
 

 

 

 

 

 

 

 

Organização, eficiência e transparência. 

Essas serão as nossas palavras de ordem 

para gerir a EMDEF.  

Encararemos grandes desafios esse ano, 

muito maiores que qualquer diretor 

poderia prever para sua empresa. 

Assumimos a Diretoria Executiva em um 

momento de extrema fragilidade 

econômica global, dado o momento da 

inesperada pandemia.  

Além do cenário externo, ainda temos que 

lidar com uma estrutura econômica 

interna exígua. Entretanto, em momento 

algum, essas barreiras desmotivam nossos 

projetos para a EMDEF –  temos como 

metas principais: organizar a empresa 

para conquistar eficiência e, 

consequentemente,  cumprir a todos os 

preceitos da administração pública, 

prestar contas dos resultados alcançados à 

população com transparência e fidelidade . 

Pautamos toda nossa gestão na motivação 

de nossa equipe. Integrar as partes de uma 

empresa para que se tenha um só corpo, 

com um só pensamento. Essa é a ideia, 

desde o início.  

Vamos demonstrar à sociedade francana 

de modo gradativo, a viabilidade e 

sustentabilidade da EMDEF. O resgate de 

confiança será trabalhado arduamente . 

Assim, queremos deixar esse legado para 

as futuras gestões desta empresa.  

Aqui, somos representantes de mais de 

130 pessoas que compõem o quadro da 

EMDEF. Trabalharemos com afinco, 

paixão e ousadia e, assim, alcançaremos 

feitos satisfatórios na gestão da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DOS DIRIGENTES 

             

MILENA CRISTINA GOULART BERNARDINO      DEOCLÉCIO DEODATO DINIZ NETO 

SELMA MARIA PESSONI GARCIA     HUGO CÉSAR CHEREGUINI FILHO 

Reconhecemos nossa responsabilidade em assegurar a integridade da EMDEF. 

Esmeramo-nos em integrar os setores administrativos para uma apresentação 

completa, transparente, precisa e fidedigna da estrutura e dos feitos da Empresa, 

abrangendo os resultados, análises e planejamentos com base nos dados apurados.  

Os próximos exercícios serão uma oportunidade para análises retroativas e 

planejamentos futuros em conjunto, abrangendo toda a Administração da 

EMDEF e estimulando o pensamento e a participação coletiva, refletindo em uma 

gestão responsável e comprometida da Empresa para com seu público, a 

comunidade francana. 

 


