
RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

A Rymo da Amazônia é uma das par-
ceiras do Projeto Sementes da Vida,
que busca garantir o plantio de uma muda
de árvore para cada criança nascida em
Manaus. 

O projeto prevê que, ao ser registrado
no cartório, cada bebê receba junto com a
certidão de nascimento um certificado de
um espécime da flora amazônica, planta-
do em área reservada pelo município. A
muda poderá ser localizada pela família,
por meio de georreferenciamento, cons -
tante na própria certidão.

O Tribunal de Justiça do Amazonas
(TJAM) lançou o projeto, por meio da
Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ), no
dia 28 de fevereiro. Para marcar o início do
Sementes da Vida, nove crianças, entre 1 e
12 anos, participaram, na área externa da
sede do TJAM, do plantio de mudas de
árvores como ipê roxo, pau rosa, ingá açu,
cuieira, entre outras espécies amazônicas.
Elas receberam a Certidão de Plantio da
Árvore em que consta o nome da criança
e a informação de que a muda plantada
homenageia seu nascimento. As crianças e
seus responsáveis firmaram o compromis-
so de comparecer regularmente à sede do
TJAM para cuidar e acompanhar o cresci-
mento das respectivas plantinhas que ado-
taram.

O projeto tem a parceria da Associação
de Registradores Civis do Amazonas
(Arpen-AM), Associação dos Notários e
Registradores do Amazonas (Anoreg-AM),
Instituto Soka Gakkai, em conjunto com o
Centro de Sementes Nativas do Amazonas
da Universidade Federal do Amazonas

(Ufam), Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Semmas), Oca do Conhe ci -
mento Ambiental da Secretaria Municipal
de Educação e da Rymo da Amazônia, que
fornecerá o papel necessário para a
Certidão de Plantio da Árvore.

“É um projeto de conscientização para
uma vida melhor. A criança trará desde o
nascimento a ideia de cuidar, e isso cria
uma responsabilidade com o futuro.
Acredito que esse é um dos projetos mais
importantes do tribunal, no contexto do
compromisso desta corte em realizar uma
gestão alinhada com a questão ambien-
tal”, afirmou o desembargador Flávio
Pascarelli, presidente do Judiciário amazo-
nense.

O juiz auxiliar da CGJ e titular da Vara
Especializada do Meio Ambiente, Dr.
Adalberto Carim Antonio, ressaltou que
Manaus, considerada a capital da

Amazônia, está entre as capitais menos
arborizadas do país. Ele lembra que o pro-
jeto está baseado na Resolução 201 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na
própria Constituição brasileira, que ressalta
a incumbência do Poder Público de zelar
por um meio ambiente saudável.

Para a Rymo, é um privilégio participar
de um projeto que irá trazer uma
mudança cultural de responsabilidade
ambiental no Amazonas. Esta é uma ação
que faz parte do compromisso da empresa
junto à ABRINQ, como Empresa Amiga da
Criança, de realizar ações sociais em bene-
fício de crianças e adolescentes.“Para nós,
é muito importante participar deste proje-
to, que tem um impacto social muito posi -
tivo na construção da conscientização
ambiental das crianças, além de deixar
nossa cidade mais verde”, destaca José
Marques, da Rymo.

Bobinas térmicas com a logo da ABRINQ
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Lançamento do Projeto Sementes da Vida no Tribunal de Justiça do Amazonas

Esta é outra ação da Rymo no compro-
misso adotado junto à Fundação ABRINQ
de realizar ações de apoio ao desenvolvi-
mento e educação de crianças e adoles-
centes.

Todas as bobinas térmicas comercia -
lizadas pela Rymo receberão o selo da

ABRINQ e os clientes, ao comprarem as
bobinas térmicas na Rymo, contribuirão,
de forma indireta, na execução dos pro-
gramas e projetos geridos pela ABRINQ.

Compre suas bobinas térmicas com a
logo da Fundação ABRINQ e contribua
para um mundo melhor! 

Compre as bobinas térmicas na Rymo e contribua, de forma indireta, para a Fundação

Rymo é parceira no ‘Sementes da Vida’
Foto/fonte: TJAM



Estamos diante de um ano no qual o cenário políti-
co e econômico ainda continua duvidoso, porém
somos otimistas e já começamos o ano com ideias
inovadoras, muita vontade de acertar e com muitos
projetos até o final de 2017.

Começamos o ano fazendo algumas mudanças na
supervisão da loja, com a contratação da Sra. Cristiane
Tavares para desenvolver e otimizar o trabalho de
atendimento ao cliente na nossa loja. Com a nova
supervisão, o objetivo é oferecer ao cliente Rymo um
atendimento personalizado/customizado, no qual o
vendedor de loja possa entender as reais necessidades
do cliente e sempre indicar o melhor produto e o me -
lhor serviço. Realizamos nosso evento em comemo-
ração ao Dia do Gráfico, 7 de fevereiro, onde tivemos
atividades no decorrer do dia, com sorteios de brindes,
vale compras, distribuição de brindes, visita ao Papel
Café etc. À noite, encerramos a comemoração do Dia
do Gráfico com uma palestra ministrada pelo enge -
nheiro da International Paper, Sr. Edson Eduardo da
Silva, falando-nos sobre produção, uso e manuseio de
papel de imprimir e escrever. A apresentação durou
aproximadamente três horas, em que foram rea -
lizadas muitas perguntas, tirado dúvidas e muita inte -
ratividade. No final, foi servido um lanche, acompa -
nhado de bate-papo e muito entrosamento entre
clientes, Rymo e o engenheiro da International Paper.

Em fevereiro, foi realizado treinamento com os
vendedores, para venda de produtos da Wurth, de
excelente qualidade e preços competitivos. Produtos
estes destinados à indústria gráfica e outras indústrias.
Consolidamos nossa parceria junto a Ojy Paper, fabri-
cante japonês de papel térmico. Criamos mecanismos
junto a Roland DG  para que os equipamentos sejam
comercializados também pela Rymo, com pagamento
em cartão de credito, débito ou cheque, etc.

A Rymo foi convidada pelo Juiz da Vara do Meio
Ambiente Dr. Adalberto Carim, para participar de um
acordo de cooperação técnica – Sementes da Vida -

entre o TJ-AM e outras repartições/empresa objetivan-
do promover e garantir o plantio de uma árvore para
cada criança nascida em Manaus. A Rymo fornecerá
o papel para emissão da certidão de nascimento da
árvore. No primeiro momento serão 4.000 mudas e
4.000 certidões. Aceitamos o convite e estamos entu-
siasmados em saber que teremos uma Manaus mais
verde e com mais sombra.

No dia 08 de março comemoramos o Dia
Internacional da Mulher, quando nossas colaborado-
ras puderam realizar limpeza de pele. Em 15 de março
realizamos, juntamente com Consulado do Japão,
através da Sra. Sandra Nagase, uma oficina de
Origami em comemoração ao Dia Internacional do
Consumidor. Tivemos a participação de mais de vinte
pessoas entre clientes, amigos, vizinhos e alguns
colaboradores.

A Rymo Ideias, empresa que atua com vendas de
convites, presentes, brindes, etc., terá o nome fantasia
de Mania de Papel e terá a coordenação da Sra.
Amanda Almeida.

No final de fevereiro realizamos o sorteio da
viagem e hospedagem para visitar a capital federal,
sorteio esse realizado em função da campanha Volta
às Aulas e que teve como ganhador o Sr. Camilo
Marinho da Silva, que é estudante de arquitetura e
ficou empolgado com a possibilidade de visitar a ca -
pital do poder.

Finalmente, informo aos nossos clientes que a
Rymo voltou a participar do programa Palco Brasil,
programa da Rádio Tiradentes que é apresentado pelo
Sousa de segunda à sexta feira de 17h50min às 19h.
Ouvindo o Palco Brasil você saberá de todos os even-
tos e ofertas da Rymo da Amazônia. Sugiro ficarem
atentos, pois teremos muitas novidades.

José R. Marques de Almeida
Diretor Presidente

EDITORIAL

NEGÓCIOS

Um novo conceito de loja, com reposi-
cionamento da marca, dos produtos e
serviços oferecidos aos clientes. Essa é a
estratégia da nova empresa comandada
pela empreendedora Amanda Almeida.

A Mania de Papel será uma empresa
independente e funcionará no Shopping
Ajuricaba, onde era a Rymo Ideias, no
mesmo prédio da Rymo.

Com conceito mais jovial e inovação
nas estratégias de atendimento, a nova
loja de artigos para presentes, papelaria
fina, papéis especiais e convites terá um
espaço mais convidativo para quem visitar

a loja, revela Amanda Almeida.
“Contratamos uma arquiteta e estamos
remodelando o espaço físico, com uma
nova identidade visual e disposição dos
produtos, mas o mais importante é nosso
modelo de atendimento, que será muito
diferenciado, com um conceito mais
dinâmico, além de alguns produtos que
estamos importando, que são únicos em
Manaus”, explica.

A loja também focará no conceito de
festas personalizadas, uma das tendências
de negócios da atualidade. “Trabalhar
com o sonho das pessoas é uma respon -

sabilidade grande, mas
gostamos de desafios e
vamos trazer muitas
novidades nesta
área”, enfatiza. 

A nova loja
será inaugura-
da no início de
abril. Aguarde!

Que histórias vamos escrever em 2017?

Sousa, radialista do Palco
Brasil, em Manaus

Amanda Almeida
está à frente da
Mania de Papel

José Marques (Dedé)

Rymo Ideias agora é 



PRODUTOS

A Rymo fez uma expansão do acordo
que tem com a Roland DG e passa a vender
alguns equipamentos diretamente, em
Manaus. Antes, a Rymo apenas interme -
diava as vendas e o cliente comprava da
Roland DG, em São Paulo. 

Pelo acordo, agora os clientes Rymo
podem fazer a compra diretamente na
Rymo, pagando o mesmo valor de tabela

da Roland  DG em São Paulo, só que com
muito mais benefícios.

Além de estar livre do pagamento de
frete, taxas e seguros obrigatórios, a Rymo
está incluindo no pacote um computador
Dell e um nobreak NHS (homologado pela
Roland DG), deixando o cliente pronto para
gerir seus negócios de forma completa.

Neste pacote, estão inclusas as novas

impressoras da Roland DG, que estão subs -
tituindo o modelo SP 540i:  a SG540 e a
SG300.  São impressoras ecossolventes de
grande formato à jato de tinta e recorte
integrado para diversos tipos de contornos,
disponíveis em duas dimensões: 1.370mm
e 760mm. O diferencial delas é o custo
muito mais reduzido de tintas e da cabeça
de impressão.

Conheça as novas
impressoras da Roland
no showroon da
Rymo. Venha nos
fazer uma visita e
comprove as me -
lhores condições de
preço e de pagamen-
to.

Rymo passa a vender Roland em Manaus

A Rymo comercializa os produtos da
Wurth, uma empresa alemã de 1945. No
Brasil, a Wurth possui 10.000 produtos e
atende 180.000 clientes.

Os produtos comercializados na Rymo
são de linha industrial para limpeza e lubri-
ficação de máquinas e equipamentos,
como ceras limpadoras, desengripantes,
graxas líquidas, limpadores industriais, luvas
químicas, pastas desengraxantes e silicones
em spray. 

Os colaboradores da área Comercial de
da Loja receberam treinamentos específicos

sobre os produtos Wurth para melhor aten-
der às necessidades dos clientes Rymo.

Passe na Loja da Rymo e conheça os produ-
tos que vão tornar a manutenção de seus
equipamentos muito mais barata.

PRODUTOS

Compre as impressoras na Rymo, pelo preço de tabela da Roland, e receba um nobreak NSH + um computador Dell

Produtos Wurth: eficiência na manutenção

Scanners Kodak são premiados

impressora SG540

Colaboradores Rymo durante o treinamentoProdutos da linha de limpeza e lubrificação
industrial da Wurth comercializados na Rymo

impressora SG300OU + + =computador Dell nobreak NHS
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valor de uma impressora
em São Paulo

REGISTRO

A divisão Information Management da
Kodak Alaris recebeu quatro prêmios de
prestígio da Buyers Laboratory LLC (BLI),
fornecedor líder de informações analíticas
independentes baseadas em testes e
inteligência competitiva para a indústria
global de imagens digitais.

A empresa ganhou o prêmio Linha de
Scanner do Ano 2017 pelo desempenho

superior do seu amplo portfólio de produ-
tos, pelo segundo ano consecutivo.

Este prêmio reconhece o fabricante cuja
linha de dispositivos é completa o suficiente
para atender às necessidades de clientes
variados e cujo portfólio atual tem se saído
melhor nas avaliações laboratoriais rigo -
rosas da BLI. De acordo com a BLI, a ampli-
tude do portfólio de scanners da Kodak

Alaris é incontestável e os modelos testa-
dos apresentaram resultados impressio -
nantes quando avaliados para atributos
específicos, como confiabilidade, qualidade
de imagem, precisão e produtividade.
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O QUE EU FAÇO
Diego iniciou na Rymo como Ajudante de Caminhão,

depois passou a ser Auxiliar de Estoque e hoje é Operador
de Guilhotina. Seu trabalho está baseado no conhecimen-
to técnico sobre papel  e tipos de corte, e na concentração
e habilidades que o serviço exige. Por se tratar de uma
máquina de corte, a atenção total ao trabalho é uma
habilidade requerida para evitar acidentes. Ele conta que
a comunicação entre ele e seus colegas é a base do bom
atendimento ao cliente. Ele precisa saber com exatidão
que papel cortar e em qual formato, para atender o
cliente de forma eficiente e rápida. 

QUEM EU SOU
Diego é uma pessoa comunicativa, que

gosta do que faz. Trabalha sempre pensan-
do no cliente. Para ele, caráter, honesti-
dade, responsabilidade e proatividade são
valores que o definem como ser humano.

Como hobby, gosta de futebol e sempre
joga pelo time da Rymo no campeonato do
Dia do Gráfico. Gosta de esportes e saúde.
Como sonho, pretende fazer uma facul-
dade nesta área. Sua família é sua base, sua
esposa e seus dois filhos são a sua alegria. 

Diego de Souza

REGISTRO

Dia do Consumidor

“O mundo corporativo não remunera pelo que você sabe, mas sim pela forma que você mostra o que sabe”

O Dia do Gráfico foi comemorado na
Rymo durante todo o dia 7 de fevereiro. Os
clientes pu deram apreciar um cafezinho,
conversar e participar de sorteios diversos,
com merchandising da Chamex. À noite,
foi realizada uma palestra dinâmica, com
muita troca de informações, proferida pelo
Especialista em Papel da International
Paper, Sr. Edson Duarte.

Em comemoração ao Dia do
Consumidor, a Rymo presenteou seus
clientes com uma Oficina de Origami, realiza-
da no dia 15 de março no Centro de
Treinamento da Rymo com a facilitadora Sra.
Sandra Nagase. 

QUEM É QUEM

Comemorações do Dia do Gráfico

REGISTRO

Palestra sobre papel, com Sr. Edson Duarte,
da International Paper

O entrevistado deste trimestre é Diego
Barros de Souza, um paraense, de Belém,
que veio para Manaus a trabalho há mais
de 10 anos. Aqui casou e teve dois filhos.
A família é sua maior referência.

Campanha ‘Volta às Aulas Rymo’
A campanha “Volta às aulas com

viagem marcada Rymo’ foi um sucesso.
O ganhador da passagem aérea e

hospedagem para um fim de semana em
Brasília/DF, com direito a acompanhante,
foi o estudante de Arquitetura, Camilo
Marinho da Silva.

“Estava trabalhando, fazendo uma fil-
magem dentro de uma igreja de Autazes,
quando recebi a ligação. Fique muito feliz

por ser o ganhador. Por ser estudante de
arquitetura, gostei muito da oportunidade
de conhecer Brasília. Só tenho a agradecer
e destacar a seriedade da Rymo em tudo o
que faz, principalmente em como trata
seus clientes. Minha mãe trabalha com
artesanato e é cliente, estamos sempre
indo à Rymo para fazer as compras”,
destaca Camilo.

Parabéns!
Camilo Marinho da Silva (ao centro) recebe
o prêmio das mãos de Jessé Xavier e
Cristiane Tavares, da Rymo


