
Estimados colaboradores,

Como sempre me permitam 
uma breve mensagem de es-
perança e alegria para este 
novo ano que já se aproxima.
O agora: Já é passado! O passado não passou! 
E o futuro é a chama que nos faz avançar e so-
nhar...
Então: Sonhemos e avancemos, pois o futuro será 
o que queiramos que seja desde que façamos o 
que tem que ser feito; 
Que mais que nunca, as ilusões e sonhos estejam 
presentes em todos nos. 

Feliz ano 2.017!
Gonzalo Gallardo Diaz

Diretor Presidente



A primeira é a campanha “So-
mos 100%” que tem como ob-
jetivo  a sensibilização dos 
colaboradores quanto a impor-
tância de sua assiduidade para 
a eficácia da performance da 
equipe e dos resultados da em-
presa 
Os colaboradores que cum-
prirem assiduamente a jorna-
da de trabalho do período da 
campanha serão premiados 
no final de 2017 com uma ces-
ta premium especial de Natal.  
Unidos “Somos 100%”
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Somos 100%

2017 em foco – Programas Inéditos vem aí...

Outra iniciativa inédita é o lança-
mento do programa Iber Ideias 
– “Tirando as ideias da caixa” de 
forma a envolver todos os cola-
boradores na proposição de ações 
que possam trazer mais melhorias 
para a empresa, clientes e os pró-
prios colaboradores.

Os ObjetivOs:
  Dar oportunidades para a expo-
sição de ideias;
  Integrar as equipes e as áreas na 
busca da melhoria contínua;
  Motivar colaboradores para 
que estejam comprometidos com 
os resultados da empresa;
  Reconhecer ideias, atitudes, 
comprometimento e principal-
mente a capacidade de criação dos 
colaboradores.

COmO partiCipar:
Serão distribuídos pela empresa-
os displays “Iber Ideias” para a 
coleta dos formulários. As fichas 
estarão disponibilizadas no DRH 
e no stand principal da campanha 
que ficará alocada no refeitório da 
Ibéria. Para participar preencha os 
campos obrigatórios e deposite na 
urna.

Com muitas novidades para os colaboradores a Ibéria lança duas importantes campanhas já no 
início de 2017.

Iber Ideias

Outra diretriz e pro-
grama que já está 
sendo implantado 
na área comercial é 
o Programa de Força 
de Vendas envolven-
do áreas chaves tais 
como RH, Pesquisa 
e Desenvolvimen-
to, SAC e Marketing 

para a elaboração de planos e ações para elevar as vendas e 
manter a competitividade da Ibéria no mercado. Dentre as es-
tratégias estão os treinamentos dos representantes e dos aten-
dentes comerciais e a implantação do Marketing de Relacio-
namento.

Foco nas Vendas e atenção na qualidade

Com intuito de apoiar as campanhas de 
conscientização de saúde os colaboradores 
participantes do casual day aderiram a su-
gestão de combinação de cores das camise-
tas. 
Em novembro o azul para ressaltar a im-
portância dos exames preventivos para o 
câncer de próstata e em dezembro foi a vez 
do vermelho afim de apoiar a campanha do 
Fique Sabendo e ao Dia Internacional ao 
combate a  Aids.

Casual Day integra Campanhas de Saúde



O colabo-
rador Ed-
son Oliveira 
Martins con-
quistou uma 
nova função 
na Ibéria, 
passando a 
ser o respon-

sável pela fábrica de cola. Em reconhe-
cimento ao seu trabalho e dedicação o 
colaborador recebeu em mãos a carta 
promocional acompanhado de muitos 
elogios da sua supervisão. 
Parabenizamos o colaborador e deseja-
mos sucesso na nova função!

Record e Reconhecimento
Final do ano é realmente um momen-
to para muitas comemorações e assim 
os setores de Impressoras, Paletização e 
Acessórios tiveram mais um motivo para 
celebrar pois conquistaram o Record pro-
dutivo no ano.

Nosso maior diferencial nos resultados se 
encontra em nossos profissionais que são 
motivados, comprometidos e dedicados.
Parabenizamos às equipes. 

Acontece

3

Confira os resultados:
21/11/16 - Acessórios 108.020 jogos 

montados 
23/11/16- Impressoras 310.414 kg

Cipa traz ações para a prevenção à DST
No dia 05 de dezembro a Gestão 
Cipa 2016/2017 em parceria com o 
Centro de Saúde Municipal trouxe 
para os colaboradores da Ibéria e 
terceirizada a campanha “Fique Sa-
bendo” para a realização de testes 

rápidos para a triagem e diagnóstico de HIV, sífilis e He-
patite B e C.
Na ocasião foram distribuídas camisinhas, folders e bo-
tons de laços vermelho, símbolo da campanha mundial 
de combate à Aids (01 de dezembro).

Humor 

Charge disponível no chargeonline.com.br



As turmas do curso de violão 
também celebraram mais um ano 
de ensino e para isso o professor 
Guilherme Strazza promoveu no 
dia 14 de dezembro uma apre-
sentação musical para os familia-
res e amigos dos alunos.

D2G e Apae
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Missão cumprida!
Foi com este sentimento que 
a Diretoria do Grêmio fechou 
mais um ano de programação 
dos cursos e atividades para os 
associados, sendo celebrado em 
novembro mais uma cerimônia 
de formatura dos cursos de in-
formática e de estética (Manicure 
e Pedicure, Depilação e Designer 
de sobrancelhas. 
Ao todo 22 alunos receberam o 
certificado, sendo homenagea-
dos pela dedicação e compro-
mentimento com o aprendizado. 
O Grêmio D2G agradece aos alu-
nos pela confiança.

Grêmio D2G forma mais alunos em cursos profissionalizantes

Em dezem-
bro o Grê-
mio abriu as 
portas para 
r e c e b e r 
com mui-
ta alegria a Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais que 
promoveu um delicioso almoço 
comemorativo de final de ano 
para os alunos, tendo como so-
bremesa bolo e sorvete.

Encontro de Violão

Responsabilidade Social: Teatro Cidadão
Os alunos das escolas 
públicas de Aguaí rece-
beram o projeto Teatro 
Cidadão Arte para To-
dos patrocinado pela 
Ibéria e organizado pela 
Fatto Projetos por meio 
do Proac.
A peça de teatro foi uma 
readaptação do clássico 
da literatura infantil “O 

Menino do Dedo Verde”que abordou temas sobre sustentabi-
lidade, ética e cidadania propiciando entretenimento, lazer  e 
aprendizado às crianças. 



Em reconhecimento por mais um ano de 
dedicação com a empresa no dia 15 de de-
zembro os colaboradores da Ibéria, Iberos e 
Ibertrans acompanhados de seus familiares 
foram convidados para receber o kit presen-
te Seara, com um peru e lombo e mais a 
cesta natalina recheada de guloseimas.
A entrega foi realizada no Grêmio D2G 
onde foram recebidos com uma anima-
da recepção, incluindo a participação da 
Banda Jac Blue (Apae de Aguaí) e do pa-
pai Noel.

Recursos Humanos

     Colaboradores recebem 
cesta natalina

João Felipe Monteiro 
nasceu em 26/10/16 
Filho do colaborador 

Paulo Ricardo Monteiro
(Acessórios) e Juliana Pereira 

Felipe.

Julia Simão Grama
 nasceu em 28/10/2016 

 Filha da colaboradora Gisele 
Conseição Marta Ribeiro Simão 
(Comercial) e João Alisson de 

Paula Grama.
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Beatriz Araujo Pirolla
 nasceu em 14/11/2016 

 Filha da colaboradora Milene 
Araujo (Comercial) e Ricardo 

Jose Martins Pirolla.

Sejam Bem-vindoS!

ParaBénS aoS PaPaiS e  
àS mamãeS.
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ARYSTA LIFESCIENCE 
DO BRASIL INDÚSTRIA . 

Representada pela Srta. 
Flavia Cardoso e 

Srs. Jeanderson Santos e 
Diego Mendes.

Ibéria recebe visitas

GONÇALVES S.A 
INDÚSTRIA GRÁFICA.
Representada pelas  Srs. 
Gustavo Henrique Reia e 

Srta. Taís Juliana Rodrigues.

Ibéria participa do Natal Encantado
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Todo dia é dia propício para 
conceder ao próximo caridade, 
solidariedade e amor e dezem-
bro é um momento especial 
para se dedicar um pouco mais 
e retribuir ao próximo todas as 
bênçãos que recebemos durante 
o ano todo. 
E foi por isso que a Ibéria se en-
gajou com a iniciativa “Natal 
Encantado” e apoiou o evento 
promovido pela comunidade de

Aguaí, (Empresas, Comércio, 
Instituições e cidadãos) no dia 
18 de dezembro, no Ceasinha 
que teve a participação de mi-
lhares de pessoas.
O evento que trouxe apresen-
tações musicais, teatrais, distri-
buição de bolas e Kit Encantado, 
pintura facial, brinquedos, algo-
dão doce e pipoca teve a atração 
inédita com a chegada do papai 
Noel em um helicóptero.

Natal Encantado: “Porque o melhor presente é sempre o amor!”

Visando estender seu apoio 
quanto a sua responsabili-
dade social a Ibéria contri-
buiu também com doações 
de balas aos Amigos de Noel 
que fazem todo ano a passe-
ata natalina pelos bairros de 
Aguaí. Parabéns aos Amigos 
do Noel por mais esta ação 
solidária.

Natal Compartilhado


