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Há mais de 30 anos no mercado da construção, localizada na Rua Cachambi, 
497, a Casa Coelho vem crescendo e se modernizando dia a dia sob a 
administração do Sr. Agostinho e apoio de toda a equipe de vendas.

Casa Coelho de Ferragens

Vinirana Materiais de Construção

Nós, da Vinirana Materiais de Construção, somos uma família e procuramos 
atender bem, por que entendemos que nosso maior patrimônio é o nosso 
cliente. 

“Há 23 anos estamos construindo o 
sonho da casa própria para milhares 
de pessoas. Buscamos as melhores 
parcerias entre nossos fornecedores, 
como a DIME Distribuidora, para 
oferecer o que há de melhor no mercado 
para nossos clientes. Afinal, nosso lema 
é “Servir bem para servir sempre”.

Material de Construção Construirbem
Com tradição no comércio de materiais de construção. Trabalho iniciado pelo Sr. Cival, no 
Largo da Ideia em São Gonçalo. Após, seu neto, Júnior, deu a continuidade ao negócio e 
transferiu a loja para o bairro Rio Várzea, em Itaboraí. Hoje a loja é administrada pelo casal 
Júnior (de camisa azul) e Camila, com o auxílio do funcionário Elizeu (de camisa vermelha).  

“A loja vem se destacando no segmento 
em que atua pelo bom atendimento e pela 
agilidade na entrega de seus produtos e 
serviços, se identificando com a DIME 
Distribuidora, que preza a excelência. O 
cliente cita a entrega e a transparência na 
documentação emitida, o que facilita o 
entendimento contábil para o cálculo dos 
preços.”

Dois Irmãos da Pedra Materiais de Construção

Há aproximadamente 7 anos, o Sr. Renê, juntamente com a sua família, entrou no 
ramo da construção civil, construindo uma empresa de funcionários basicamente do 
estado de Minas Gerais. Com o passar do tempo, passou a vender não só para os 
moradores próximos à loja, como também para construtoras de bairros distintos. Hoje 
em dia, atende em média mais de 15 localidades: Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes, 
Vargem Grande, Barra da Tijuca, Campo Grande, Santa Cruz, Jacarepaguá, Ipanema, 
São Conrado, Jardim Botânico, Copacabana, Bonsucesso, entre outros. O alvo da 
empresa é a entrega com agilidade e um atendimento especializado, buscando sempre 
inovação de produtos e serviços para destacar-se na qualidade de venda.

Nesta edição, é com grande satisfação que a 
DIME Distribuidora dedica um espaço maior a 
alguns clientes que são destaque comercial 
com nossa empresa. Estamos felizes em 
compartilhar suas histórias!

Itaboraí - Rio Várzea

Rio de Janeiro - Pedra de Guaratiba

Rio de Janeiro - Belford Roxo

Rio de Janeiro - Méier

clientes em destaque...
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Rosamat Material de Construção
Há três gerações no mesmo local e com a mesma razão social, a Rosamat Materiais de 
Construção teve sua fundação há mais de 40 anos com o Sr. Filippo Cisari e seu filho Renzo 
Cisari, que largou as estradas com seu caminhão Romeu e Julieta (até hoje lembrado por 
muitos clientes e amigos) para dedicar-se ainda mais ao fornecimento de materiais de 
construção e ao crescimento da Ilha do Governador, além de muitas outras obras de elevada 
importância para a cidade do Rio de Janeiro.

Desde então, esta empresa tipicamente familiar vem atuando de forma especial em relação 
ao bom atendimento ao público, que se tornou sua marca registrada. No final dos anos 90, 
o filho mais novo do Sr. Renzo, o Sr. Edoardo, deixou a faculdade para ajudar nos negócios 
da família e, neste momento, iniciou a terceira geração, que ampliou os horizontes desta 
tradicional empresa com a implementação de novas técnicas de comércio e busca de novas 
tecnologias e parcerias cada vez mais sólidas com seus clientes e fornecedores.

“Hoje, é um orgulho para nós termos colaboradores 
que possuem mais de 10 e até 20 anos de casa em 
nosso quadro de funcionários. Lembramos que a 
relação comercial que desenvolvemos com a DIME 
Distribuidora jamais seria tão estreita e calorosa 
se não fosse pela presença do seu representante 
Délio de Oliveira, que sempre com muita atenção, 
presteza, sinceridade e competência, faz com que 
a Rosamat, cada vez mais, se orgulhe em ter esse 
renomado distribuidor em primeiro lugar entre os 
fornecedores.”

Masterson Material de Construção

Inaugurada em dezembro de 1983, a Masterson Material de Construção 
vem crescendo através de muito trabalho e valorização de seus 
colaboradores. Sempre focada nos clientes, buscando tendências e 
lançamentos de produtos e acabamentos para todo o tipo de construção, 
o Sr. João Luiz, presidente e fundador da empresa, tem a honra de dizer 
que a Masterson Materiais de Construção utiliza o mesmo CNPJ desde a 
fundação, motivo pelo qual, honra todos os compromissos feitos com seus 
fornecedores e parceiros.

“Obrigado à DIME pela parceria 
e parabéns pelo empenho de toda 
equipe em nos atender bem!”

O sócio Anderson Freitas, que acompanha seu pai na empresa desde os 
13 anos, fica muito orgulhoso com os resultados obtidos: “Eu consegui 
implantar algumas lições da faculdade na empresa, mas às vezes 
fico espantado com a visão de mercado do meu pai, que apesar de 
não ter alcançado o ensino superior, enxerga o mercado com muita 
intensidade”. Não podemos esquecer-nos da nossa equipe de vendas, 
entrega e estoquistas, que faz com que nossos clientes fiquem sempre 
satisfeitos com nossos serviços prestados.

Empresa adquirida há 34 anos pelo patriarca da família João Marilio do Reis Souto e sua 
esposa Sra. Ana de Jesus. É uma empresa com estrutura familiar e de origem portuguesa, 
cujo gestor atualmente é o filho André Souto. Destacou-se na região pela honestidade com 
que trata seus clientes, pela qualidade do material fornecido e pela pontualidade na entrega. 

“Em 2003, iniciou um processo de 
modernização na empresa que contou com 
a ajuda de seus parceiros comerciais, na 
qual a DIME Distribuidora teve um destaque 
especial pelo atendimento do representante 
Ricardo, pela diversidade de produtos e pela 
pontualidade na entrega.”

Hoje, o cliente Irmãos Vaz é uma das maiores lojas do bairro de Guadalupe, sempre 
crescendo, inovando e tendo como parceiro comercial e pontual a DIME Distribuidora.

Irmãos Vaz Material de Construção

Rio de Janeiro - Ilha do Governador

Duque de Caxias - Santa Cruz da Serra

Rio de Janeiro - Guadalupe
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Polietileno
Lona caminhoneiro azul

A espuma expansiva é um produto que chegou ao Brasil há alguns anos 
e vem se popularizando a cada dia. E, o fator que mais difi culta o seu 
uso em maior escala ainda é o preço.

A DIME Distribuidora, observando esta movimentação e necessidade 
do nosso mercado, fez uma grande parceria com um dos maiores 
fabricantes mundiais deste produto, importando um produto de 
alta tecnologia e performance. Desde o início deste ano, está 
comercializando a espuma expansiva com a marca GUEPAR na 
embalagem 500ml/470gr.

Com muita disciplina e 
determinação, buscamos 
melhores condições e 
oportunidades de negócios para 
nossos clientes. Continuando nosso 
processo de evolução, no mês de 
maio de 2012, nossa razão social mudou 
para DIME DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO. E, no início de 2013, lançamos 
uma série de produtos com a marca GUEPAR.

O signifi cado da marca é a abreviação do animal 
que simboliza o nosso logo: GUEPARDO. A marca Guepar foi criada a partir do Guepardo 
sobreposto em um globo terrestre, mostrando que estamos nos preparando para ser uma empresa 
altamente globalizada. Estaremos substituindo, de maneira gradativa, todos os produtos com a marca DIME 
para GUEPAR, importando mercadorias de vários lugares do mundo, atraindo assim, excelentes negócios.

Focados e sempre cautelosos em atender todas as normas de qualidade do nosso país, e principalmente dos nossos clientes, 
temos a certeza que este novo projeto da DIME Distribuidora será mais uma história de sucesso. Sempre teremos como nosso principal 
objetivo a qualidade em nosso atendimento, pois sem vocês nada disso seria possível!

A DIME DISTRIBUIDORA sempre inovando, investindo e evoluindo para vocês e por vocês, nossos clientes e parceiros!

Espuma expansiva
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DICA DO CONSTRUTOR

Com mais de 300 milhões de válvulas instaladas em todo o mundo, referência 
no mercado desde 1980, o registro A-80 Arco possui desenho patenteado 
com 1/4 de volta e corpo de latão Europeu. Possui tripla segurança com 
estanqueidade exterior e interior, podendo ser utilizado para água potável e 
água quente sanitária até 95º.

Código: 863-0010 | Ref.: A-80
Seção: Material Hidráulico

Registro acionamento simples A-80

Corpo em latão 

Europeu

Muito utilizado em vaso com caixa acoplada

1 registro para 2 conexões independentes. Em apenas 1 registro, acione 
caixa acoplada e ducha higiênica.

Código: 863-0011 | Ref.: C-15
Seção: Material Hidráulico

Registro acionamento duplo C-15

Corpo em latão 

Europeu

duas funçõesem 1!

Possui conexões Fêmea-Fêmea e é apta para água potável com 100% de 
estanqueidade total à alta e baixa pressão. Acompanha mola interior em 
aço inox.

Código: 863-0012 
Seção: Material Hidráulico

Válvula de retenção universal

acompanha mola em aço inox

100% Fabricação própria! 
“Fazer as coisas bem em primeiro!”

Conheça a Arco

Empresa de família espanhola dedicada ao 
design, produção e distribuição de válvulas, 
acessórios e sistemas para instalações de 
canalização, gás e aquecimento. A Arco 
oferece soluções inovadoras, seguras, 
simples e sustentáveis em instalações 
tanto industriais quanto domésticas, que 
oferecem respostas às necessidades de 
seus clientes, contribuindo para o bem 
estar e qualidade de vida para si mesmos.

Atualmente, a Arco é uma marca líder 
mundial e referência internacional em 
válvulas, que dispõe de dois centros de 
produção localizados em Valência e na 

Tunísia, com uma capacidade de produção 
para mais de 40 milhões de válvulas por ano. 
A Arco conta com um forte foco internacional 
e está presente em mais de 100 países 
através de sua ampla rede de vendas e fi liais 
localizadas nos cinco continentes.

Qualidade, serviço e proximidade com o 
cliente são a base da fi losofi a da Arco. Conta 
com uma equipe altamente qualifi cada de 
500 pessoas orientadas a buscar a cada 
dia a melhor solução para o profi ssional, 
proporcionando trabalho e prestação 
de serviços para garantir a segurança e 
durabilidade em suas instalações.
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compras com 

Rebolo Materiais de Construção
Rebolo Materiais de Construção é um dos clientes que realiza suas compras 
utilizando o cartão BNDES. Segundo o Sr. Natal, o cartão BNDES o ajudou 
a incrementar as vendas e sua loja conseguiu anteder melhor a demanda do 
mercado sem causar qualquer prejuízo no fl uxo de caixa. Um dos grandes 
benefícios na utilização deste cartão está no prazo de pagamento e na baixa 
taxa de juros. Sr. Natal também constatou que gostaria de ter comprado alguns 
itens e não foi possível, pois estes não possuíam cadastro no BNDES, mas 
pretende continuar utilizando o cartão. 

No caso da loja Rebolo, o próprio banco ofereceu o cartão, mas você, lojista, 
pode implantá-lo em sua empresa com as informações que dispomos no texto 
acima. Acesse o site: www.cartaobndes.gov.br

Programe seus investimentos e compras com o cartão BNDES e parcele seus 

pedidos em até 36 vezes fixas!
A DIME Distribuidora, como uma empresa empreendedora 
e visionária, deu mais um passo no mundo dos negócios. 
É com muita satisfação que comunicamos que estamos 
trabalhando com o cartão BNDES! Aceitamos os cartões 
BNDES das bandeiras Visa (Banco do Brasil, Banrisul e 
Bradesco) e Mastercard (Banco do Brasil, Caixa e Itaucard).

O cartão BNDES é visto como um veículo facilitador para 
investimentos programados 
de sua loja, um auxiliar em 
seu planejamento de fl uxo de 
caixa. Você fi cará tranquilo com 
a facilidade do parcelamento 
em até 36 vezes (dependendo 
da bandeira e banco emissor 
do cartão) e uma taxa de juros 
reduzida. Alguns clientes têm 
programado suas compras e 
investimentos com o uso deste 
cartão. E você? Já pensou em solicitá-lo ao banco onde é 
correntista?

A solicitação não tem custo e pode ser feita a qualquer 
momento. É necessário que a empresa esteja regular perante 
o INSS, FGTS, Tributos Federais e Rais. As compras serão 
realizadas somente com os fabricantes ou distribuidores 
cadastrados no portal de vendas do site do BNDES, onde 
a DIME Distribuidora é um dos fornecedores autorizados 

a realizar venda de mercadorias. Seus pedidos de compra 
poderão ser parcelados em até 36 vezes fi xas, que serão 
debitadas na fatura de seu cartão de crédito. Você poderá 
fazer a consulta de fornecedores disponíveis para compra 
com o cartão através do site do BNDES: www.cartaobndes.
gov.br. Para acessar, não é necessário preencher os campos 
de login, senha ou CNPJ, basta ir diretamente à opção 
“busca de produtos”, depois “busca avançada” e digitar 

DIME Distribuidora no campo 
“nome ou parte do nome do 
fornecedor”, deixe o campo 
de nome do produto em 
branco, e em seguida, clique 
no botão “Fornecedores”. 
Aparecerão logo abaixo os 
registros encontrados. Clique 
sobre o nome fantasia da 
DIME e surgirão os nomes 
dos fabricantes disponíveis e a 

listagem com todos os produtos. No fi m da página haverá 
um índice numérico, onde você poderá selecionar as páginas 
para visualizar toda a listagem de produtos disponíveis.

Alguns itens são cadastrados pelos fornecedores por 
similaridade ou grupos de produtos. Caso tenha alguma 
dúvida, não se preocupe! Envie sua cotação e informe 
qual o cartão BNDES de sua loja para o e-mail sac@
dimedistribuidora.com.br e a DIME Distribuidora fará o 
máximo para identifi car no site do BNDES todos os produtos 
solicitados em sua cotação.

Somente para os pedidos 
com o cartão BNDES, a DIME 

Distribuidora solicita um prazo de 
48 horas para garantir o fechamento 

correto da compra dentro do site 
do BNDES. Teremos o prazer em 

atendê-lo e garantimos a segurança 
das informações nas transações 

com o cartão BNDES!  
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No estudo do lançamento da linha de produtos com a nossa marca Guepar, no ano de 2012, enxergamos 

antecipadamente a necessidade de mais espaço e estrutura organizacional para que fosse possível a 

implantação gradativa de todo o projeto.

A partir deste início, realizamos uma série de estudos e chegamos a conclusão de que precisaríamos ampliar o 

CDS (Centro de Distribuição e Serviços) para conseguir atender toda cadeia logística necessária, pois sabemos 

que  não podemos afetar a boa qualidade do serviço já praticado junto aos nossos clientes, qualidade essa que 

tanto prezamos. 

As obras de ampliação iniciaram em novembro de 2012 e a conclusão está prevista para setembro de 2013. 

Estamos ampliando nossa área de estocagem em mais 8.000m² e nossos escritórios administrativos na 

construção de um novo prédio com três andares. A maior novidade desta ampliação será a construção de uma 

academia que ocupará um andar inteiro. Nosso objetivo é trazer qualidade de vida e bem estar a todos os 

nossos colaboradores.

O grande diferencial da Dime Distribuidora é sempre buscar uma novidade para seus clientes e colaboradores. 

Nosso maior objetivo todos os dias é trabalhar intensamente para superar as expectativas que nosso mercado 

tão competitivo exige, mas nunca perder a essência da humildade e perseverança, pois não queremos ser 

reconhecidos pelos nossos parceiros apenas como um modelo de negócio oportuno, mas sim como uma empresa 

que tem como sua principal marca a estabilidade de sempre estar proporcionando bons negócios a todos.

Caros clientes, somos muito gratos à vocês por mais esta oportunidade de fazer toda diferença, pois sem vocês 

nada disso seria possível!

Caminhar é preciso

A Direção.
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Após fecharmos os primeiros negócios no final de 2012 
e iniciarmos a comercialização dos importados em março 
de 2013, recebemos em nossas instalações um dos 
nossos fornecedores estrangeiros, da linha de materiais 
hidráulicos.

Apresentamos nossa empresa e nossa metodologia de 
trabalho, a qual foi apreciada por parte dos visitantes. 
Para eles, ainda foi uma agradável surpresa encontrar, 
aqui no Rio de Janeiro, a DIME como importador, pois o 
polo destas participações está em São Paulo e no sul do 
país. 

Gostaríamos de compartilhar com vocês este momento 
tão especial na história da DIME, e estamos envidando 
esforços para que bons negócios estejam por vir a todos 
os parceiros e clientes DIME!

Wellcome to DIME!
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O CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados) foi criado pelo Governo Federal 

através da Lei nº 4.923/65 que instituiu o registro 

e envio em arquivo para o Ministério do Trabalho e 

Emprego de toda movimentação de estabelecimento  

que tenha admitido, desligado ou transferido  

empregados com contrato de trabalho regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O prazo de 

entrega do arquivo com as informações é até o dia 7 

do mês subsequente à movimentação. 

Várias empresas já entregam o arquivo CAGED 

através do CAGED-NET ou do Site do Ministério do 

Trabalho e Emprego, mas a partir de 11/01/2013, todas 

as empresas estão obrigadas a entregar o CAGED 

com assinatura eletrônica, ou seja, só poderá enviar 

o arquivo quem tiver com o Certificado Digital.

ENVIO DO CAGED
COM USO DO 
CERTIFICADO DIGITAL

NOTA FISCAL DEVE MOSTRAR
IMPOSTOS EMBUTIDOS NOS PREÇOS
De acordo com a lei 12.741/2012, ao realizar uma compra, o consumidor deve ser informado 

sobre o valor aproximado ao total dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência 

influencia na formação dos preços de venda.

Diante das várias demandas recebidas para determinação de tempo 

de adaptação à Lei 12.741/2012, a qual entraria em vigor no dia 10 

de junho de 2013, que determinava ao fornecedor de mercadoria 

para consumidor final que na ocasião da venda de mercadorias 

e serviços faça constar nos documentos fiscais a incidência 

dos tributos federais, estaduais e municipais. Considerando sua 

complexidade, o Governo Federal prorrogou o prazo para o início do 

cumprimento da lei por mais um ano.

Essa nova lei virá para tornar mais transparente as informações 

tributárias sobre as transações comerciais e financeiras, e mesmo 

causando muitas dificuldades operacionais aos empresários, o 

Governo diz que não será revogada e que somente está sendo 

prorrogada para que as empresas possam fazer as atualizações 

necessárias para o cumprimento da lei.

Têm de ser informados ao consumidor os impostos sobre 

Operações Financeiras (IOF), sobre Produtos Industrializados (IPI), 

o relativo ao Programa de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), as contribuições para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de Intervenção no 

Domínio Econômico (Cide), além dos impostos Sobre Serviços (ISS) 

e sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

DIMEATUALIZAÇÕES FISCAIS 10



de um bom currículo
Dicas para a formatação

A busca pelo tão sonhado emprego nem sempre é fácil e a elaboração de um currículo, que é o cartão de visita de qualquer candidato, 

é quesito fundamental para que essa busca tenha um bom resultado. A quantidade de currículos recebidos pelo recrutador é enorme. 

Não há tempo a perder! Destacamos abaixo algumas dicas importantes para que este primeiro passo seja dado com segurança:

Ter muito cuidado com os erros gramaticais. Após redigir o currículo, passe o corretor 

ortográfico e certifique-se de que ficou tudo certo. 
1

Colocar fotos é desnecessário, ainda mais se forem as tiradas em momentos de lazer.  A 

foto não vai garantir a vaga para você.

2

Preencha o currículo apenas com as informações essenciais. Não faça um currículo muito 

extenso, dê preferência por mencionar os três últimos empregos e o mês e a data de 

admissão e demissão. O recrutador precisa compreender sua trajetória profissional de 

forma clara.

3

Mencione apenas informações relevantes. Nada de RG, CPF, MSN, nº da conta bancária,nome 

dos pais, etc... Caso o recrutador precise, poderá solicitar num segundo momento.

4

Utilize sempre papel branco e uma fonte (letra) formal. Nada de fontes infantis ou coloridas.5

Outro erro muito comum são os números de contato errados. Muitas vezes o candidato 

consegue o mais difícil, que é ter seu currículo selecionado, e na hora do RH fazer o contato, 

não consegue, pois não existe ninguém em casa para anotar o recado, o e-mail volta, o 

celular está fora de área, etc... Mantenha os dados sempre atualizados, telefone e e-mail, e 

se possível indique mais um número de telefone de confiança.

6

Descarte aqueles e-mails fofinhos que você usava na adolescência. Exemplo: lindinha15@

servidor.com. Crie um e-mail profissional para colocar no seu currículo.  

7

Não mencione interesses ou passatempos estranhos. É possível mostrar a individualidade 

de maneira mais sutil.

8

Após redigir seu currículo, peça para um amigo ler todo o conteúdo. Às vezes quem formata 

não percebe os erros, coisa que outra pessoa poderá auxiliar antes que ele seja distribuído.
9

Não minta nunca, pois isso é muito fácil de ser checado e fará com que você seja 

sumariamente cortado do processo seletivo.

10Lona caminhoneiro azul

Dicas para a formatação

A busca pelo tão sonhado emprego nem sempre é fácil e a elaboração de um currículo, que é o cartão de visita de qualquer candidato, 

é quesito fundamental para que essa busca tenha um bom resultado. A quantidade de currículos recebidos pelo recrutador é enorme. 

Não há tempo a perder! Destacamos abaixo algumas dicas importantes para que este primeiro passo seja dado com segurança:
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A ideia...
Na DIME, temos “FAMÍLIA” como palavra chave em nossa 
equipe de trabalho. Pensando nisso, foi idealizado por nossa 
diretora Carina, o projeto TURMINHA DIME EM AÇÃO, onde 
nossos colaboradores trouxeram seus fi lhos ou netos para 
conhecer nossa empresa. O projeto vai além de um simples 
passeio ou um dia de recreação. Sua principal fi nalidade 
é proporcionar às crianças uma oportunidade única, de 
conhecer de perto a profi ssão de seus pais/mães e a logística 
interna de uma empresa. É uma curiosidade natural de todo 
fi lho saber o que pais fazem no dia a dia, assim como ver 
na prática como é o funcionamento de uma empresa, como 
por exemplo: o faturamento de pedidos, a armazenagem, 
entrega, etc. Acompanharam todo o processo que existe até 
que o produto chegue em suas mãos.

...em ação!
O evento teve inicio às 08:30h e término às 17:00h.  Nosso 
auditório foi ocupado por brinquedos, animadores, trenzinho 
de lanche e muita música. Nossas gestoras e colaboradoras 
também entraram no clima de festa fazendo penteados, pinturas 
e até Branca de Neve e Sininho estiveram presentes para dar o 
tom lúdico que as crianças tanto gostam! Mas, mesmo com tudo 
isso, nós trabalhamos e faturamos pedidos normalmente!

Recebemos crianças e jovens com idade entre 3 e 14 anos. 
Fizeram um tour pela Dime Distribuidora, lancharam, passearam 
de caminhão em nosso pátio, conheceram o funcionamento dos 
equipamentos na expedição, almoçaram um cardápio elaborado 
por nutricionistas especialmente para eles, tudo sob a atenta 
supervisão de nossas colaboradoras. No fi nal do dia, todos 
foram presenteados com um kit escolar e posteriormente cada 
pai ou mãe recebeu uma foto lembrança para guardarem como 
recordação deste dia inesquecível.

Achamos muito importante esta integração, pois passamos a 
maior parte do tempo presentes no trabalho do que em nossas 
casas. Foi um grande prazer receber essa turminha em nossa 
empresa. Um dia repleto de alegria e energia superpositiva que 
deixaram conosco!
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Ser sustentável vai muito além de se 
preocupar e cuidar do meio ambiente. É 
fazer o bem, mesmo sem saber a quem. 
Somente quem pratica ações que visem 
à sustentabilidade, estará garantindo 
uma vida melhor e mais satisfatória para 
si mesmo e para as gerações futuras.

No dia 23 de abril, desfrutamos um 
dia inesquecível no Sítio Jonosake 
em Itaguaí. Mais uma vez, a Dime 
Distribuidora nos proporcionou momentos 
de lazer e diversão! Para quem não 
sabe, toda mercadoria que recebemos 
em caixas de papelão e plástico e que 
não serão aproveitadas, são vendidas 
para uma empresa de reciclagem e todo 
valor arrecado é revertido para custear 

o entretenimento dos colaboradores. 
Sugestões foram dadas e a empresa 
optou pelo sítio por oferecer um mix de 
atrações como música ao vivo, recreação, 
piscinas, espetáculo circense, comida e 
bebida da melhor qualidade para agradar 
a todos.

Nossa empresa faz questão de frisar que 
somos um de seus maiores patrimônios.  
E, é através de atitudes como essa, que 
todos os dias vestimos a camisa e com 
muita satisfação nos orgulhamos em 
dizer que: A Dime é o aço!!! 

Atenciosamente, 
Colaboradores.

Jonosake
PASSEIO AO SÍTIO
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