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Uma Casa Nova e Maior para uma
Empresa que Não Para de Crescer

Novas instalações da Solufrigo, no Jardim Cidade Alta

Em menos de três anos de existência a 
Solufrigo, graças à grande receptividade 
do mercado, alcançou um crescimento 
vertiginoso.

Tanto que as instalações originais não 
comportavam mais o incremento 
constante nas linhas produtivas. Era 
preciso uma nova planta, com área 
suciente para abrigar novos centros de 
usinagem, estoques maiores, 
movimentações mais racionais e, 
principalmente, dar conforto aos 
funcionários.

A nova Solufrigo está sediada no Jardim 
Cidade Alta, em uma posição que 
favorece a logística, pois a BR 282 está 
a menos de um quilômetro.

Mas crescer por crescer não justica a 
losoa que deu origem à Empresa. 
Junto com o implemento físico, houve o 
desdobramento tecnológico, que agora 
tem o desenvolvimento de soluções 

industriais e uma linha de produtos 
especícos para a reposição. Solufrigo é 
a marca que acompanha todos os 
componentes que são fabricados aqui e 
reequipam as linhas dos frigorícos em 
todo o Brasil.

É com o aprimoramento dos processos 
de produção e atendimento que a 
Solufrigo avança a cada dia. As 
especicações dos produtos  excedem os 
parâmetros das peças originais para que 
o cliente tenha a segurança de conar no 
desempenho dos elementos que 
substitui.

São milhares de itens em catálogo, além 
das inúmeras soluções em engenharia 
própria e industrialização por 
encomenda para a resolução de 
problemas especícos de cada cliente.
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Nossa Palavra

Jonei Almeida

Enquanto ouvia muita gente 
falando em crise, eu sempre 
estive ocupado em trabalhar. Não 
há dúvida que discutir os 
problemas e procurar saídas para 
resolvê-los é uma coisa 
importante. Mas nada é mais 
fundamental que não parar de 
evoluir. Propor e inovar em vez de 
lamentar. Ao que tudo indica 
estamos no caminho certo. Nossa 
empresa não para de desenvolver, 
tanto que precisamos buscar um 
espaço maior. O mercado está 
respondendo ao nosso esforço de 
melhorar nossos produtos e nosso 
atendimento. Nosso objetivo 
principal está no nome da nossa 
empresa: desenvolver soluções. 
Por isso conquistamos a conança 
de uma centena de clientes que 
sabem que podem contar com a 
nossa dedicação e com a nossa 
tecnologia. Obrigado a todos 
vocês que nos ajudam a crescer. 

Linha de Produtos em
Constante Evolução
A linha de peças Metox/Solufrigo está 
em ampliação permanente. Consulte 
periodicamente nosso departamento de 
vendas e saiba todas as novidades. 



Empresa Pioneira em Manutenção
Preventiva em Linhas de Evisceração

Na Feira, Recebendo os Amigos,
os Clientes e Gerando Negócios

Quem trabalha, e especialmente quem 
gerencia a indústria frigoríca, sabe que 
a queda de rendimento na linha de 
evisceração é um dos maiores problemas 
do processo produtivo.

Para minimizar as perdas e ampliar a 
eciência operacional, a Solufrigo 
oferece um programa de manutenção 
preventiva que, através de uma análise 
criteriosa, baseada em princípios 
estatísticos e no profundo conhecimento 
da vida útil estimada para cada peça, 
antecipa os eventuais defeitos e 
minimiza as paralizações não 
programadas.

Este programa, inovador e altamente 
econômico, está à disposição para as 
linhas de aves. Saiba mais com o nosso 
representante de vendas.

Com grande movimentação e muitos 
novos negócios, o estande da Solufrigo 
na Mercoagro foi um sucesso. 
Segundo o Diretor da Empresa, Jonei 
José de Almeida, «é sempre bom poder 
receber as pessoas num ambiente menos 
formal do que o empresarial. Isso nos dá 
a chance de conhecer um pouco melhor 
aqueles com quem temos, muitas vezes, 
uma relação que se limita ao telefone. 
Na próxima edição, pretendemos 
ampliar nossa participação» 
 



Uma empresa não 
pode se limitar às suas 
instalações e ao seu 
mercado. Uma visão 
de trabalho atual, 
exige uma gestão que, 
além das relações 
comerciais, priorize o 
convívio harmônico 
dos seus recursos 
humanos e o 
reconhecimento mútuo 
entre a instituição e a 
sua comunidade.

Por isso, a Solufrigo participa ativamente 
dos esforços para estreitar os laços com o 
seu novo bairro. Colaborou 
substancialmente na aquisição de 
equipamentos para a nova cozinha do 
Centro de Eventos da Capela da 
Comunidade Nossa Senhora de Lourdes.

Outra ação muito importante foi a 
participação de todos os funcionários no 
Curso de Relações Interpessoais no 
Trabalho, ministrado pela equipe do Senac 
de Joaçaba.  
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89600-000 Joaçaba SC 49 3522 7028

participe com sugestões e comentários:
contato@solufrigo.com.br
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Aprimorando as Relações
Dentro e Fora da Empresa
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