
A Krona Futsal conquistou a quinta estrela! Desde 2009, 
quando a empresa se tornou patrocinadora do projeto, 
a equipe já ganhou cinco títulos do Campeonato 
Catarinense de Futsal, além de outras inúmeras 
competições. A cada ano, os atletas participam de 
novas disputas pelo país que levam a marca Krona 
Tubos e Conexões, maior patrocinadora da equipe, 
a ter um reconhecimento nacional. O futsal tem um 
grande alcance entre os espectadores do SporTV e já é 
considerada a modalidade com mais audiência depois 
do futebol neste canal.

No ano em que completa 20 anos, a Krona mantém 
o patrocínio e apoio em projetos sociais e esportivos. 
Investe nas categorias de base e no treinamento de 
crianças e adolescentes para que possam se tornar 
grandes jogadores. No projeto Krona Futsal, esses 
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futuros atletas vislumbram uma oportunidade para 
fazer parte desta grande equipe que é referência no 
país nesta modalidade.

08/08 Carlos Barbosa/RS x Krona Futsal

11/08 Assoeva/Venax/RS x Krona Futsal

15/08 Krona Futsal x Guarapuava/PR

18/08 Krona Futsal x Copagril/PR

20/08 Umuarama Futsal/PR x Krona Futsal

30/08 Erechim/RS x Krona Futsal

01/09 Concórdia/SC x Krona Futsal

Tabela de jogos Liga NacionalPrincipais títulos

● Campeão da Superliga de Futsal (2012)
● Campeão da Taça Brasil Sub-20 (2012)
● Campeão Taça Brasil (2011)
● Tricampeão Jogos Abertos de Santa 

Catarina (2009/2012/2013)
● Pentacampeão Catarinense 

(2009/2010/2012/2013/2014)

A Krona Tubos e Conexões parabeniza atletas e 
Comissão Técnica pelo pentacampeonato!
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Todos os dias, ao chegar na Extrusão da 
unidade Vila Nova, Johnny cumprimenta 
a todos, um por um, dando seu “bom 
dia”. Afinal, relacionamento é tudo 
para o trabalho dar certo, segundo o 
Operador Facilitador. “Com as máquinas, 
você precisa de conhecimento para 
controlá-las, mas com pessoas, é 
importante ter calma e paciência, pois 
cada pessoa é única”, explica.

Apesar do bom relacionamento 
com a equipe, Johnny se considera 
um profissional bastante crítico e 
dedicado. Não é à toa que se destacou. 
Há seis anos e meio na empresa, foi 
promovido algumas vezes e já atuou 
como Auxiliar de Produção, Preparador 
de matéria-prima e Operador de 
Extrusora I e II. Encerrou o técnico em 
Plástico recentemente e pretende fazer 
faculdade de engenharia de Produção 
ano que vem. “Meu trabalho sempre 
foi inspirado nos líderes que tive. 
Eles me ensinam a liderar e a crescer 
profissionalmente”, destaca.

Com 25 anos, Johnny sonha em ter uma 
casa própria com área de lazer para 
poder se divertir com a família. Casado, 
tem um filho de 6, chamado Gabriel, 
com quem passa o maior tempo das 
horas vagas. 

FEIRAS

BOM 
RELACIONAMENTO 
COM A EQUIPE

A Krona Tubos e Conexões participa 
mais uma vez da Construsul, a 17ª 
Feira Internacional da Construção, 
realizada de 6 a 9 de agosto, na 

Fenac, em Novo Hamburgo/RS. Será uma oportunidade para prospecção 
de vendas, relacionamento com clientes e formação de parcerias que 
contribuem com o crescimento da Krona na região Sul. No evento, a 
empresa vai apresentar as conexões de bitolas 20 a 110 mm na linha de 
água fria e esgoto e de bitolas DN 40 até DN 200, além de outros produtos 
do seu portfólio constituído por aproximadamente 550 itens.

“ ”
Saber lidar com pessoas 
é fundamental

KRONA PARTICIPA 
DE FEIRAS DA CONSTRUÇÃO 

Johnny 
Tosti Dias

Ainda em 2014, ano em que completa 
20 anos de fundação, a Krona participa 
da Ficons, IX Feira Internacional de 
Materiais, Equipamentos e Serviços 
da Construção. Esse evento será nos 
dias 16 a 20 de setembro, em Recife e 
Olinda/PE

KRONA EM FOCO

VÁLVULA DE RETENÇÃO
A Krona fabrica e comercializa a Válvula 
de Retenção, que protege o sistema 
de esgoto das residências contra o 
refluxo de água, evita o mau cheiro 
e o acesso de possíveis roedores 
e insetos pela tubulação. 
Resolve de forma simples, 
rápida e definitiva qualquer 
possibilidade de inundação. 
Projetada para proteger 
a edificação e trazer mais 
segurança à obra, a Válvula de 
Retenção para Esgoto Krona é inovadora e 
moderna. A tecnologia aplicada no molde contribui para 
o desenvolvimento de um produto sem emendas (monobloco), tornando-o 
muito mais resistente. Além disso, possui seus componentes injetados a partir 
de moldes de última geração. Toda a linha de Esgoto da Krona é certificada 
pelo PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, 
oferecendo muito mais confiança ao usuário.



Os colaboradores da Krona estão de parabéns. Foi uma das maiores 
campanhas do agasalho já realizadas internamente e que resultou na 
entrega de 15 caixas com roupas, cobertores e calçados para entidades de 
Joinville/SC. O material foi separado pelos grupos masculino, feminino e 
infantil e entregue para três lugares. 
Os donativos masculinos foram entregues ao Programa Porto Seguro, que 
atende moradores de rua. As doações infantis foram para o abrigo Infanto 
Juvenil Raio de Sol e as femininas entregues às mulheres da Fundação Pró-Rim.
A Krona e as entidades beneficiadas agradecem a todos os colaboradores 
pela solidariedade. Fazer doações por meio das entidades é a melhor 
maneira de ajudar o próximo, pois são elas que dão o destino certo para o 
material e oportunizam as pessoas a terem uma melhor condição de vida.
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SOCIAL

PRATICANDO O BEM!

Um grande projeto na área de 
Preparação de Matéria-prima 
(PMP), da unidade Vila Nova, em 
Joinville/SC, pretende trazer mais 
estabilidade e produtividade nos 
processos e garantir cada vez mais a 
qualidade do composto produzido. 
É na PMP, considerada o coração 
da fábrica, onde tudo começa.
Devido a amplitude do trabalho, 
envolvendo áreas como Engenharia 

ESTABILIDADE E PRODUTIVIDADE

ERRATA

Retificando o último Conexão, mês de julho, edição 57, na matéria “Vendas por telefone”, Suelen Momm é 
supervisora de Televendas.

QUALIDADE

de Processos, Engenharia de 
Produção, Manutenção, Qualidade, 
RH e Segurança do Trabalho, foram 
designados quatro profissionais de 
áreas de suporte para se dedicarem 
exclusivamente ao projeto. Serão 
realizados mapeamentos de 
processo e análises criticas das 
variáveis durante três meses. Além 
deles, 18 pessoas foram treinadas 
para dar apoio.

“Estamos nivelando conhecimento e estudando a fundo o 
processo. É gratificante essa oportunidade para termos a 
visibilidade do todo. O desafio é grande”. Adilson Manoel 
Eleotério, Líder de Produção de Materiais

“O que estou aprendendo irá auxiliar na área em que atuo. 
Fazemos parte de áreas distintas e nos ensinamos. Vou me 
dedicar integralmente para cumprir o esperado pela empresa”. 
Luciano de Souza, Mecânico de Manutenção

“Estamos contribuindo para uma área que é o começo de tudo. 
Fazendo parte do projeto quero poder melhorar os resultados 
de produtividade da Krona”. Alessandro Germano da Silva, 
Líder de Extrusão

“Está sendo um aprendizado! Como pessoa também agrega, pois 
precisamos ter um convívio agradável e de muito respeito, afinal 
são quatro conhecimentos diferentes na busca de um mesmo 
objetivo”. Eduardo Machado de Oliveira, Técnico de Qualidade



ESTÁGIO

PRIMEIRO CONTATO COM A INDÚSTRIA

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: 1750 exemplares / Periodicidade: mensal / Produção editorial: Exit Comunicação 
Estratégica / Editoração gráfica: Exit / Jornalista responsável: Bruna Nicolao 3461SC / E-mail: marketing@krona.com.br / Tel.: 47 3431-7800
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Na Krona, alguns estagiários 
vivenciam situações reais da rotina 
da empresa. É o caso de Cynthia 
Pereira Rodrigues, estagiária da 
Produção na unidade Nordeste, e 
de Ricardo Luiz Baraúna, estagiário 
da engenharia de Manutenção, na 
unidade Vila Nova, em Joinville. 

Acadêmica de engenharia 
de Produção, Cynthia realiza 
atualmente atividades na Extrusão. 
“Está sendo, desde abril, meu 
primeiro contato com a indústria. 
Estou gostando muito, pois consigo 
tirar dúvidas do trabalho com o 
professor durante as aulas”, revela. 
Como todo estagiário, ela deseja a 

Como são feitas as curvas dos 
acessórios sanitários? A curva 
para tubo de descida da caixa 
de descarga, por exemplo, passa 
pela área de Conformação, onde 
uma equipe finaliza os produtos 
intermediários e embala para enviar 
aos clientes. Os tubos são aquecidos 
em uma máquina e depois 
“curvados” em outro equipamento. 
Os auxiliares de Produção também 
curvam a haste do chuveiro, colam 
o entorno e aplicam a luva na 
ponte. Existem sete produtos no mix 
da Conformação. 

São acessórios sanitários que tem 
uma representação significativa no 
faturamento da Krona.
A área tem 22 colaboradores, na 
maioria mulheres, e fica na unidade 
Vila Nova, em Joinville. Além de 
máquinas conformadoras, faz parte 
da estrutura os cortadores, máquina 
de costura para fazer a embalagem 
e bancadas para colagem da luva. 
Em junho, a equipe começou a 
participar do Kaizen com a intenção 
de trazer melhorias no layout, no 
processo, trazer mais segurança e 
aumentar a produtividade.

efetivação, mas reconhece que será 
necessário empenho, resiliência e 
vaga disponível. 

Também estudante de engenharia 
de Produção, Ricardo encara o 
estágio como um novo desafio. 
Gosta muito da cultura da empresa 
e se sente motivado. Já com um 
curso técnico em Mecânica no 
currículo, trabalha com indicadores 
de manutenção e ferramentaria. 
“Todo estagiário precisa ser 
dedicado para ter um crescimento 
pessoal e profissional. Cada dia é 
preciso melhorar o rendimento e 
entender de gestão de pessoas”, 
revela.

O dia do Estagiário se comemora em 18 de agosto

FÁBRICA

PRODUTOS CONFORMADOS

Equipe da manhã e da tarde

Colaboradores da Conformação
 da noite


