
JOAÇABA

O Evento Pérola é outra ação programada para comemorar o aniversário Disauto. O evento reunirá cerca de 600 pessoas, 
entre colaboradores e familiares, clientes e parceiros. A comemoração acontecerá no dia 19 de maio, em Lages, e contará com 
homenagens e uma programação especial. Acompanhe no nosso Facebook a contagem regressiva para o evento.
Agende-se e venha comemorar conosco!Acesse nosso site

Informativo Trimestral - Disauto Distribuidora de Autopeças Ltda.
EDIÇÃO 03 - Março, Abril e Maio de 2018

Em 2018 a Disauto completa três décadas de atuação. São 30 anos de dedicação e empreende-
dorismo, que fizeram com que a pequena loja de varejo, fundada em Lages (SC), se transfor-
masse em uma distribuidora e ganhasse mercado em todo o território catarinense e em parte 
dos mercados gaúcho e paranaense.

DISAUTO COMPLETA 30 ANOS
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Salete Ratti de Deus e Silva - 02/03/1998, 20 anos

Je�erson Ferreira Franca - 01/03/2005, 13 anos

Karine Damasceno Pereira Barboza Varela - 02/05/2009, 9 anos

Eduardo Luis Zanchetta - 03/05/2010, 8 anos

Graciele Cella - 02/03/2017, 1 ano

Leonardo Luiz Fedrigo - 20/03/2017, 1 ano

Heloise Borsoi Favretto - 02/03/2017, 1 ano

TUBARÃO

EU TENHO MOTIVOS PARA COMEMORAR
Para manter uma equipe motivada é necessário valorizar os talentos. 

Valorização e reconhecimento ao colaborador são fundamentais no processo de 
motivação e fortalecimento da equipe. Conheça os colaboradores que estão 
comemorando ANIVERSÁRIO DISAUTO no trimestre desta edição do jornal. 

TUBARÃOTUBARÃO

O que dizer? Sorte? Necessidade? Oportunidade? Tive a 
sorte de ter a chance de trabalhar na Disauto há 22 anos, 
pois a necessidade de trabalhar e manter uma família me 
trouxeram a oportunidade de crescer junto com a empresa, 
para ter e ser o que sou hoje. Agradeço pela oportunidade 
de mostrar meu talento no que faço.

Deives de Abreu 
08/05/1996, 22 anos

Sebastião Sutil de Liz 
02/04/1990, 28 anos

Juarez Galvani - 03/05/1999, 19 anos

Manoel Vilson da Silva - 01/03/2000, 18 anos

Raphael Arruda de Andrade - 03/03/2003, 15 anos

Rudney do Amarante Liz - 03/05/2004, 14 anos

Erick Emerson de Souza - 01/03/2006, 12 anos

Rafael Correa Agostini - 01/04/2008, 10 anos

Zélio de Jesus Antunes Filho - 02/05/2012, 6 anos

Raul Leonardo Artner - 26/03/2012, 6 anos 

Fábio Santos de Oliveira - 16/04/2012, 6 anos

Francielle Oliveira Ramos de Andrade - 18/03/2013, 5 anos

Aline Mussatto Magarinos - 01/04/2013, 5 anos

Matheus Reichert Veloso - 07/04/2014, 4 anos

Alisson Pereira Correa - 02/03/2015, 3 anos

Carlos Eduardo Devenz – 07/04/2014, 4 anos

Gregory Branco Varela - 09/03/2015, 3 anos

Juliano Alves Padilha - 25/05/2015, 3 anos

Mirella Tillmann Favareto - 02/03/2015, 3 anos

Luan Melo de Souza – 07/04/2014, 4 anos

João Vitor Ferreira de Sousa - 07/03/2016, 2 anos

Márcio Vinicius de Souza Varela - 07/03/2016, 2 anos

EXPEDIENTE DO JORNAL
O Jornal Disauto é um informativo interno, produzido pelo setor de marketing e comunicação.
Informativo Trimestral
Coordenação: Celio Luan Melo
Projeto gráfico e editoração: Agência Estúdio Sul

Me sinto muito honrado de fazer parte dessa empresa que vi 
nascer e acompanho até hoje. São 28 anos de luta e 
dedicação de minha parte, sou grato pelas oportunidades 
que a diretoria me deu desde estoquista até o cargo de 
vendedor rumo aos 30 anos se Deus quiser.

Matriz

LAGES
Sebastião Orli Schemes - 02/03/2009, 9 anos

William Minuzzo Perin - 25/05/2015, 3 anos

/disautoautopecas 
@disautoautopecas
marketing@disauto.com.br
(49) 3251-1933 (ramal 1927)
(49) 9 9125-4026
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Em 2018 a Disauto completa três décadas de atuação. São 30 anos de dedicação e empreende
dorismo, que fizeram com que a pequena loja de varejo, fundada em Lages (SC), se transfor
masse em uma distribuidora e ganhasse mercado em todo o território catarinense e em parte 

DISAUTO COMPLETA 30 ANOS

ITAJAÍ
Felipe Skolaude - 03/05/2004, 14 anos

Daniel Gehm Zart - 05/05/2011, 7 anos

Claudeilson Martinussi dos Santos - 19/05/2014, 4 anos

Vanessa Karina Nicolau Bloemer - 14/04/2015, 3 anos

Luiz Eduardo dos Passos Schwalbe - 12/04/2016, 2 anos

Marcelo Luiz de Oliveira - 04/04/2017, 1 ano

Adriano de Sousa Ramos - 07/03/2017, 1 ano

Erick Malone de Oliveira Santos - 03/04/2017, 1 ano

JOINVILLE
Ana Pereira da Silva Maria - 15/05/2017, 1 ano

Gabriel Lussoli da Silva - 02/05/2017, 1 ano

Jean Carlos de Andrade - 15/05/2017, 1 ano

Ricardo Corrêa Rosa - 15/05/2017, 1 ano

MARINGÁ
Jonas Conartioli Júnior - 28/05/2014, 4 anos

Rafael Ferreira Rodrigues - 05/03/2014, 4 anos

Fernando Martins - 11/04/2016, 2 anos

Lucas Vinícius Custódio de Farias - 14/03/2017, 1 ano

A �lial Itajaí iniciou suas atividades em 2004, com objetivo de atender ao Vale do Rio Itajaí e a todo o litoral 
norte do estado de Santa Catarina. Para melhor atender aos clientes, em 2012 foi inaugurada a sede própria, 
localizada na BR 101. A loja tem modernas instalações e um amplo espaço tanto para estocagem de merca-
dorias, quanto para estacionamento de clientes. A �lial Disauto de Itajaí prima pela qualidade do atendimen-
to ao cliente e conta atualmente com 37 funcionários e 18 pessoas na equipe de entrega.

FILIAL ITAJAÍ

Cleimar Cardoso Goularte - 02/03/2010, 8 anos

Eloisa Matheus Machado - 13/03/2012, 6 anos

Leonardo de Bona Soares - 08/05/2013, 5 anos

João Henrique dos Santos - 13/03/2014, 4 anos

Edson Cardoso da Silva - 24/03/2014, 4 anos

Edvaldo Andrade de Souza - 14/05/2015, 3 anos

José Souza Titon - 02/03/2015, 3 anos

João Batista de Souza - 12/03/2015, 3 anos

Daniel da Silva Prophiro - 17/03/2016, 2 anos

Lucas Gabriel Bressan dos Santos – 26/01/2015, 3 anos

Jhenet Zeferino Santos - 01/03/2017, 1 ano

Dener de Castro Alves - 18/04/2017, 1 ano



PALAVRA DA DIRETORA

ROSA GOMES - Diretora

Com o início do ano, colaboradores da filial Maringá se organizaram e traçaram as 
metas para 2018. dentre as ações programadas estão o fortalecimento do nome 
Disauto no mercado local e regional; a complementação do estoque da linha 
mecânica; a organização e endereçamento de estoque; além da realização de 
palestra técnica das indústrias junto com clientes e equipe Disauto.
 

Com o intuito de otimizar os processos internos e 
aumentar a produtividade, fizemos uma alteração no 
horário de expediente. Desde fevereiro, a Disauto filial 

Joaçaba está atendendo no 
seguinte horário:

 
NÃO FIQUE EM 
DÉBITO COM 

O LEÃO! FIQUE 
ATENTO O PRAZO. 

PARA DECLARAÇÃO 
DO IMPOSTO DE 

RENDA 2018 INICIA EM 
1° DE MARÇO E 

ENCERRA EM 30 DE 
ABRIL.

Para comemorar que a meta de janeiro 
foi alcançada, colaboradores da filial 
Joinville participaram de um almoço na 
empresa, realizado na segunda-feira de 

Carnaval, dia 12 de fevereiro.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO PARA CADA LOJA:

Funcionários contratados posteriormente às datas de pagamento em cada 
uma das lojas, receberão a primeira parcela no dia 30 de novembro.

A 2ª parcela do 13º salário será paga para todos os colaboradores, de todas 
as lojas, na mesma data, 20 de dezembro.

Quero agradecer a confiança e o comprometimento dos diretores e funcionários que 
acreditaram e continuam acreditando e investindo para o bom desempenho dessa 
empresa. Hoje, de uma pequena empresa, estamos divididos em sete grandes 
unidades, localizadas em Santa Catarina, além de uma unidade em Maringá (PR).
Agradeço de coração a todos e aqueles que começaram com a Disauto e estão até 
hoje dando a sua valiosa contribuição.
Não poderia deixar de registar o sentimento de perda e vazio que o nosso diretor  
deixou, do seu carisma e habilidade ao tratar as pessoas. Como conforto, sabemos que 
o senhor Antônio Tadeu Arruda de Andrade cumpriu com louvor a sua missão aqui na 
terra.

GESTÃO DE PESSOAS

JOINVILLE

 MARINGÁ

JOAÇABA
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Para comemorar que a meta de janeiro 
foi alcançada, colaboradores da filial foi alcançada, colaboradores da filial 
Para comemorar que a meta de janeiro 
foi alcançada, colaboradores da filial 
Para comemorar que a meta de janeiro 
foi alcançada, colaboradores da filial 

Comemoracao~

ATENÇÃO
COLABORADOR 

DISAUTO!

NÃO FIQUE EM 
DÉBITO COM 

O LEÃO! FIQUE 
ATENTO O PRAZO. 

as lojas, na mesma data,

ATENÇÃO
COLABORADOR 

COLABORADORES RECEBERÃO A PRIMEIRA 
PARCELA DO 13°A PARTIR DE ABRIL
No mês de abril a Disauto inicia o pagamento da primeira 
parcela do 13° salário, correspondente à 50% do valor total.

Lages (Matriz): 30 de abril

Joaçaba: 30 de maio

Itajaí: 29 de junho

Tubarão: 31 de julho

Lages (filial): 31 de agosto

Maringá (PR) – 28 de setembro

AÇÕES DA FILIAL MARINGÁ PARA 2018

ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE

DAS 7H45MIN ÀS 12H15MIN 
DAS 13H30MIN ÀS 18H30MIN

horário de expediente. Desde fevereiro, a Disauto filial 

Massa:
- 250g de margarina
- 250g de banha
- 6 ovos
- 1kg de trigo

Recheio:
- 2 peitos de frango 
(cozido e desfiado)
- 1 lata de milho
- 1 lata de ervilha
- 1 cebola de cabeça
- 1 tomate
- Cheiro verde
- Sal à gosto

O Disauto Aventura aconteceu no dia 4 de março, na 
localidade de Lambedor (SC). Os aventureiros da 
matriz fizeram 10 km de caminhada com o auxílio do 
nosso colaborador Gregory. Disauto Aventura iniciou 
em dezembro de 2016. No ano passado foram real-
izadas seis caminhadas e, para 2018, a expectativa é 
promover uma a cada 45 dias. 

AÇÕES EM HOMENAGEM ÀS MULHERES

Em Março temos uma programação todinha pensada para as mulheres. Venha 
participar com a gente! Para celebrar o mês da mulher, a Disauto oferecerá, em 
quatro cidades, a palestra “Mecânica para Mulheres”, ministrada por Valdo 
Cardoso, representante da Cofap, empresa parceira na ação.

MATRIZ

DISAUTO Master chef 
Paulo Silvestre
Colaborador filial Tubarão

TUBARÃO

JOAÇABA

PREPAROINGREDIENTES
Massa:

Misturar todos ingredientes, depois 
molar a massa em um refratário, 
reservando um pouco para cobrir o 
empadão. Acrescente o recheio e 
cubra com o restante da massa. 
Pincele com gema de ovo e coloque 
para assar por 50 minutos, à 200 ºC, 

até dourar.

Recheio:
Numa panela refolgue a cebola e o 
tomate, acrescente o frango desfiado 
e os outros ingredientes. Misture tudo 

e reserve

Disauto

O Disauto Aventura aconteceu no dia 4 de março, na 
localidade de Lambedor (SC). Os aventureiros da 

MATRIZ

DISAUTOaventuraaventura

~

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Empadao~

Divulgue as atividades da sua filial. Envie informações 
e fotos para o Departamento de Marketing, 
para e-mail marketing@disauto.com.br, ou whats (49) 
9 9125-4026, aos cuidados de Celio.

02 0303

MUNICÍPIOS DE ANIVERSÁRIO

A Disauto parabeniza a população destas cidades pelo aniversário. 
Temos orgulho em fazer parte de sua história!

No dia 9 de março Joinville (SC) 
completa 167 anos. Maringá (PR) 
celebra seus 71 anos no dia 10 de 
maio e, no mesmo mês, mas no dia 
27, Tubarão (SC) completa 148 anos 
do decreto que a transformou em 

uma cidade.

MATRIZ

Antônio Tadeu de Arruda Andrade
16/11/1960      14/01/2018

“Tudo especial”

Homenagem 

Silenciem as vozes e escutem apenas o vosso coração. Vivam o luto, mas busquem paz, busquem 
amor, busquem luz e consolo. Não se entreguem ao sofrimento. Tenham fé. Confiem em Deus. Lem-
brem-se dos bons momentos compartilhados, dos dias felizes, mantenham o coração aquecido. 
Nosso diretor Antônio Tadeu de Arruda Andrade, que para sempre estará na nossa memória e 
eternizará na nossa história.

Nossa homenagem e 
agradecimento a todas as mães 
que, com afeto e dedicação aos 
�lhos, tornam o mundo melhor 

e mais feliz!

MUNICÍPIOS DE ANIVERSÁRIO

agradecimento a todas as mães 
que, com afeto e dedicação aos 
�lhos, tornam o mundo melhor 

MUNICÍPIOS DE ANIVERSÁRIO

�lhos, tornam o mundo melhor 

Dia das Mães

Neste trimestre, três cidades que são sede das filiais Disauto estarão de aniversário.

12 de maio de 2018

Joinville-SC Maringa-PR´ Tubarao-SC~


