
i n f o r m a t i v o

Nº17 - Fevereiro/2010

Krona Futsal conquista título inédito e 
já se prepara para nova temporada

Confira na página 4.

Página 5:
Convenção de vendas 2009

Página 6: 
9ª edição da Sipat



A Krona lança novidades no mercado. O chuveiro, a 
haste para chuveiro e haste para chuveiro elétrico Kro-
na foram desenvolvidos para atender consumidores que 
buscam uma ótima relação custo-benefício, agregando o 
melhor investimento à alta qualidade. A concepção dos 
produtos garante uma proposta de ótimo desempenho e 
com perfeita estanqueidade.

Os produtos foram desenvolvidos a partir de uma pes-
quisa, que constatou que um dos itens de maior interesse 
na linha de acessórios sanitários, por parte dos lojistas, 
são o chuveiro e hastes para condução de água fria. O 
lançamento aconteceu durante a Construir Rio 2009 e os 
produtos foram apresentados na 3ª Convenção Nacional 
de Vendas, que reuniu, no mês de outubro, cerca de 100 
vendedores de todo Brasil em Joinville (SC). Toda a equi-
pe ficou entusiasmada com o lançamento.

1- Chuveiro Krona

O chuveiro Krona é desenvolvido pelo processo de fab-
ricação por injeção, apresentando corpo (sino) e crivo 
(peneira) em polipropileno (PP). Deverá ser instalado em 
haste de chuveiro com rosca de 1/2, utilizado somente 
para água fria. Possui diâmetro de 115mm. Seu design 
diferenciado, em relação à maioria dos chuveiros de 
água fria existente no mercado.

 

2- Haste para chuveiro

A composição da haste para chuveiro Krona é consti-
tuída pela haste para chuveiro e luva LR, ambas em PVC e 
canopla, em PP. O produto é desenvolvido pelo processo 
de fabricação por extrusão. Já a luva LR e a canopla são 
concebidas pelo processo por injeção. A haste para chu-
veiro Krona deve ser ligada a um ponto de espera da 
parede e o chuveiro de água fria.

3- Haste para chuveiro elétrico

A haste para chuveiro elétrico é desenvolvida pelo pro-
cesso de fabricação por extrusão;  a luva LR e a cano-
pla, por injeção. O produto é formado pela haste para 
chuveiro e luva LR, ambas em PVC e canopla, em PP. Ela 
deve ser ligada a um ponto de espera da parede e o chu-
veiro elétrico, com angulação de 90º.

Expediente: Conexão – Informativo da Krona Tubos e Conexões – é um trabalho de responsabilidade da área de recursos humanos e marketing da Krona. 
Envie para a coordenação do jornal sugestões e artigos. Tiragem: 1.100 exemplares / Periodicidade: bimestral / Produção editorial: Criacom Comunicação 
Full Service / Editoração gráfica: GBR / Jornalista responsável: Mário Sérgio Brum (DRT/SC 769). E-mail: conexao@krona.com.br / Tel. (47) 3431-7800
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Cepe é destaque nas 
Paraolimpíadas Escolares 2009
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Perfil

Ana Paula Czarnobay

A responsável pelo setor de 
Crédito, Cadastro e Cobrança, 
Ana Paula Czarnobay, trabalha 
há 8 anos na Krona. A parana-
ense, natural de Guaíra, é for-
mada em Tecnologia em Gestão 
Financeira, e diz gostar muito 
do que faz porque envolve, ao 
mesmo tempo, ciências exatas e 
humanas. “É um desafio muito 
gratificante equilibrar, interpretar e 
atender às necessidades das pes-
soas”, ressalta.

Casada com Homero Augusto 
Schemes, Ana Paula gosta de tu-
rismo ecológico e gastronômico e  
de assistir a filmes e documentá-
rios. Suas atividades prediletas são 
trekking (caminhada ecológica) 
e ir à academia. Admiradora da 
MPB, sempre que pode curte suas 
férias na praia ou no campo. 

Planeja em 2010 iniciar uma 
pós-graduação em Gestão de 
Factoring. Para ela, o mais impor-
tante na vida é ter saúde e ser fe-
liz, contribuindo para que as pes-
soas ao seu redor sejam também. 
Como ser feliz pessoal e profissio-
nalmente? Ana Paula aconselha: 
“Cuidar do corpo (com atividades 
físicas de que realmente goste), ali-
mentar a alma (tendo Deus como 
seu guia e exercendo diariamente 
o que Ele nos ensinou) e também 
cuidar do coração (amando e 
perdoando as pessoas)”.

De 10 a 15 de novembro, os 
atletas do Cepe participaram 
das Paraolimpíadas Escolares 

2009, em Brasília (DF). Os resultados 
não poderiam ser melhores: além de 
muita experiência, os atletas voltaram 
cheios de medalhas. Essa conquista 
é fundamental como incentivo para 
que esses jovens continuem a batalhar 
por uma vaga na seleção brasileira 
que disputará a Paraolimpíada em 
2012. Santa Catarina ficou em 3° 
lugar na modalidade de natação 
e em 6° lugar no geral entre 24 
estados participantes.  

Confiança para seguir 
em frente

A Krona acredita na seriedade do 
trabalho realizado pela equipe de 
profissionais do Cepe. E os resultados 
demonstram o comprometimento 
e mostram para os atletas que 
eles podem ir além. Os jovens que 
participaram das Paraolimpíadas 
Escolares e obtiveram resultados até 
o 3º lugar podem pleitear a Bolsa 
Atleta Escolar, um auxílio para que 
possam levar seu sonho adiante.

Ana Paula Fernandes - 1° lugar 100m medley, 50m peito 
e nos 100 m  livre 

Lediane da Silva Joaseiro - 1º lugar 50m livre, 100m 
livre e 50m costas.

Gustavo Gartz Santana -  1° lugar 200m medley, 100m 
livre, 100m borboleta, 400m livre e 100m costas. 

Jonathan Eduardo de Farias - 1º lugar 100m medley, 
50m peito, 100m livre e 50m costas.

Talisson Henrique Glock - 3° lugar 100m medley, 50m 
livre, 100m livre, 50m borboleta e 50m costas.

Equipe de revezamento - 1ª lugar nas provas de 4x50m 
livre, 4x50m medley, 4x100m livre e 4x100m medley.
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No dia 20 de janeiro, o elenco 
2010 da equipe Krona Futsal foi apre-
sentado em um evento realizado no 
Hotel Bourbon. A equipe é formada 
por Quinzinho, Junai, Murilo, Dudu, 
André, James, Thales, Serginho, Gui-
na, Frede, Fernando e Bateria. Além 
disso, a Krona Futsal conta com re-
forços de destaque nacional para 
manter o time competitivo. Trata-se 
do goleiro Franklin, atual campeão 
do mundo pela Seleção Brasileira de 

Futsal, o fixo Julio e o ala Rubinho, 
ex-jogadores do Umuarama (PR), e 
também do ala/pivô Humberto, que 
jogava pela Malwee.

 Artilheiro da Krona Futsal na iné-
dita conquista da equipe no Cam-
peonato Catarinense da Divisão 
Especial, com nove gols, o pivô 
Lukaian acertou sua transferência 
para o futsal da Rússia. Substituin-
do o pivô Lukaian, chega à Krona 
Futsal Thiago Teles Martins, conhe-

cido também como Thiago Bolinha, 
artilheiro por dois anos consecutivos 
do Campeonato Paranaense Chave 
Ouro. O reforço vem também na 
comissão técnica, com a contrata-
ção do preparador físico Cristovão 
Fiamenghi. Cristovão já trabalhou 
com a SER Caxias, na UCS e na Ul-
bra, todos times do Rio Grande do 
Sul. Em 2009 esteve no futsal pa-
ranaense defendendo as cores do 
Umuarama.

Krona Futsal 2010

Krona Futsal é campeã estadual

A noite de 18 de dezembro foi histórica para a equipe 
da Krona Futsal, que conquistou o título de Campeã 
Catarinense da Divisão Especial de Fustal 2009. A 

apaixonada torcida joinvilense, que esteve presente em peso 
no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, pôde conferir a 
vitória de 3 a 1 da equipe sobre o time de Florianópolis.   

A Krona comemorou pela primeira vez em sua história 
o título do campeonato de futsal de Santa Catarina. Os 
três gols foram marcados por Lukaian, Murilo e Thales. O 
goleiro Quinzinho recebeu o troféu de goleiro menos va-
zado do campeonato. Quinzinho, Junai, Murilo, Marcel, 

Lukaian, Dudu, André, James, Thales, Serginho, Guina, 
Marcelinho, Frede, Fernando, Bateria, Hall e Jean Pierre.  
Esses foram os jogadores que ajudaram na conquista do 
título inédito.

Ao apito final, os atletas fizeram a festa com a torcida. O 
capitão James recebeu das mãos do presidente da Federa-
ção Catarinense de Futebol de Salão (FCFS), João Carlos 
de Souza, o troféu de campeão. Acompanhado dos demais 
integrantes da equipe, o experiente jogador levantou a tão 
sonhada taça, sendo ainda contagiado pela grande torcida 
joinvilense que invadiu a quadra dando a volta olímpica com 
os atletas.

A Krona Tubos e Conexões tem orgulho de apoiar e fazer 
parte dessa história  e parabeniza a todos que fazem parte 
da batalhadora e vitoriosa equipe de futsal de Joinville.
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Fotos Nilson Bastian

Entre os dias 19 e 20 de novembro, a Krona realizou a 3ª Convenção 
Nacional de Vendas que reuniu cerca de 100 representantes. Os 
participantes puderam conhecer as novas instalações da Unidade Tubos 

e Conexões, a equipe Comercial e também os colaboradores da fábrica. 
Na oportunidade, foi apresentada a pontuação de cada representante no 
Concurso Regional de Vendas e os vencedores das regiões Sul, Sudeste, 
Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Dando continuidade às ações de comemoração dos 15 anos da Krona, 
no último dia da 3ª Convenção Nacional de Vendas, 20 de novembro, 
foi promovido um jantar de encerramento para confraternização dos 

participantes, no Centro de Gastronomia Piazza Itália. Na oportunidade, a 
Krona realizou uma homenagem aos representantes mais antigos. Ricieri Bungi, 
homenageado com troféu de 15 anos de empresa, também entregou as placas de 
homenagem aos sócios diretores da Krona.

Convenção Nacional apresenta vencedores do 
Concurso Regional de Vendas

1º colocado Região Sul
Bibow Repres. Ltda - Cláudio Bibow

1º colocado Região Sudeste
Angelo Repr. Ltda - José Angelo Borgati

1º colocado Região Norte
Centro-Oeste 

Folhados Repr.Ltda - Paulo e Brás

1º colocado Região Nordeste
Recnor Repr.do Nordeste Ltda - José 

Roberto Lacerda Teixeira

Jantar de encerramento com 
homenagens

15 anos
Ricieri Bungi Jr.

10 anos
Marcos Antonio Leite

10 anos
Marcio Klock

10 anos
Marcelo Alves

10 anos
Aldo Gianasi

10 anos
José Angelo Borgati

10 anos
João Luiz Penna

10 anos
Antonio José Crespo Lemos Costa
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Preservar a saúde e a integridade 
física dos colaboradores no 
ambiente de trabalho e fora 

dele. Foi com esse objetivo que a 
Krona realizou a 9ª edição da Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (Sipat), de 19 a 24 de 
outubro. A ação teve o envolvimento 
de mais de 340 colaboradores que 
participaram de atividades que 
abordaram temas como sexualidade 
na família, trânsito, segurança no 
posto de trabalho e audição. 

Com a Sipat, a Krona espera obter 
ainda mais comprometimento 
com as normas de segurança do 
trabalho, além de conscientizar os 
colaboradores quanto aos riscos de 
doenças sexualmente transmissíveis e 
as consequências. 
Além da Sipat, durante o ano todo 
a Krona também se preocupa com 
a segurança. Funcionários próprios 
e terceiros passam por orientações 
quanto aos procedimentos seguros 
que devem ser seguidos.

Atividades 

A palestra sobre Sexualidade na 
Família teve 61 participantes e falou 
sobre a importância do diálogo 
com os filhos. Houve também 
apresentações de teatro para mais 
de 130 colaboradores. As peças 
abordaram temas como a importância 
da amizade, do voto de confiança, 
do otimismo, da autoestima, além 
de também falar sobre os riscos 
da negligência e imprudência ao 
realizar atividades profissionais. 

O tema  Trânsito foi debatido com 
os colaboradores com base em 
vários acontecimentos, levando em 
consideração os traumas físicos e 
psicológicos causados nas pessoas 
vítimas de acidentes.  Na palestra sobre 
ruídos os colaboradores puderam 
conhecer  os fatores que contribuem 
para a perda de audição e o uso 
correto do protetor auricular, bem 
como sua higienização. Eles ainda 
conheceram a anatomia da audição 
e as consequências do excesso de 
ruído com a explicação feita em uma 
orelha inflável.

Sipat – Mais conhecimento
e muito mais segurança
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A Equipe de Baja – Krona/Ciser/IST participou 
nos dias 7 e 8 de novembro da VII Competição 
Baja SAE – Etapa Sul, realizada na cidade de 

Horizontina (RS). A equipe da Krona, formada por alunos 
do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Superior 
de Tecnologia (IST), obteve a terceira Colocação Geral na 
Região Sul do País. Participaram 13 equipes, representando 
as principais instituições de ensino do Sul do Brasil. 
Vale ressaltar que a equipe participa pela segunda vez 
consecutiva neste tipo de prova e que superou as outras 
equipes participantes, com mais experiência neste tipo de 
competição.

 Foram aproximadamente 860 Km e 13 horas de estrada. 
Mas a volta a Joinville teve gosto de missão cumprida. O 
veículo TR-02 colocou a equipe Krona/Ciser/IST na 3ª 
colocação geral, sendo a melhor equipe de faculdade 
particular do Sul do Brasil. Esta conquista se deve à 
união da equipe e o esforço diário, buscando sempre a 
melhoria contínua e a confiança que os patrocinadores, 
colaboradores, amigos e família depositam na equipe.  

O Baja Sul foi uma competição de extrema importância 
para a equipe e um grande estímulo para a competição 
Nacional,  que acontecerá de 25 a 28 de fevereiro. O 
veículo para este novo desafio já está sendo construído.

No dia 16 de novembro, o Grupo Tupan inaugurou 
em Maceió (AL) seu Home Center e a Central de 
Distribuição Distac, empresas pernambucanas 
do grupo que atua no segmento de materiais de 
construção. A solenidade de inauguração contou 
com a presença do governador Teotonio Vilela Filho 
e representantes do setor produtivo local.

Com 26 anos de atuação no estado, o Complexo 
Comercial Professor Adauto Carvalho (Grupo Tupan) 
faz parte do grupo dos grandes empreendimentos 
atraídos para Alagoas com o apoio do Governo 

do Estado, por meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico, Energia e Logística 
(Sedec).

O presidente do grupo empresarial, Carlos Aurélio 
de Carvalho, mais conhecido como Carlinhos da 
Tupan, destaca os números da geração de postos de 
trabalho: 520 diretos e 1.500 indiretos. O espaço 
da loja Tupan - um home center - ocupa uma área 
construída de 7 mil m² e a central de distribuição 
corresponde a 11 mil m².

Baja – Krona/Ciser/IST conquista 
terceiro lugar

Grupo Tupan cresce ainda mais
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Krona para o Brasil
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P ara encerrar o calendário do Futsal 2009, a CBFS 
Futsal realizou o “Jogo das Estrelas”, nos dias 27 e 
28 de Dezembro. Os jogos foram amistosos entre 

a Seleção Brasileira x Seleção Resto do Mundo – a qual foi 
patrocinada pela Krona Tubos e Conexões.  A logomarca da 
empresa foi estampada no uniforme da seleção, e também 
em uma placa na arena.
O “Jogo das Estrelas” foi transmitido para todo o Brasil, 
com transmissão pela Rede Globo e SporTV. Dessa forma, a 
marca Krona teve repercussão em todo território nacional. 
A seleção brasileira venceu os dois jogos.

A Campanha do Natal Solidário
2009 foi um sucesso

No dia 11 de dezembro, a Krona foi junto com o 
Papai Noel até a Escola Guilherme Zuege, no bairro Rio 
Bonito, fazer a entrega  de brinquedos, roupas e cestas 
de Natal para as crianças. A ação só foi  possível graças 
ao empenho da equipe Krona.

Krona visita o lar da Mãe Abigail

No dia 23 de dezembro de 2009, a Krona visitou 
a família da Mãe Abigail. Com muito carinho, os 
colaboradores Krona foram recebidos  pelas  54 
crianças, o Sr. Carlos e pela Sra. Abigail. Foram 
doadas cestas de Natal para deixar o Lar ainda mais 
feliz.  As cestas foram arrecadadas com a ajuda de 
representantes e parceiros da Krona.
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