre os
pontos turísticos, destacam-se a Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça, construída
por escravos, milicianos e pela população
local, em 1699, e o Museu Nacional do Mar,
único do País e que abriga exemplares e réplicas regionais de embarcações do litoral
brasileiro. Também reúne documentos,
aparelhos de navegação e mapas.
Conhecida por possuir o melhor porto

A linda vista de São Francisco do Sul a
partir da Baía da Babitonga

natural do Sul do País, São Francisco do Sul
também tem lindas praias, procuradas por
milhares de turistas no verão. “Para quem
pretende conhecer o Caminho dos Príncipes, São Francisco do Sul é visita obrigatória.
A gastronomia açoriana da região é uma das
atrações. Provar delícias como a caldeirada,
prato típico com diversos frutos do mar, e os
doces portugueses são apenas alguns exemplos do que comer por ali”, indica Edson.

Uma viagem pelos trilhos
da Maria-Fumaça
Seguindo em direção à serra, encontra-se
a cidade de Rio Negrinho, a 792 metros de
altitude. O desenvolvimento da região foi
impulsionado a partir de 1913, com a inau-

A Maria-Fumaça resgata a
memória ferroviária do local

guração da estrada de ferro, hoje utilizada
essencialmente para passeios turísticos
do trem Maria-Fumaça. A rota sai de Rio
Negrinho em direção a Rio Natal — uma
colônia polonesa no interior de São Bento
do Sul —, passando por cenários de montanhas, cachoeiras e rochas recortadas.
Todas as viagens tentam resgatar a memória ferroviária, conduzindo o passageiro
por antigas estações e permitindo-lhe desfrutar, como antigamente, da infraestrutura de uma ferrovia a vapor.
Além de Joinville, São Francisco do Sul
e Rio Negrinho, o Caminho dos Príncipes
possui diversas outras cidades ao longo de
sua rota que merecem uma visita. Programe-se e não deixe de conhecer.

Mapa da região

Onde se hospedar?
Hotel-Fazenda Dona Francisca
Rodovia SC-301, km 94, Distrito de
Pirabeiraba/SC
Telefone: (47) 3422-3377
E-mail: reservas@donafranciscafazenda.com.br
Site: www.donafranciscafazenda.
com.br
Mercure Joinville Prinz Hotel
Rua Otto Boehm, 525,
Joinville/SC
Telefone: (47) 3481-9111
E-mail: h0768-re@accor.com.br
Site: www.accorhotels.com/pt/hotel-0768-mercure-joinville-prinz-hotel/index.shtml
Hotel Villa Real
São Francisco do Sul
Rua Francisco Machado de Souza, 1135, São Francisco do Sul/SC
Telefone: (47) 3471-5800
E-mail: saofrancisco@villareal.
com.br
Site: www.hoteisvillareal.com.br
Pousada das Araucárias
Rua Prefeito Herbert Tureck,
1014, Rio Negrinho/SC
Telefone: (47) 3644-0743
E-mail: contato@pousadadasaraucarias.com.br
Site: www.pousadadasaraucarias.
com.br
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Conheça a Linck
São José dos
Pinhais
Quem visita pela
primeira vez a Filial
logo se impressiona
com o tamanho e a
estrutura moderna do
prédio de três andares.

Recentemente, a Linck deixou o antigo
endereço no bairro Parolin, em Curitiba
(PR), e mudou-se para um espaço maior e
mais confortável na cidade de São José dos
Pinhais. Com uma área total de 28 mil m²,
sendo 6 mil m² construídos, o empreendimento abriga a área Comercial, os Super
Serviços, Peças de Reposição, Estocagem e
Venda dos Pneus Off Road e Agrícolas — da
conhecida marca indiana BKT — e, ainda, a
empresa de Aluguel de Máquinas.
Mas não é só pelos números que o local impressiona. As novidades do espaço
também chamam a atenção. A área de
lazer para os colaboradores está anexa
ao refeitório e será utilizada para eventos
com clientes, como lançamentos de novas
máquinas, apresentações técnicas e diversos tipos de treinamento. E logo na entrada, no espaçoso e confortável ambiente de
recepção, é possível avistar, através de um
janelão de vidro transparente, uma das
174 escolas da rede Projeto Pescar — ação
social vitoriosa que nasceu na Linck no
longínquo ano de 1976.
Minaz Bamvakiades Junior, o Gerente da
Filial, é puro entusiasmo: “Estamos muito
felizes com a nova casa. Aqui, conseguimos estruturar um importante Centro de
Desenvolvimento de Competências (CDC),
que muito nos orgulha! Ele disponibiliza
dois simuladores Volvo para treinamento
de operadores de escavadeiras e de carregadeiras e segue os rigorosos padrões da
Volvo. Além disso, nossa moderna oficina

tem 20 boxes para revisões e reformas de
máquinas”, informa.
Há também uma área externa para testes de máquinas e treinamento de operadores, escritórios com técnicos e profissionais para apoio aos clientes. E teremos
ainda outra sala para reuniões e treinamentos com capacidade para acomodar
50 pessoas.

Cabine ecologicamente
correta
“Como curiosidade, vale destacar nossa
nova cabine ecológica para pintura de máquinas. Ela foi construída dentro das normas da resolução SEMA 54 e conta com
filtragem e trocas de ar que protegem o
meio ambiente e o pintor”, explica Minaz.
“Foi um excelente investimento” comenta.

Potencial de mercado
Minaz comemora esse novo momento
da Empresa no Estado paranaense: “Agora, junto com a Filial de Marialva, conseguimos atender com agilidade e eficiência todo o Paraná, que representa um
expressivo mercado para a Linck. A região
continua sendo excelente referência no
sul do Brasil e aqui temos uma posição
bem consolidada dos produtos das tradicionais marcas Volvo, Metso e BKT. Os
nossos principais segmentos de atuação
são o agrícola, o florestal, a construção
pesada, a industrial e a mineração”, explica o Gerente.
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ESPECIaL

1. Hall com vista para a oficina
2. Departamento de Peças
3. Visão parcial da oficina, que tem
 boxes e conta com amplo estoque
de peças ao lado

1.
Projeto diferenciado

2.

A Linck de São José dos Pinhais tem
um projeto arquitetônico que levou
em conta principalmente o conceito
de transparência — que é o estilo
de relacionamento da Empresa com
seus clientes. “A estratégia visual que
utilizamos permite, por exemplo, que a
oficina seja vista desde a recepção. Para
tanto, escolhemos vidros laminados
compostos por duas chapas intercaladas
por película plástica. Esses materiais,
além de 100% recicláveis, ainda reduzem
ruídos”, explica Marion Feldmann,
Arquiteta que assina a concepção da nova
sede paranaense.
"A sustentabilidade também está
presente no prédio pelo aproveitamento
da água da chuva, no mobiliário com
produtos ecologicamente corretos
e na matéria-prima certificada do
ar condicionado e das luminárias",
diz Marion. Ela destaca ainda alguns
pontos do layout. "A Linck deseja integrar
ambientes e pessoas, por isso as paredes
foram derrubadas e as divisórias retiradas.
Além disso, o balcão do Departamento
de Peças permite a visualização do
sistema Care Track e convida os clientes
a tomarem um café enquanto acertam as
compras", observa.

tradição e sucesso

3.
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Afrânio Bordinassi, Diretor Comercial da
Linck, conta que, neste ano de 2013, a Empresa está comemorando 42 anos de atuação e sucesso no Paraná. As novas instalações consolidam a tradição e os valores da
Organização. "Como disse a Marion, esse

projeto traz o conceito de transparência e
de portas abertas. Nós julgamos importante que o cliente possa ver o trabalho em
sua máquina sendo realizado na oficina
enquanto está conversando conosco na
área Comercial, comprando peças ou até
sendo atendido no Departamento Técnico. Fazemos questão de que tudo possa ser
acompanhado.”
A localização também levou em conta a
questão logística, pois oferece fácil acesso
para o interior paranaense, Santa Catarina e
São Paulo. “Outro ponto positivo é o fato de
que conseguimos concentrar maior estoque
de máquinas novas aqui”, observa o Diretor.

Um convite à visita
Afrânio também destaca que um prédio
moderno e bem-estruturado como esse
não poderia ter uma inauguração convencional. “A Linck resolveu oferecer aos

seus clientes lançamentos personalizados
com visitas exclusivas que serão realizadas
ao longo do ano. Entendemos que, hoje, o
tempo das pessoas é moeda de ouro. Por
isso, optamos por valorizar ao máximo a
presença de nossos parceiros, atendendo
cada um de forma única e pessoal.”
Essa postura é reflexo da filosofia da Empresa, pois quando a Linck entrega uma
máquina a um novo cliente, ela passa de
fornecedora a parceira, comprometendo-se a apoiar e ajudar a resolver seus problemas técnicos, fornecendo soluções para
suas obras e trabalhos de construção.
“Com esta nova sede, também queremos
mostrar a importância das nossas representadas e do apoio que elas dão aos nossos
clientes. Além disso, também estamos reforçando a intenção de vender equipamentos de excelente qualidade e com o melhor
serviço de pós-vendas”, completa.

“o LaYoUt Da LINCK
DE SÃo JoSÉ DoS
PINHaIS VaLoRIZa a
PRoXIMIDaDE taNto
ENtRE aS PESSoaS
QUE aLI tRabaLHaM
QUaNto CoM
oS CLIENtES .”
Marion Feldmann,
arquiteta responsável
pelo projeto
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equipamentos

“ELAS NÃO PARARAM
EM NENHUM MOMENTO
NESsES TRÊS ANOS. ISSO
É EXCELENTE, POIS UMA
MÁQUINA PARADA É
SINÔNIMO DE PREJUÍZO.”
Inácio Henrique Wendling,
Diretor da Encopav Engenharia
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Máquinas
que não param
As retroescavadeiras Volvo têm como principais características um
ótimo desempenho em escavação e alta confiabilidade mecânica.

“De p o i s d e a n o s t r a b a l h a n d o c om
diferentes marcas de retroescavadeiras,
podemos afirmar que a Volvo atende plenamente às necessidades da empresa, em
produtividade, economia e assistência
técnica. É um equipamento de excelente
qualidade, pois desde 2010, quando compramos duas unidades BL60, jamais tivemos qualquer problema que prejudicasse
a produção.” A declaração do Diretor da
Encopav Engenharia, Inácio Henrique
Wendling, deixa clara a sua satisfação
com as retroescavadeiras Volvo. Segundo
ele, a opção pela marca se dá pela confiabilidade e por ter um suporte técnico
muito bom. “Nós temos muita tranquilidade com relação ao suporte técnico.
Sempre que precisamos fomos prontamente atendidos”, lembra Inácio.
Além de se destacarem pela potência,
as máquinas apresentam um desempenho acima da média. “Elas não pararam
em nenhum momento nesses três anos.

Isso é excelente, pois uma máquina parada é sinônimo de prejuízo”, comemora.
Outros fatores que chamam a atenção
do empresário são a força de escavação,
a qualidade do motor e do conjunto de
transmissão.

O serviço de pós-venda
Depoimentos como o de Inácio demonstram a importância que a Linck dá para o
serviço de pós-venda. A comercialização
da máquina é somente o início de um relacionamento duradouro, focado em satisfazer os clientes, mantendo a qualidade e
confiabilidade dos produtos representados.
O suporte de pós-vendas é mantido por
uma equipe de mecânicos altamente qualificados. Além disso, o atendimento às máquinas pode ser realizado no próprio local
de trabalho.
E para manter a qualidade do serviço, a
Linck investe intensamente em treinamento e capacitação para os técnicos da área.

Sobre a Encopav
A Encopav Engenharia
é uma Empresa com 19
anos de atuação no ramo
de infraestrutura urbana e
rodoviária. Atende a Corsan
em diversos municípios do
Estado, DAER, DNIT, bem como
o setor privado. Sua sede é em
São Leopoldo (RS) e possui
suas unidades industriais em
Portão e São Pedro da Serra,
ambas localizadas no Rio
Grande do Sul.
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EQUIPaMENtoS
“aS REtRoESCaVaDEIRaS
VoLVo aPRESENtaM
aLta PRoDUtIVIDaDE,
RobUStEZ EStRUtURaL,
CoNFIabILIDaDE
MECÂNICa E
CoMPoNENtES DE
QUaLIDaDE."
Inácio Henrique Wendling,
Diretor da Encopav Engenharia

Por que escolher uma retroescavadeira Volvo?
• A cabine, Volvo Care Cab,
proporciona excelente
visibilidade em todas as direções,
garantindo uma operação
segura a todos os envolvidos na
operação.
• O desempenho hidráulico da
Volvo adapta-se constantemente
às necessidades do seu
trabalho. Ao operar duas ou
mais funções simultaneamente,
o compartilhamento de ﬂuxo
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garante sua distribuição
equilibrada em operações
multiuso, suaves e precisas.
• O equipamento para
carregamento e escavação é
forte e confi ável, e proporciona
grandes forças de elevação e
de desagregação ao carregar e
escavar.
• A linha hidráulica combinada
proporciona controle preciso
quando se usa algum acessório

no braço retro da máquina.
E para isso existe grande
variedade de acessórios que
tornam a retroescavadeira Volvo
muito versátil.
• Possui bloqueio de diferencial
integral no eixo traseiro, para
uma excelente tração.
• Facilidade de serviço, com
acesso ao nível do solo a todos
os pontos de manutenção e de
serviço.

News

Qualificação contínua
Em dezembro, os colaboradores da Linck
encerraram a mais recente edição do Programa de Qualificação Profissional.
O treinamento, intitulado Fórmula Linck, buscou inspiração nas corridas de Fórmula 1 e teve o formato de competição entre equipes.
Os principais objetivos do Programa de
Qualificação foram: garantir a excelência no
atendimento dos compromissos assumidos

com os clientes e as representadas e investir
fortemente no desenvolvimento profissional
de cada colaborador. Além disso, aprimorar
conhecimentos em relação aos negócios da
Linck, seus objetivos, filosofia, missão e princípios também foi foco.
O Programa teve duração de um ano e
meio e participação de 250 colaboradores. A
equipe vencedora foi contemplada com uma
viagem de cruzeiro marítimo.

Você
Sabia...
… que a Metso criou uma
solução ambientalmente
amigável, que evita a
necessidade de descarte
completo dos módulos
de telas de peneiramento,
após seu uso na britagem
de pedras? São os sistemas
modulares em borracha
Trellex LS. Neles, o reforço
tradicional em aço é
substituído por um composto
menos impactante ao meio
ambiente, possibilitando
a reciclagem da mídia
de peneiramento. Uma
alternativa sustentável e
inteligente para os clientes.

Comemoração no encerramento do Programa de Qualificação da Linck
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prAta da casa
“Acredito
muito na
força da
equipe.”
Alexandre Goulart,
Gerente da Linck
Joinville (SC)
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Comunicação em
primeiro lugar
Estar rodeado de
pessoas queridas e
compartilhar com elas
bons momentos é o
que motiva Alexandre
Goulart, Gerente da
Linck de Joinville (SC).
Nat ura l de Cachoeira do Su l (R S),
Alexandre Goulart, de 31 anos, é um jovem
talento da Linck, mas com muita experiência na Empresa. Neste ano, ele comemora 17
anos de casa, sendo os três últimos à frente
da Linck de Joinville (SC). Boa parte de sua
carreira foi construída no município, que
além de marcar um momento de transição
em sua vida, também lhe rendeu amizades
que valem ouro.
Alexandre mudou-se da capital gaúcha há
oito anos e levou junto os pais. “Morava em
Porto Alegre desde os dois anos de idade e
consegui me estabelecer bem aqui em Joinville, principalmente pela oportunidade de
conhecer pessoas incríveis”, enfatiza.
Formado em Administração de Empresas
pela Universidade da Região de Joinville –
Univille, Alexandre fez muitos amigos na
faculdade. “Mantemos um vínculo estreito
até hoje, e seja qual for a programação, o
importante é estarmos juntos! Não esque-

ço também de quem ficou em Porto Alegre.
Pelo menos duas vezes por ano retorno ao
Rio Grande do Sul”, comenta.
Nos momentos de lazer, o seu tempo é
dividido entre a família, pessoas queridas,
as praias de Balneário Camboriú, Itapema
e Bombinhas (no litoral catarinense), e seus
cachorros e gato. “Tenho a Tina, que é uma
pitbull, o Thor, um labrador, e o Pimpolho,
único gato... mas eles convivem muito bem,
viu? Já fazem parte da família”, diverte-se.
Esse sentimento g regá r io t a mbém
se reflete em sua filosofia de trabalho:
“Como diz o ditado, uma andorinha não
faz verão. Acredito muito na força da
equipe”, comenta. Ele destaca ainda que
o nível de exigência dos clientes é cada
vez maior e é a satisfação deles que permite a perpetuação do negócio. “Busco
surpreendê-los, e só conseguimos isso
com colaboradores bem preparados.”

Gerente da Filial de Joinville, atendendo
um total de 59 municípios no norte do
Estado.

Linck News – Como começou a sua trajetória profissional na Empresa?
Alexandre Goulart - Entrei na Linck aos
15 anos como office-boy, em Porto Alegre
(RS). A partir daí, exerci diversas funções
na Empresa. Fiz parte do setor de Contas a
Pagar, depois passei para a área Comercial,
onde atuei no setor de Televendas. Em seguida, fui Vendedor de Peças e, dois anos
depois, me mudei para Joinville. Os cargos
de Coordenação vieram logo adiante: primeiro da área de Peças de SC e depois de
Máquinas de SC. Há quatro anos, com o
surgimento da Linck em Palhoça, passei a

Linck News – Quais são as perspectivas
para a Linck Joinville em 2013?
Alexandre Goulart - Os últimos três
anos da Linck Joinville foram espetaculares. E as expectativas de investimentos
na região sinalizam um panorama favorável para nossos negócios. No âmbito da
iniciativa privada, teremos a instalação
de empresas de nível internacional, como
a BMW. Além disso, no setor público, são
prováveis a construção de estradas e uma
demanda das prefeituras, que com os novos governantes eleitos começam suas movimentações de obras.

Linck News – E como é atualmente a sua
rotina de trabalho?
Alexandre Goulart - Tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe de 26
pessoas que é um sucesso! No dia a dia,
sempre busco estar em contato com eles.
Então, toda segunda-feira, na primeira
hora da manhã, realizamos uma reunião
geral. Esse é o momento em que discutimos
e estabelecemos as prioridades da semana.
Depois disso, minhas energias ficam voltadas principalmente para o estreitamento
das relações com os clientes. Acredito que
o trabalho de campo é muito importante.
Um gerente não pode estar preso ao escritório, precisa ter atenção àquilo que está
acontecendo lá fora também.
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O empresário Edmundo
Talamini Filho exibe o
resultado de uma de suas
façanhas nas pescarias: o
peixe Tucunaré, que pode
pesar entre 3kg e 10kg

Aventuras no
Pantanal e
na Amazônia
O presidente da Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos,
Edmundo Talamini Filho, pratica a pesca esportiva há
aproximadamente 15 anos e prefere as espécies de água doce,
encontradas no Pará e Mato Grosso.

Sobre a atividade
A pesca esportiva é também
conhecida como pesca de
lazer, pesca amadora ou,
ainda, pesque-e-pague. Ela é
praticada no mar, em rios e
lagos, utilizando iscas naturais
ou artificiais, molinetes ou
carretilhas. Uma das modalidades
mais conhecidas é aquela que
utiliza apenas linha, vara de
pesca e anzol.

Quando não está à frente da Cesbe S.A.
Engenharia e Empreendimentos ou se divertindo com algum dos seus cinco netos,
o engenheiro Edmundo Talamini Filho
está a bordo de um barco de pesca, na
companhia dos amigos, de preferência em
algum rio do Pará ou do Mato Grosso. Há
cerca de 15 anos, esse curitibano empreendedor se dedica à pesca esportiva em busca
de espécies de água doce e boas histórias
para contar depois.
O interesse pela atividade teve início
quando um grupo de amigos próximos —
que frequentaram a mesma faculdade, a
Universidade Federal do Paraná — fez o
convite para uma pescaria. “No primeiro
dia de pescaria, tive sorte de principiante
e pesquei mais de um peixe. No restante
da semana não decepcionei. A emoção de
pegar um peixe de grande porte é indescritível! Além disso, o visual encontrado no
Pantanal com muitos animais selvagens é
de tirar o fôlego”, descreve.
Logo que começou a pescar com mais
frequência, tudo o que o grupo fisgava virava refeição. Entretanto, nos últimos 10
anos, a pescaria se tornou sinônimo apenas de diversão. “Ultimamente, todo peixe

é devolvido ao rio. Diariamente, apenas
um pescado por barco vira almoço ou jantar”, comenta. Entre os peixes que o curitibano mais gosta de pescar está o Tucunaré.
“É muito brigador, já pesquei ele diversas
vezes, mas não tenho nenhum grande
troféu”, se queixa.

Os equipamentos
“O que não pode faltar em uma pescaria
são os equipamentos necessários para pesca no local escolhido e algumas garrafas de
vinho para agradar as conversas e incentivar as maiores mentiras”, brinca Talamini.
Ele explica que cada região demanda um
tipo de equipamento, cujo valor pode oscilar entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. No Pantanal, existem certas espécies como o Pacu,
que pesam em média 5kg. Para esse tipo
de peixe, as iscas são feitas de frutos que
caem das árvores, caranguejos e tudo que
ele puder encontrar de origem orgânica ou
também com pedaços de peixes pequenos,
para ser fisgado em pescaria de fundo.
Durante a prática no Pará, no almoço
os peixes são assados no mato e o jantar é
feito no Rancho. Já no Pantanal, as pescarias são realizadas durante o dia e se pro-
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lazer
O peixe Pacu é originário
dos rios Paraná, Paraguai
e Uruguai

“O que não pode faltar
em uma pescaria são
os equipamentos
necessários para pesca
no local escolhido e
algumas garrafas de
vinho para agradar as
conversas e incentivar
as maiores mentiras.”

Antes do almoço, no Rio São Benedito, no Pará

longam até o anoitecer, que tem um visual
fantástico. À noite, os pescadores voltam
para a Chalana — um barco que funciona
como hotel e é o local dos jantares. “Pesquei duas vezes com um barco primitivo e
uma vez com um barco mais sofisticado.
Já instalamos seis pessoas em um mesmo
quarto e quatro pessoas em outro. Ficávamos empilhados e improvisávamos os jantares”, lembra, sorrindo.

Brasil afora

Jantar na Chalana, barco que aloja os pescadores e que tem quartos, cozinha e uma sala de jantar
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Entre os lugares de água doce em que Talamini já pescou estão: o Rio Paraguai no
Porto Murtinho (MS), o Rio Xingu próximo ao Parque Nacional do Xingu (MT), o

Mais de quatro
décadas de parceria
Ao longo de seus mais de 67
anos de atividade, a Cesbe S.A.
Engenharia e Empreendimentos
já construiu edifícios para
órgãos públicos como o do
Governo do Estado do Paraná
e do Tribunal de Justiça do
Paraná, além de prédios
inteligentes e obras que se
tornaram cartões-postais
de Curitiba, como o prédio
histórico da Universidade
Federal e o Museu Oscar
Niemeyer. A Cesbe também
é responsável por pontes e
viadutos, obras de proteção
ambiental, indústrias e
hidroelétricas. Atualmente,
concentra suas atividades no
setor privado. A Empresa está
construindo uma hidrelétrica
de 373 MW no Rio Jari, que
banha os estados do Pará e do
Amapá e é aﬂuente da margem
esquerda do Rio Amazonas.
Mais de dois mil colaboradores
estão envolvidos nessa obra.
No total, a Cesbe tem mais
de três mil profissionais que
criam soluções adequadas
às necessidades dos clientes.
Importante parceira da
Linck, possui 26 caminhões
articulados Volvo A25C e A30F.
Além disso, tem grande número
de escavadeiras e carregadeiras
Volvo de grande porte.

Caminhões Volvo A30F recentemente adquiridos

Rio São Benedito, afluente do Teles Pires
e o Rio Jari, ambos no Estado do Pará. A
pesca em água salgada só acontece em
F lorianópolis (SC), onde o curitibano
tem uma casa.

Hobbies
O presidente da Cesbe também gosta
muito de jogar tênis e padel. “Acompanho
partidas de tênis pela TV e tenho muito interesse por este esporte. Joguei futebol no
passado, hoje a idade está atrapalhando”,
comenta. Talamini também é um apreciador de vinhos. O livro “O Gosto do Vinho”,
de Jacques Blouin e Emile Peynaud, será a
próxima obra a ganhar um espaço na estante do engenheiro.

outros destinos
O lugar com mais peixes do Brasil é a
Amazônia, e é para lá que o empresário
e seu grupo de amigos estão com viagem
marcada para este ano. “Vamos até Boa Vista (RR) e de lá pegaremos uma van. Percorreremos 150km e após, mais quatro horas
de barco para chegar no Rancho. Estamos
também com vontade de ir à Patagônia
Chilena pescar Salmão. Um amigo nosso
está realizando esse sonho e dependendo
das notícias que ele trouxer o pessoal vai se
animar e ir para lá em uma viagem de uma
semana”, acredita.

“ULtIMaMENtE,
toDo PEIXE É
DEVoLVIDo ao
RIo. DIaRIaMENtE,
aPENaS UM PEIXE PoR
baRCo VIRa aLMoço
oU JaNtaR.”
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projeto pescar

Corrente de
solidariedade
Com o apoio de
mais de 40 empresas
parceiras, os alunos
do Projeto Pescar Unidade Geraldo
Linck - RS realizaram
uma grande ação social
que beneficiou 1.500
crianças carentes no
município gaúcho de
Eldorado do Sul.
As crianças dos bairros carentes Vila da Paz e Delta do Jacuí, ambos
de Eldorado do Sul (RS), ficaram muito contentes com os presentes

Fazer uma criança sorrir traz uma sensação quase indescritível. E foi justamente esse sentimento, aliado à vontade de
praticar o bem, que motivou os alunos do
Projeto Pescar - Unidade Geraldo Linck RS a organizarem um grande evento natalino, para aproximadamente 1.500 crianças carentes do município de Eldorado do
Sul (RS). “Certamente foi o maior projeto
que realizamos. Só de ver a felicidade e a
gratidão dos pequenos por receberem um
brinquedo de Natal, entregue pelo próprio
bom velhinho, percebemos que, apesar do
árduo trabalho, faríamos tudo novamente”, garante Sandimara Kohls Parcianelo,
jovem da 63ª turma do Pescar.

O projeto
Os pequenos se divertiram nos brinquedos infláveis
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A iniciativa Atitudes que Fazem a
Diferença foi desenvolvida pelos alunos
e contou com o apoio de 40 empresas
parceiras que contribuíram com doações

Um caminhão de bombeiros trouxe o Bom Velhinho

para proporcionar um momento especial
às crianças da Vila da Paz e Delta do Jacuí
— os bairros mais carentes do município.
A mobilização, que teve início ainda
no mês de outubro de 2012, culminou
em um grande evento no dia 20 de dezembro, em um ginásio localizado a 500
metros da Vila da Paz. “Pensamos em organizar a festa em local fechado para que
ela pudesse acontecer com ou sem chuva.
E coincidentemente, naquele dia choveu
muito”, relembra Fabiano Pires, Professor do Projeto Pescar.
Os apoiadores da festa auxiliaram em
toda a produção, doando alimentação,
decoração, sonorização, faixas, folhetos
e cartazes. Colaboradores de órgãos públicos, tanto da esfera municipal quanto
estadual, também ajudaram. Os pequenos
convidados foram recebidos no local com
lanches e com brinquedos infláveis para se
distraírem enquanto esperavam ansiosos
pelo Papai Noel, com os coraçõezinhos esperançosos batendo a mil.

Ho, ho, ho!
O ponto alto foi a chegada do Papai Noel,
vivido pelo Consultor de Vendas da Linck
Paulo Girardi. Ele foi ao encontro das crianças a bordo de um caminhão de bombeiros. Quando finalmente se aproximou dos
pequenos, a comoção foi geral. As crianças
souberam que era tudo verdade: estavam
frente a frente com o bom velhinho.
Há quase três anos na Empresa, Paulo descreve a emoção que sentiu naquela
tarde: “Ter sido o Papai Noel para aquelas
crianças foi algo maravilhoso! Fiz tão pouco pelo tanto que recebi. A alegria delas me
encheu de orgulho. Ter oferecido um momento que vai ficar marcado na memória de
todos foi lindo demais!”, resume, comovido.
O Papai Noel distribuiu os presentes para
cada uma das crianças individualmente.
E diante dele, todas olhavam atônitas, parecendo não acreditar no instante mágico
que viviam. Naquele dia, os pequenos saíram
de lá com um brinquedo nas mãos e com um
sorriso feliz nos rostinhos.

Quando finalmente
se aproximou dos
pequenos, a comoção
foi geral. As crianças
souberam que era
tudo verdade: estavam
frente a frente com o
Bom Velhinho.
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Conheça a trajetória de três
colaboradores da linck

Do Ceará direto para a Linck

assistência diferenciada

Coleguismo campeão

Vilson Gomes Sampaio possui uma relação de longa data com a Linck: são 22
anos de Empresa. Natural da cidade cearense de Brejo Santo, foi para o Paraná quando era criança. Começou como
Almoxarife e hoje exerce o cargo de Vendedor Interno da área de Peças, na nova sede
em São José dos Pinhais (PR). Muito dedicado, procura auxiliar todos os colegas. “Sou
assim porque carrego comigo algo que meu
pai sempre repetia: 'Filho, a vida é feita de
experiências e aprendizados. Acertando ou
errando, nunca pense que sabe tudo, pois
você vai se deparar com alguém que tem um
conhecimento maior que o seu'”, revela.
Nos momentos de folga, não dispensa uma
boa partida de futebol, seja jogando ou assistindo ao time do coração, o Paraná Clube.

Em duas passagens pela Linck, Hellen
Marins Figueiredo já soma mais de quatro
anos de Empresa. No seu primeiro período, de 2008 a 2011, atuou como Secretária
da Diretoria e também como Assistente
de Vendas na Filial de Curitiba (PR). Hoje,
como Assistente de Inteligência de Mercado em São José dos Pinhais (PR), atende todas as unidades da Linck e da Diferencial.
Além disso, também assessora a Diretoria
Comercial com assuntos do mercado de
máquinas. “Faço o que tem que ser feito,
na hora que tem que ser feito”, afirma.
Nascida em Pirajuí (SP), vive hoje em Curitiba com toda a família e com os seus três
cachorros: Cacau, uma golden retriever, e seu
filhote, Tufão; e Átila, um vira-lata adotado.
“Fazemos os tradicionais almoços de final de
semana com todos reunidos", destaca.

Em 2002, Sandro Kruchelski Pietrzaki
ingressou na Linck como Auxiliar de Mecânico. Lembra o dia exato do seu início: 18 de
março. Hoje, atua como Supervisor de Mecânicos de Oficina na Filial de São José dos Pinhais (PR), sua cidade natal. Ele acompanha
todo o serviço executado na Oficina, negocia
com os clientes, agenda a programação, organiza as reformas das máquinas e dá suporte
técnico. Exerce o trabalho com muita seriedade e compromisso e destaca um fator em
especial: “Tenho um ótimo relacionamento
com meus colegas de trabalho, com clientes
e fornecedores”, comenta, orgulhoso.
No tempo livre, costuma dedicar-se à família. “Estar com o meu filho Pedro Henrique, de 8 anos, seja assistindo a um filme,
andando de bicicleta ou jogando videogame,
é compromisso obrigatório!”

Filosofia de trabalho: “Se é para fazer,
faça bem feito.”
E-mail: hellen.figueiredo@
linckmaquinas.com.br

Filosofia de trabalho: “Trabalhe com
prazer e terá satisfação.”
E-mail: sandrokp@linckmaquinas.com.br

Filosofia de trabalho: “Sempre
aprendemos algo novo no dia a dia, pois
a vida é uma grande escola.”
E-mail: vilson@linckmaquinas.com.br
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Volvo Financial Services

Imagine um banco onde o
gerente, além de números,
entende de estradas,
obras e logística.

Esse é o Banco Volvo. Você tem as melhores soluções para adquirir novos
equipamentos de construção e expandir a sua empresa. São financiamentos,
seguros e consórcio desenvolvidos por quem conhece a fundo o seu negócio.
E tudo isso com a segurança e a credibilidade que só quem produz seu Volvo
pode oferecer.
Fale com nossos consultores em um distribuidor Volvo e garanta toda essa
segurança e facilidade.

www.volvosf.com.br
Central de Atendimento 0800 41 3033
Ouvidoria 0800 645 5554

