
A festa de aniversário da Krona Tubos e Conexões de final de ano foi um espetáculo 
a parte. A equipe de colaboradores e fundadores se divertiram no evento e aproveitaram o cardápio especial 
preparado exclusivamente para a comemoração de 20 anos. Em Joinville (SC), o encontro foi realizado na Expoville 
e, em Marechal Deodoro (AL), no Jardim Petrópolis. Confira mais fotos na página 2.
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Colaboradores que completaram 10 e 20 anos de Krona

Fundadores recebem homenagem



Terra Livre, empresa parceira, recebe homenagem Gerentes corporativos participam do evento

Formandos brindam a nova conquista

PERFIL

Depois de conquistar o pentacampeonato Estadual, ser tricampeã dos Jogos 
Abertos de Santa Catarina e campeão da Supercopa Catarinense, a Krona 
Futsal terá uma missão importante em 2015. Com o elenco renovado, o tricolor 
buscará o título da Liga Futsal e o bicampeonato da Taça Brasil de Clubes.
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A paixão pelo trabalho é um dos 

segredos para o sucesso da auxiliar 

de produção Adriana Cristine Heusy. 

Há três anos e meio na Krona, 

ela já percebeu as oportunidades 

profissionais que a empresa oferece 

aos colaboradores.

Aos 28 anos de idade, Adriana pretende 

conquistar novos espaços na Krona e, 

para isso, irá voltar a estudar. Com o 

ensino médio completo, ela pretende 

concluir em breve o curso técnico em 

Plástico.

A colaboradora, que atua na mesma 

função desde que entrou na empresa e 

apenas mudou de setor nesse período, 

acredita que fazer parte de uma equipe 

unida é uma das principais motivações 

para o profissional. “Eu fui muito bem 

recebida pelos colegas de trabalho 

quando entrei aqui. Eles me ajudaram 

em tudo o que precisei”, conta Adriana.

Além disso, a Auxiliar de Produção, 

que é casada, sente-se muito feliz 

por morar perto da fábrica. “Como eu 

trabalho das 5h às 13h30, é melhor 

para mim”, explica a colaboradora.

ESPORTE

PAIXÃO PELO 
QUE FAZ

ELENCO RENOVADO PARA 2015

“ ”
Gosto muito de 

trabalhar na Krona

NATAL SOLIDÁRIO INCENTIVA 
EDUCAÇÃO E LAZER DE CRIANÇAS

AÇÃO SOCIAL

A formatura dos 48 colaboradores que participaram do 
programa Criar Ação em 2014 foi um sucesso. O evento 
ocorreu dia 26 de novembro de 2014, no restaurante 
Rudnick, em Joinville/SC. O programa tem como 
objetivo desenvolver técnicas de liderança, seja para os 
especialistas, analistas ou lideranças, visando melhores 
resultados da equipe.

48 COLABORADORES SE FORMARAM NO CRIAR AÇÃO

Depois de encerrar 2014 com 
chave de ouro, o Joinville Esporte 
Clube inicia a temporada de 2015 
com o pé direito nos gramados 
da elite do futebol brasileiro. 
Campeão da série B, o tricolor 
foi motivo de muita felicidade 
para toda a cidade de Joinville. 

JEC NA SÉRIE A
O título inédito emocionou a 
torcida, que continua ainda mais 
fiel ao time neste ano. A Krona 
Tubos e Conexões também se 
sente muito orgulhosa em fazer 
parte desta equipe e apoiar um 
clube guerreiro e campeão.

Adriana 
Cristine 

Heusy

RH

O Papai Noel chegou mais cedo para as crianças do Centro de Educação Infantil 
Espaço da Criança, no bairro Vila Nova, em Joinville (SC), e para o Lar São Domingos, 
em Maceió (AL). Acompanhado de ajudantes dedicados da Krona Tubos e Conexões, 
o bom velhinho entregou um presente especial para as duas instituições.

O CEI Espaço da Criança recebeu um playground novo. O equipamento, 
entregue no dia 12 de dezembro pelos colaboradores da Krona, será mais uma 
opção de lazer para as crianças. O Lar São Domingos foi presenteado com um 
Multimídia novo no dia 11 de dezembro. O equipamento era uma necessidade 
da instituição e ajudará a atender a demanda escolar. 

Comprometida com causas sociais, 
a Krona Tubos e Conexões se 
orgulha em desenvolver projetos 
que contribuam para a qualidade 
de vida e bem-estar de crianças e 
famílias que necessitam de atenção 
especial. Toda a campanha solidária 
foi desenvolvida pelos colaboradores 
da empresa. Parabéns a todos pelo 
esforço e contribuição nesta ação!

SUCESSO DE PÚBLICO

FESTA EM JOINVILLE



COMERCIAL

NOVA ESTRUTURA DA EQUIPE DE VENDAS

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 
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Com o objetivo de se aproximar cada vez mais da 
excelência, a Krona está promovendo mudanças. 
No segundo semestre de 2014, a área Comercial 
foi reestruturada para oferecer mais qualidade no 
atendimento aos representantes, ter mais agilidade, 
segurança e organização nos processos internos.

Novo!     Setor de Contratos | Setor de Price e Demandas | Setor de Televendas

Rodrigo A. Inácio
Gerente Corporativo de Vendas e Marketing
Algemir J. Uber
Gerente Adm Vendas e Logística
Diego J. Girard
Coordenador do PR
Gissele R. P. de Oliveira
Supervisora Adm de Vendas
Suelen Elisio Momm
Supervisora de Televendas
Marcio Kienbaum
Gerente Regional de Vendas SC e RS
José Henrique Costa
Gerente Regional de Vendas NO
Giovani Jair de Oliveira
Gerente Regional de Vendas MG, CO e NO
Luis Fernando P. Rios
Gerente Regional de Vendas SP, RJ e ES
Kaleb Freitas Rodrigues e Cristiane Zuquetti Maria
Grandes clientes

Dagomar Hasse
SC e PR
Raiza Seraphim Monteiro e Luciana Sampaio Dutra
Nordeste
Eduardo R. Silveira
RS e CO
Arieli Soares
NO e MG
Kamila Taize Catafesta
SP, RJ e ES.
Cibele Campos, Melissa Teichert e Rodrigo Hostim
Exportação
Julia Menestrina, Letícia Liana Mazotto e Amanda B. Braga
Jovens Aprendizes 
Nara Silene Rengel Bado
Contratos
William Kasperavicius
Price e Demanda
Juliana Caroline Marques Souza
Indicadores Adm Vendas e Relatórios

Atendimento comercial:

O Comercial é fundamental para o equilíbrio 
econômico da empresa. A reestruturação da área é 
essencial para atender a nova demanda de trabalhos. 
Mais automatizado, as melhorias no setor também 
irão facilitar o cotidiano dos colaboradores. 


