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PALAVRA DO GESTOR

Senhores e Senhoras!

Preocupados com a construção e desenvolvimento de nossas atividades, qua-

se não nos damos conta que já estamos às vésperas do segundo semestre de 

2017. Se, de um lado, constatamos que nossos esforços estão sendo alcança-

dos, mesmos com enormes sacrifícios, de outro lado, não podemos deixar de 

observar que na esfera política, muitos dos que nelas estão envolvidos, con-

tradizendo aquilo que pregam em suas campanhas políticas, não estão inte-

ressados no Brasil nem nos brasileiros. Lamentamos profundamente que nem 

sempre a resposta do Poder Judiciário venha na velocidade em que as provas, 

cada vez mais robustas, estejam sendo apresentadas diariamente pelos meios 

de comunicação social.

Ao mesmo tempo, é nosso dever Cívico, acreditar nas Instituições na firme 

esperança de que algum dia deixemos de ser um povo taxado como Subde-

senvolvido e sejamos reconhecidos como Empreendedores que, respeitando 

as leis vigentes, buscamos com coragem e dedicação o Crescimento Sus-

tentado no Trabalho e na Atualização Tecnológica de Nossas Empresas. Sê 

problemas existem nesse nosso querido Brasil e por parte daqueles que seriam 

os primeiros responsáveis pela ética, não podemos nos acomodar com as cir-

cunstâncias. Como simples marujos da mesma nau, temos a responsabilidade 

social de mostrarmos ao mundo que, ao contrário do que apregoam alguns, 

acreditamos num futuro melhor.

Já diz o ditado popular que quando uma árvore cai, faz mais barulho do que 

uma floresta inteira crescendo silenciosamente. Que essa segurança e con-

fiança no amanhã seja nossa bandeira, porque, ela é fundamentada nos ensi-

namentos de Cristo que nos assegurou que “o bem sempre triunfará sobre o 

mal”. Tenhamos confiança Nele e em Nós também.

Um forte abraço a todos e que Deus nos dê coragem e força para vencermos 

os próximos desafios.

Gilmar José Cavaletti

Diretor Superintendente
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ACONTECE AQUI

A convite da revenda J.Carlos Móveis, arquitetos de Recife visitaram 
a fábrica da Cavaletti em Erechim, nos dias 27 e 28 de abril de 2017. 
Os convidados tiveram oportunidade de conhecer de perto os deta-
lhes de fabricação, o portfólio, o showroom, além das tendências em 
ambientes de trabalho.

A Cavaletti participou, de 4 a 9 de abril de 2017, da Semana de De-
sign de Milão, a qual apresentou um panorama do design contempo-
râneo mundial. É a primeira vez que uma marca brasileira de cadei-
ras para escritório participa de um evento deste porte. Isto comprova 
o compromisso que a Cavaletti tem em alinhar a qualidade de seus 
produtos com o que há de mais atual no cenário do design mundial. 
A participação ocorreu na Exposição BE BRASIL, promovida pela 
APEX-Brasil, com o modelo Cavaletti Idea, e, em paralelo, a Cavaletti 
também foi selecionada pela Abimóvel para participar como Expo-
sitor no Salonedel Mobile, que, neste ano, o foco foi em espaços 
para escritório, o Workplace 3.0. Para o Diretor Superintendente, 
Sr. Gilmar José Cavaletti, a Semana de Design de Milão é uma gran-
de vitrine para o design brasileiro, pois tem atraído de forma cres-

Cavaletti na Semana de 
Design de Milão

Arquitetos visitam a empresa

cente o interesse de compradores internacionais no decorrer dos 
anos. “Recebemos um grande público e fizemos contato com mais 
de 50 países. Estamos orgulhosos por levar a qualidade do produto 
brasileiro para os principais mercados globais e retornar com grande 
expectativa de negócios” complementa Sr. Gilmar.

Loivo Bombana, Carlos André Dantas Silva, Gilmar Cavaletti, Alexandre Mesquita Paiva, Paulo 
Gustavo de Oliveira Ramalho, Mário Cavaletti, Roberval Cesário Pinto Neto, Kleber Freitas de 
Carvalho, Henrique Negreiros dos Santos, Matheus Cavaletti, Jair Cavaletti, Leonardo Cavaletti, 
Aline Arpini, Juliana C. R. da Mata Magalhães, Lisandra Silveira, Bárbara C. de Albuquerque 
Maranhão Cereja e Luciana A. G. de Meira Lins. 

“A visita técnica à fabrica da Cavaletti foi uma ex-
periência única na minha vida. Além da riqueza de 
conteúdo profissional trazido de volta na bagagem, 
trouxe comigo o exemplo de vida de pessoas de 
origem humilde, que vieram da roça (e tem orgulho 
disso) e que hoje já estão conquistando o mundo. 
Percebi na Cavaletti mais do que uma marca, mas 
uma verdadeira família a qual hoje eu me sinto 
parte dela. Porque naqueles corações sempre 
cabe mais um!” Arquiteta Bárbara Cereja
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ACONTECE AQUI

A Ergonomista da Cavaletti, Cristiane Nonemacher Cantele esteve 
dia 16 de março de 2017 em Curitiba na revenda Qualitá Móveis 
para apresentar conceitos ergonômicos aplicados a assentos, am-
bientes e novas formas de trabalho à equipe comercial e arquitetos 
convidados.

A convite do ortopedista Dr. Orlando Righesso Neto, membro da So-
ciedade Brasileira de Coluna, também palestrou no dia 27 de abril 
de 2017 na SIPAT do Aeroporto de Congonhas, o segundo mais 
movimentado do Brasil. A palestra foi ministrada para os profissio-
nais do aeroporto abordando os conceitos ergonômicos aplicados 
a assentos, orientações posturais e ergonômicas. Na oportunidade 
também foi entregue material informativo produzido pela Cavaletti, 
abrangendo mais de 1.000 pessoas.

O local de trabalho é uma fonte de inspiração e motivação. O seu 
design e tecnologia afetam diretamente nos índices de produtivida-
de, na sensação de bem-estar e felicidade e, claro, no ambiente de 
trabalho das empresas e organizações de todos os tipos. Com este 
tema realizou-se de 15 a 17 de março de 2017 a ExpoOffice 2017 
- Salón Internacional de Equipamiento para Oficinas y Oferta Inmobi-
liaria em Santiago (Chile). A feira, pioneira neste segmento, apresen-
tou as novidades para escritórios e a Cavaletti esteve presente em 
parceria com o revendedor Oh!ffice, levando o design e a qualidade 
do produto brasileiro.

Italianos, vindo da região de Belluno, Veneto (Itália) foram recepcio-
nados pela LA PIAVE FAINORS e pela Assoc. Bellunesi de Erechim.  
A comitiva, formada por 15 pessoas, visitou a Cavaletti no dia 30 de 
maio de 2017, entre eles: o presidente da Associação BellunesiNel 
Mondo, Oscar De Bona, o prefeito de San TomasoAgordino, Moreno 
De Val, além de alguns empresários que estiveram buscando inte-
gração e diálogos relacionados a futuras parcerias comerciais e cul-
turais entre Itália e nossa região. 

Cavaletti na ExpoOffice ChileErgonomia

Cavaletti recebe visita de 
Comitiva Italiana
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Cavaletti apoia o desenvolvimento de veículo de alta 
eficiência em parceria com o IFRS – Campus Erechim

Cavaletti e revenda Softplace 
apoiam evento Power 
Experience Mater Dei

Em 2015, professores e alunos do curso de Engenharia Mecânica 
do IFRS – Campus Erechim, em parceria com a Cavaletti e outras 
indústrias locais, iniciaram o projeto de desenvolvimento de um ve-
ículo de baixo consumo de combustível. Sua finalidade vai além de 
aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, pois 
visa contribuir para os desafios sociais, acadêmicos e tecnológicos 
da atualidade, para reduzir o consumo dos meios de transporte.
Tal veículo é desenvolvido visando a participação em competições, 
onde vence o protótipo que consumir a menor quantidade possível 
de energia para percorrer uma determinada distância. Desta forma, 
os alunos do curso formaram a equipe denominada Drop Team e 
entre eles está o colaborador  do setor de Engenharia da Cavaletti, 
Gustavo Henrique Ceni.

No dia 8 de abril de 2017, a Cavaletti e a revenda Softplace, estive-
ram juntas apoiando um desafio saudável em Belo Horizonte/MG. O 
Power Experience Mater Dei foi um dia memorável para os amantes 
do ciclismo indoor e de um estilo de vida saudável.
O evento esportivo, promovido pela Rede Mater Dei de Saúde, a aca-
demia Power Cycle e a Evolve reuniu 600 pessoas e oportunizou 
diversas aulas-shows de spinning no heliponto localizado no topo 
do Hospital Mater Dei, unidade Santo Agostinho. O principal objetivo 
foi incentivar a prática da atividade física como aliada fundamental 
para promoção da saúde, uma vez que as principais doenças são 
causadas pelo sedentarismo. 
A Cavaletti esteve com seus produtos na área lounge, oferecendo 
aos participantes um ambiente agradável, confortável para relax e 
integração.
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Entre os anos de 2015 e 2016 diversos estudos foram realizados 
pela equipe Drop Team, os quais muitos em parceria com a indústria 
local, para a concepção e fabricação do veículo. A primeira experiên-
cia de participação em competição ocorreu justamente na primeira 
vez que a Shell Eco-marathon foi realizada no Brasil, em novembro 
de 2016, no kartódromo da Granja Viana, em Cotia/SP. Em 2017 
prevê-se a realização de três competições do gênero: Grande Prê-
mio Brasil de Energia Sustentável, Maratona da Eficiência Energética 
Etapa Sul e Shell Eco-marathon.
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A nova sede da Softplan vai além de uma mudança de endereço. 
Está alinhada com o perfil da empresa, que desenvolve produtos de 
alta tecnologia, com o compromisso de sustentabilidade e bem-es-
tar de seus colaboradores, clientes e parceiros. A Softplan é uma 
das maiores empresas do Brasil no desenvolvimento de softwares 
de gestão. Atualmente, suas soluções estão presentes em todos os 
estados brasileiros, em países da América Latina e nos Estados Uni-
dos, fazendo a diferença na vida das pessoas.
Com 28 mil m², a sede contempla não apenas espaços dedicados ao 
trabalho, mas também ao descanso e ao lazer dos colaboradores. 
Surgiu um ambiente aberto, que potencializa a integração e a comu-
nicação entre as equipes, espaços para reuniões informais, áreas de 
apoio - reuniões, treinamentos e trabalho em grupos, além de áreas 
de descontração com lounge e jogos. “Moderna, despojada, a nova 
sede reflete o espírito da nossa empresa - flexibilidade e capacidade 
de adaptação a novas situações como seus conceitos centrais”, con-
ta Ilson Stabile, diretor da Softplan.

CAVALETTI CASES

Nova sede da Softplan potencializa a integração e 
comunicação entre os grupos de trabalhos
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O projeto da nova sede foi desenvolvido pela MOS Arquitetos Asso-
ciados, escritório com atuação no campo da arquitetura e urbanismo 
em todo o território nacional, desde 1999. O novo prédio representa a 
unificação das operações da empresa, concentrando todas as equi-
pes num mesmo local e facilitando a integração e a interdependên-
cia dos diversos departamentos. “Durante o processo criativo e de 
desenvolvimento da concepção do projeto se buscou uma imagem 
de edifício corporativo que possibilitasse o encontro das pessoas e 
integrasse a empresa,” explica Ricardo Monti, arquiteto master da 
Mos Arquitetos Associados.
Estabelecida a implantação e a funcionalidade do edifício, as áreas 
de trabalho, quando necessárias, foram divididas com paredes de 
vidro, possibilitando a permeabilidade visual entre as pessoas e com 
a paisagem externa. Visou-se ambientes saudáveis com iluminação 
natural, alta qualidade do ar, qualidade visual, ergonômica e acústica 
que favorecessem a flexibilidade e ampliação demandada pelo alto 
crescimento e desenvolvimento da empresa. “Numa constante in-
vestigação, pesquisa e proximidade com os clientes e seus funcioná-
rios, também se buscou ambientes que possibilitassem a interação e 
a colaboração das diferentes equipes através de mobiliários de apoio 
para cada modo de trabalho exercido, como salas de reuniões de di-

ferentes tamanhos, auditórios, salas de treinamentos, lounges para 
reuniões informais e espaços de descompressão” destaca Arquiteto 
Gui Soares da Mos arquitetos Associados.
Unificando estes conceitos, o projeto de arquitetura de interiores cul-
minou com a criação de um ambiente aberto que potencializasse a 
integração, a flexibilidade de configurações e a comunicação entre 
os grupos de trabalho, conduzido por Guilherme Moki Arquitetura. 
“Para os espaços das estações de trabalho foi aplicado uma dis-
posição completamente aberta, permitindo a configuração de times 
de acordo com a demanda de projeto, auxiliando na comunicação 
e visibilidade das atividades,” ressalta o arquiteto Guilherme Moki.
A Cavaletti está presente neste projeto com cadeiras da linha Cava-
letti Vélo que complementam o conjunto da obra e oferecem con-
forto e ergonomia para trabalhos de alto rendimento. O trabalho foi 
realizado pela revenda Elfort Office, de Florianópolis. “Realizamos 
apresentações explicando características funcionais e ergonômicas  
para que houvesse uma maior adaptação em relação às atividades 
e ao próprio posto de trabalho, objetivando a plena  satisfação dos 
usuários” disse Jeferson Silveira. “A parceria entre a Elfort Office, a 
representação Nisul e a Cavaletti foram o ponto-chave para a con-
cretização e a satisfação do cliente,” finalizou.
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Durante o processo criativo e de desenvolvimento da 
concepção do projeto se buscou uma imagem de 

edifício corporativo que possibilitasse o encontro das 
pessoas e integrasse a empresa   , explica Ricardo Monti, 

arquiteto master da Mos Arquitetos Associados.

CAVALETTI CASES

Revenda: Elfort Office
Arquitetos: MOS Arquitetos Associados / Guilherme Moki

Representante: Nisul
Fotos: Fabio Bioca
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Com o intuito de promover a qualidade de vida dos colaboradores, a 
Cavaletti realizou de 02 a 31 de maio de 2017 o XXI MAISPAT (Mês 
de Atividades Internas de Saúde e Prevenção de Acidentes de Traba-
lho). Durante o período, ocorreram treinamentos e ciclo de palestras 
com temas diversificados por profissionais convidados, tais como:  
“Proteção Auditiva” com a fonoaudióloga Maria Augusta F. da Silva, 
“Cuidados com a saúde, evitando doenças crônicas” e “Doenças 
sexualmente transmissíveis DST e AIDS” com a Prof. Regina Bidel 
e alunos do curso de Enfermagem da URI Erechim, “Primeiros So-
corros” para os brigadistas com o instrutor de APH Básico, Marcos 
Barbosa. Entre os treinamentos, foram realizados: o manuseio de 
produtos químicos, EPI’s, operador de paleteira elétrica e empilha-
deira, ponte rolante, ergonomia e orientações posturais. 
Como forma de prevenção de doenças, nesta edição, os colabora-
dores participaram da realização de diversos tipos de exames, entre 
eles os laboratoriais, de próstata para os homens, a partir de 38 
anos, e vacinação contra o vírus da gripe H1N1, que também foi dis-
ponibilizada aos familiares. 

Cavaletti realiza  XXI MAISPAT com atividades de saúde, 
segurança e meio ambiente

VIVER CAVALETTI

Também iniciou-se mais um grupo do Projeto Cavaletti + Saudável 
com a participação de 20 colaboradores, onde o objetivo é a reedu-
cação alimentar e a melhoria nos hábitos de vida. Estes participantes 
irão receber acompanhamento nutricional do SESI e já realizaram 
a análise de bioimpedância e da pressão arterial. Para Greicemar 
Petzhold do setor de Faturamento, “esta é uma grande oportunidade 
que a empresa dá aos colaboradores para cuidarem melhor de sua 
saúde e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Me sinto 
agradecida por poder participar deste projeto” destaca Greicemar.
Os colaboradores também foram convidados a confeccionarem car-
tazes para exporem em seus setores, com os temas: saúde, segu-
rança e ergonomia. Outra atividade que marcou esta edição, foi o Dia 
do Desafio, movimento promovido pelo SESC, onde todos os setores 
realizaram atividades aeróbicas e lúdicas.
Os trabalhos serão estendidos ao longo do mês de junho e julho, onde 
será dado continuidade a alguns procedimentos como o preventivo 
de colo de útero e mamografia, treinamentos de saúde, segurança e 
meio ambiente. Na Cavaletti, esta postura deve ser mantida ao longo 
do ano, mostrando que a melhora na qualidade de vida acontece 
através da prevenção e da promoção da saúde de forma contínua.
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Compreender a situação dos mananciais de Erechim e as tecnolo-
gias utilizadas no tratamento da água foram os temas abordados na 
palestra por Edison de Moraes, Assistente de Tratamento da Corsan. 
Na palestra, que ocorreu na Cavaletti, em 21 de março de 2017, ele 
apresentou a estrutura da instituição e explicou aos colaboradores 
sobre a responsabilidade da gestão de abastecimento de água pú-
blica, que além das companhias e do poder público, a população em 
geral também pode contribuir. A água é um recurso natural conside-
rado o combustível para a vida de praticamente todas as espécies 
vegetais e animais. Por isso, a importância de se evitar a poluição 
das nascentes, além da conscientização sobre o uso adequado da 
água.

A depressão tornou-se uma verdadeira epidemia em nossos dias. 
Pessoas de todos os níveis sociais, de todas as idades podem ser 
atingidas por ela. Estima-se que 350 milhões de pessoas em todo 
mundo sofra com esta doença. Por isso, neste ano, Depressão foi o 
tema escolhido pela OMS, para o dia Mundial da Saúde (lembrado 
em 7 de abril). O foco da campanha é falar sobre a depressão como 
componente vital da cura, diminuindo-se assim o estigma em torno 
do assunto.  
Com o objetivo de levar informação voltada para a prevenção de do-
enças e a qualidade de vida dos colaboradores, a Cavaletti promoveu 
uma palestra no dia 11 de abril de 2017, com a psicóloga Ms. Mônica 
Kieling do CPA (Centro Psicologia Aplicada) da URI Erechim. Segundo 
Mônica, é possível driblar essa doença com algumas atitudes. “Que-
bre a rotina, faça atividades diferentes, pratique exercícios físicos, 
tenha momentos de lazer e mantenha uma alimentação balanceada. 
O segredo para prevenir a depressão é ter qualidade de vida social, 
conciliando as tensões do dia a dia com atividades que geram bem 
estar. Seu corpo e sua mente agradecem!” ressalta Mônica.

Atualmente, vivemos um período de cautela econômica, por isso, é 
fundamental planejar as despesas domésticas. Pensando nisso, a 
Cavaletti criou um programa de palestras instrutivas para os seus 
colaboradores, tendo como objetivo de oferecer conhecimento e fer-
ramentas para controlar gastos.
Para o desenvolvimento deste programa, a Cavaletti conta com a 
participação do Professor Valmor Vancin, do Curso de Ciências Con-
tábeis da URI – Erechim.  O programa foi criado em 2015 e até o 
momento foram realizados 5 encontros, sendo o último no dia 23 de 
maio de 2017. A empresa pretende atingir o maior número possível 
de colaboradores com este programa, pois tendo uma organização 

Colaboradores participam de 
palestra em alusão ao Dia 
Mundial da Água

Palestra sobre depressão 
marca o Dia Mundial da 
Saúde na Cavaletti

Programa Orçamento Familiar: Cuidando mais de quem faz melhor

VIVER CAVALETTI

Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pelo 
ONU em 1992 para alertar à população do planeta sobre a neces-
sidade de se evitar o desperdício e conservar bacias e afluentes de 
rios. Apenas 0,77% da água existente na Terra é potável e, portanto, 
empresas e instituições buscam maneiras de preservar o recurso. 

Dia Mundial da Água

financeira, o colaborador estará mais tranquilo no meio familiar e 
profissional e, de forma adequada, consegue programar melhor suas 
aquisições.
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Conhecendo a Cavaletti: Almoxarifado

Cavaletti apoia ações de meio ambiente 

Uma das principais atividades do setor de Al-
moxarifado é controlar a entrada e saída de 
materiais entregues ou retirados do estoque 
da Cavaletti. O Almoxarifado conta com 14 
colaboradores e é um dos setores de apoio 
essenciais para a Cavaletti, porque tem a 
responsabilidade de assegurar que os ma-
teriais adequados estejam, na quantidade 
devida, no local certo, quando necessário. 
Esta equipe atua nas duas unidades fabris 
sendo responsável por conferir as notas fi s-
cais com os pedidos e organizar a estoca-
gem de matérias-primas, preservando sua 
integridade física e condições de uso.
Faz também o monitoramento de materiais 
nos setores da produção e repõe mediante 
requisições da fábrica. Tudo para que nada 
falte e os setores possam trabalhar tranqui-
lamente com os materiais ao seu alcance.

A arborização urbana tem um papel fundamental nas cidades. Muito 
mais que paisagística, ela atua nas dinâmicas destes cenários, in-
teragindo com o meio ambiente, a sociedade e também com a sua 
economia. Diante disso, a Cavaletti apoiou a confecção da 3ª edição 
da Cartilha de Arborização Urbana de Erechim, em parceria com a 
Prefeitura Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente.
As informações contidas nesta cartilha irão auxiliar a toda comuni-
dade no planejamento, implantação e manutenção da arborização 
consciente, além de oferecer informações de como manter as ár-
vores saudáveis. A cartilha será utilizada durante todo ano pela Se-

VIVER CAVALETTI

cretaria de Meio Ambiente. Também foi entregue aos colaboradores 
na Cavaletti durante palestra ministrada pela Engenheira Agronoma 
Halina Kluch no dia 8 de junho de 2017.

Quer saber mais? Com um aplica-
tivo leitor de códigos QR, aproxime 
seu celular e acesse a cartilha.




