
 Colaborador INTELIGENTE 
ajuda a prevenir ACIDENTE 

 ACIDENTE é um fato 
desagradável, mas que 
pode ser previsível e 
evitável. Esse acontecimento 
mesmo sendo indesejável 
vem acompanhado por 
inúmeros prejuízos pessoais 

(integridade física, psicológica e financeira) e patrimoniais 
(quebra de máquina, parada de produção, perda de 
produto e tempo). 
 Ter conhecimento das normas e dos 
procedimentos é importante, mas sobretudo é 
necessário que as pessoas queiram cumpri-los. 
Na maioria dos casos apesar de terem consciência 
sobre a sua importância os indivíduos sem motivo 
aparente, acabam não  aplicando-os. Como 
exemplos: não colocar óculos ao pregar madeira, 
atravessar a rua e não olhar para os lados e etc. As 
pessoas já sabem quais são as condutas corretas, 
mas o que as levam a rejeitarem?
  A resposta para esta questão pode ser 
complexa, porém, é preciso que todos façam uma 
reflexão, buscando nos valores pessoais a auto-
preservação e a  auto-estima.
 Desta forma, estaremos motivados a cuidar de 
nossa segurança e a de todos, desencadeando uma 
corrente saudável, no qual cada um é responsável 
por eliminar as situações de risco. 

 SIPAT 2012 
 Do dia 20  a 24 de agosto a Ibéria organizou 
a Semana Interna de Prevenção à Acidentes de 
Trabalho (SIPAT).
 Na ocasião, foi realizado um concurso 
de frases, premiando três colaboradores que se 
destacaram na criação.
 Estiveram presentes também o grupo teatral 

Parafernália, com a 
peça “Batalhão da 
Coleta Seletiva”,  
fazendo a animação 
dos colaboradores.
 

 A gincana “da bexiga 
surpresa” trouxe questões 
de segurança, saúde e de 
procedimentos, promovendo 
a conscientização de  todos 
os participantes.

   Setembro é um mês marcado pelo início da 
primavera e especialmente para a Ibéria é o marco 
de um período de muita expansão e possibilidades, 
pois em 03 de setembro comemora-se a fundação da 
empresa, que neste ano completa 25 anos. 
 Considerando que esta existência e conquista 
só foi possível pelo espírito empreendedor, unido 
ao comprometimento da equipe,  iniciamos 
agradecendo aos parceiros, clientes e colaboradores 
por contribuírem com a solidez e respeito de nosso 
nome, firmados pelo que temos de mais valor:

A PARCERIA ENTRE AS PESSOAS!

Ter atos seguros, validar as regras de segurança, 
observar atentamente seu local de trabalho, 
utilizar EPI´s e identificar situações de risco 

pode ser um trabalho individual, mas que traz 
benefícios coletivos. Pratique!

Ajude-nos A identificAr As 15 situAções de riscos de 
Acidentes no desenho AbAixo: 
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  Para comemorar o Dia dos Pais, 
a Ibéria preparou um evento especial para os 
Pais da empresa, surpreendendo-os durante o 
almoço comemorativo com um vídeo contendo 
fotografias dos colaboradores junto aos filhos.
  Eles foram presenteados com 
a fotografia impressa, anexa a um enfeite 
personalizado (boneco IBERMAN), uma 
lembrança diferenciada e criativa para toda a 
família. 
  Mas não foram apenas estas 

surpresas que os deixaram radiantes: Todos foram presenteados ainda com um 
canivete multifuncional em inox e um chaveiro doado pela empresa Nucleo Nutri.  

Meu Pai, meu heroí

Deixamos aqui os parabéns e carinho para todos os papais!

A Ibéria cuida da saúde e bem estar de seus colaboradores
  A Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) tem sido evidenciada pelas grandes 
corporações privadas e é considerada 
um diferencial para o crescimento 
sustentável dos negócios num mercado 
global extremamente competitivo.
  Sabendo disso, o Grupo 
Ibéria desde 2007, numa visão preventiva, 
passou a investir mais na saúde e bem 
estar de seus colaboradores.
 Diversos programas são 
desenvolvidos nas dependências da empresa, entre 
eles: Ginástica Laboral, Orientações Ergonômicas e 
Atendimento Emergencial.

 A ginástica laboral realizada no início de 
todos os turnos, 03 vezes por semana tem o objetivo 

de preparar o corpo do colaborador 
para o trabalho. De forma a facilitar 
os movimentos por meio de exercícios 
de alongamento, resistência muscular 
e melhoras do equilíbrio músculo-
articular.
  Na ergonomia, ciência 
que adapta o local e o ritmo de trabalho 
ao colaborador, os fisioterapeutas, 

frequentemente, orientam e sugerem condutas 
que visam a redução de esforços e sobrecargas que 
podem prejudicar a saúde do indivíduo.

 O stress é desencadeado devido a 
uma infinidade de motivos: tensão 
no trabalho ou em casa, excesso de 

responsabilidade, problemas de 
relacionamento, etc. 

Mas nem todo estress é ruim...
Ele pode funcionar como um estímulo, ânimo para 
enfrentar  desafios e mudanças, porém quando em 
excesso pode causar problemas físicos, como dor 
de cabeça e tensão muscular, além de prejuízos em 
nossa vida social e profissional. 
Por  isto é muito importante estar atento aos sinais 
de alerta e se necessário procurar um especialista.

 
Como evitar o stress no trabalho:

limpe a mesa: Uma forma de ganhar 
tempo na procura de documentos é 

manter a mesa bem organizada; 
agende: Faça uma lista de projetos a serem 
realizados e  para sempre lembrar a mantenha em 
local vísivel;
esqueçe o perfeCCionismo: Não deixe que o medo de 
fracassar o paralise, estabeleça prioridades.
evite interrupções: se precisar concentrar-se, 
marque um horário para si, como se fosse uma 
reunião importante, organize um horário para 
responder os e-mails ou os telefonemas.
envolve-se: Quanto maior seu envolvimento, menor 
é a chance de estresse, você precisa saber o que 
esperam de você, pergunte, questione, se informe 
das regras. 
mude o foCo: Procure não pensar obsessivamente 
naquilo que não deu certo ou no que aborreceu 
durante o dia. Pense positivo.
Curte suas férias: lazer, momentos em família, 
com amigos, são muito importantes para evitarmos 
estresse.

Controle o stress sem medicamentos

 diCas para equilibrar o stress:
•Ter uma alimentação equilibrada (ingerir frutas, 
verduras e legumes);
•Praticar atividades físicas regularmente;
•Observar seus próprios limites pessoais e 
profissionais;
•Relaxar pelo menos 15 minutos por dia. Ouvir 
música, assistir TV, ler livros, passear com filhos, 
sair com amigos, namorar, ajudam a equilibrar o 
stress.



Grêmio promove 1º edição 
do Programa Férias de Julho
 
 Em julho para a alegria da garotada, o Grêmio 
D2G durante quatro dias promoveu o 1º Programa 
Férias de Julho, com campeonato de futebol society, 
Lual Jovem e apresentação de ginástica Rítmica. 
 O torneio de futsal contou com a participação 
de 05 equipes, formada por crianças de 09 a 12 
anos que jogaram com a animação de verdadeiros 
esportistas.  Foi um show de diversão, lazer 
e recreação. Todos os participantes do torneio 
receberam medalhas e o time vencedor recebeu o 
troféu do campeonato. 

 Para a festa da molecada, 
os monitores trouxeram para 
noite, diversas brincadeiras que 

agitaram o Lual Jovem. A 
caça ao tesouro, a dança 
coreografada e a dança da 
cadeira foram as atividades 
preferidas pelas crianças. 

“Os familiares torceram  
muito por seus campeões”

 A garota Camile, 09 anos, 
filha do colaborador Danilo Valim (onduladeira) 
afirmou ter gostado muito das brincadeiras, em 
especial da caça ao tesouro, “tínhamos que procurar o 
tesouro escondido, foi muito divertido e engraçado”, 
disse.
Com luzes, fumaça e 
dj convidado o Lual 
teve sua finalização 
com as crianças 
nas pista de dança, 
colocando o corpo 
para balançar.

Victor Hugo da Silva 
nasceu em 23/06/12

Filho do colaborador 
da Iberos Julio Cezar 
da Silva (Motorista) 
e Drieli  Pedroso da 

Silva

Rafael Valentim 
Gonçalves de Lima 
nasceu em 07/05/12

Filho do colaborador da 
Iberos Cristiano Emiliano 

de Lima (Motorista) e 
Vanessa Ap. Gonçalves

Bebê é uma benção! Junto com ele nasce: alegria e esperança. Parabéns!
C O N H E Ç A O S  N O V O S  B E B Ê S  D A FA M Í L I A I B É R I A C u r t a s  e  F l a g r a s

Visita ilustre foi a do 
pequeninho Arthur, filho da 
colaboradora Juliana Tonetto, 

que com apenas alguns dias de 
vida nos presenteou com a sua 

visita. 
Seja Bem-vindo Arthur!

“Eu quero tchú, eu quero 
tchá..

Ginástica Rítmica
 Para o encerramento 
do Programa de Férias, o 
Grupo de Ginástica Rítmica 
da Prefeitura de Aguaí fez  
uma linda apresentação.  

O colaborador Mauricio Borges Cirino, 
pai de Gabriel, 11 anos,   parabenizou 
a iniciativa, “estão de parabéns por 
proporcionarem momentos tão legais 
e essenciais para a formação de uma 
criança”.   
A esposa do colaborador Danilo 
Gonçalves (onduladeira), Viviane 
Morais, torceu muito para os dois filhos 
Denis e Danilo, “Achei tudo muito 
criativo e estimulante”, disse.

 Lucas Dias Barbosa
nasceu em  03/05/12

Filho do colaborador  
Paulo Celso de Paula 
Barbosa (Impressora) 
e Juliana Lange Dias 

Barbosa



Programa de Melhoria Contínua estreia novo formato
 Em 2012, a Ibéria iniciou 
o Programa Conscientizar com o 
objetivo de fortalecer a cultura de 
melhoria contínua da empresa. O 
programa visa também agregar 
benefícios em diversas áreas da 
vida pessoal e profissional. 

nossa família Continua CresCendo...
Conheça os novos Colaboradores!

Weverson de Tarso Rodrigues Cagnoni – Suprimentos
Julio Cesar Leite dos Santos – Onduladeira

Jonatas Galbieri Custodio Martins – Impressora
Daniel Roque de Oliveira – Paletizadora

Bruna Leodoro Tonetto – Impressora
Andre Felipe Dorneles de Brito – Onduladeira

Semiramis Diniz da Rocha Pesciotta – Recursos Humanos
Débora Cristina Egidio Sousa – Estagiária Almoxarifado

Meire Aparecida Nunes Carvalho – Impressora
Everton Luis dos Santos -  Impressora

 A primeira etapa do 
Programa trouxe o Tabagismo 
como tema, explorando a 
conscientização sobre os prejuízos 
acarretados pelo consumo de 
cigarros e derivados. Para a 
supervisora de Recursos Humanos

Semiramis Pesciotta (Mira), 
abordar o  assunto é  mais que uma 
simples obrigatoriedade legal, mas 
também uma forma de contribuir 
para que os fumantes deixem o 
vício e alcancem qualidade de 
vida. 
 O colaborador Emerson 
Roberto (Onduladeira), fumante 
por 20 anos, a 2 anos venceu 
o vício. Segundo ele, foi com 
muita fé e perseverança que 
conseguiu deixar o cigarro, “falar 
do tabagismo contribui para que 
as pessoas se conscientizem, 
agindo para que muitos jovens 
não iniciem este hábito que parece 
legal, mas é mortal”, afirmou.

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são 
recomendações e normas que direcionam 
o processo fabril rumo aos altos níveis 
de qualidade, segurança e o bem estar 
dos colaboradores.Com diretrizes 
básicas sobre responsabilidades, 

saúde, higiene pessoal, contaminação, 
controle de qualidade e segurança do trabalho, 
o BPF atua no sentido de eliminar deficiências 
que possam prejudicar a boa qualidade de nossos 
produtos.
De acordo com o Departamento da Qualidade o 
sucesso do BPF depende do comprometimento 
de cada um, e para que isso prevaleça todos os 
colaboradores deverão passar por treinamentos 
contínuos que promoverá uma reação em cadeia, 
tendo como resultado final o bem estar coletivo e a 
qualidade total dos produtos Ibéria.  

O BPF vem aí!

é a qualidade aprimorada pelas boas prátiCas de 
fabriCação.

Colaboradores participam de palestra 
sobre orçamento domiciliar

  Esperar por uma solução misteriosa que resolva     
os problemas financeiros não é a melhor opção. E foi 

pensando nisso que a 
Ibéria em parceria com 
a CA$ Consultoria 
Financeira, organizou   no 
mês de julho, a palestra 
“SALDO AZUL- VOCÊ 
LONGE  DO  VERMELHO”.

 A palestra apresentou dicas de como 
equilibrar a contas domésticas. “Fazer um controle 
mensal das contas e ter bom planejamento na hora 
de comprar é a melhor maneira de firmar uma vida 
financeira saudável”, afirmou o consultor financeiro e 
previdenciário Célio da Silva.

             A diversão ficou por conta 
do teatro, encenado pelas confusões 
do casal Anália e Faulindo, 
representados pelos atores Daniela 
Pulz e Luiz Dalbo. 
    

Clecio Douglas Theodoro -  Expedição
Alex Cornetes da Silva – Balança
Julio Cesar de Paula Candido – Balança
Aparecida Silvana de Campos – Recepção
Lucas Ferreira dos Santos – Expedição
José Roberto Lima – Expedição
Maycon Jonas Bernardini – Expedição
Valdecir Ap. Pereira da Silva – Expedição
Antonio Carlos S. de Menezes – Expedição
Wellington Gomes Gonçalves – Expedição
Alan Cruz de Moura - Expedição

Pablo Jose Ferreira Mariano
Douglas Claudio Peliche
Caio Donizeti Reis Panciele

Antonio Teodoro Junior
Edson Aparecido Carvalho
Antonio Carlos Francisco 
Juarez Aparecido Bernardo
Luiz Carlos Volochati
Saniel S. Albuquerque
Alencar Salvi Grillo
Fabiano Rodrigues Santos
Fabio Donizeti P. Sanches

sejam bem-vindos!!!



ACONTECEU

     Com o ideal de promover a conscientização 
ambiental, incentivar ações de responsabilidade 
social e de  consumo sustentável, em junho a 
Ibéria fez a distribuição de centenas de sacolas 
ecológicas em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente.

 Sim, é verdade o departamento de saúde 
da empresa Ibéria está de “cara” nova. No mês de 
junho foi inaugurado a nova sala de fisioterapia e 
do ambulatório médico. Além das melhorias nas 
instalações para otimizar os atendimentos, agora 
o departamento está mais próximo de você.

Mãe querida

Comunicação Eletrônica

Espaço novinho em folha

Sustentabilidade na direção

Festa do Caminhoneiro

Agasalho para todos

Ecobags e o Meio Ambiente

   Em julho, para comemorar o Dia 
do Motorista os colaboradores da 
Iberos e Ibertrans  participaram de um 
churrasco. Os motoristas Celso e Marcos 
foram homenageados por se destacaram 
no uso consciente de combustível.

 Foi com solidariedade e carinho que a Ibéria 
promoveu internamente a Campanha do Agasalho. 
Com a iniciativa recolheu-se dezenas de peças de 
roupas que foram doadas ao Centro de Solidariedade 
de Aguaí. Agradecemos todos que contribuíram com 
esse gesto solidário.

 Para agilizar e facilitar o acesso dos caminhões 
na empresa, a Portaria ganhou um painel eletrônico que 
passou a realizar digitalmente a chamada dos veículos 
para carga e descarga. 

Especial 25 anos
No dia 03 de setembro, a Ibéria 
completou 25 anos de fundação 
e para celebrar a data organizou 
um delicioso churrasco para 
seus colaboradores.

Na ocasião, o Sr. José 
Ferreira dos Santos, 
59 anos, conhecido 
como mineiro, foi 
destacado por  ter sido 
o pedreiro que  assentou 

os primeiros tijolos da empresa. Já 
aposentado e muito comovido, ele 
revelou que pede em suas orações 
pela prosperidade da empresa, “o 
que pude fazer para ajudar a empresa 
eu construí, por isso sou um homem 
realizado”.  

A homenagem se estendeu aos 
colaboradores com mais de 20 anos 

de empresa, tendo 
como surpresa final 
a inauguração do 
“Memorial 25 anos”.

e vem Aí...
um montão de surpresAs 

pArA você

Todas as quartas-feiras do 
mês de setembro, durante 
as refeições sortearemos 
diversos brindes...

... e no dia 26 
de setembro, 

às 12 hrs, sortearemos 
um pálio e uma Biz 0 

Km.

Ibéria 25 anos embalados em conquistar você!

 No mês de maio, para 
manifestar o carinho e afeto pelas 
mamães, a Ibéria organizou um 
delicioso café e uma bela homenagem 
para elas, presenteando-as com um 
delicado porta-retrato.  Ainda para 
prestigia-las, três colaboradoras foram 
premiadas com um ensaio fotográfico 
junto aos filhos para a produção de 
pôsteres emoldurados.

 Dezenas de colaboradores das Iberos 
e Ibertrans participaram  da 11º Festa do 

Caminhoneiro de Aguaí, promovida 
no dia 22 julho.



 Em junho, a onduladeira ganhou a instalação de novos componentes 
e  foi por meio deste investimento  que a Ibéria iniciou uma nova fase de 
modernização do seu parque industrial, passando a atender os clientes 
com mais qualidade e agilidade.
 Durante 10 dias, nossos colaboradores e 
técnicos se esforçaram para substituir os três 
cortadores da onduladeira pelos seguintes 
componentes: o longitudinal (Master); 
Transversal (Slitter Twuin 400) e o descarte 
Rotary Shear).
 Tais componentes trouxeram diversas funcionalidades, agregando 
produtividade ao manter a velocidade durante as trocas de pedidos. 
Entre outros benefícios está a melhoria na qualidade e no acabamento 
das chapas.

Agradecemos todos os colaboradores que apoiaram a produção deste jornal interno. Citamos alguns nomes: Carlos Sgnoretti, Cibele Fabri, 
Cristina Calixto , Ednéa Campos, Fabiana Campos, Sr. Gonzalo Gallardo, Heloisa Defende, Hemerson Vaz, Juliana Betito, Magda Arantes, Rita 
Gallardo, Semiramis Pesciotta e Sumaya Gallardo.

Ibéria faz a instalação de novos componentes da onduladeira

             Quem é o responsável pelo 5S?
 Em  uma  empresa existiam cinco colaboradores:  

TODO MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER UM, 
NINGUÉM e VOCÊ.

 Havia um importante trabalho a ser feito e TODO 
MUNDO tinha certeza que ALGUÉM ia fazê-

lo. QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM o 
fez. ALGUÉM zangou-se porque era um trabalho de TODO 

MUNDO. 
 Ao final, todo mundo culpou ALGUÉM quando 

NINGUÉM fez o que QUALQUER UM poderia ter feito.     
 Interessante! Mas já pensou onde está VOCÊ nesta 
estória? Como devemos agir para que os cincos colaboradores 

participem deste importante trabalho?

 Seja consciente, pois a solução depende de VOCÊ 
contribuir para que TODO MUNDO não deixe NINGUÉM de 
fora, pois assim QUALQUER UM e ALGUÉM, irá te ajudar.

Ibéria recebe visitas

Sempre de portas abertas, a Ibéria tem recebido agradáveis visitas que fortalecem ainda mais nosso 
relacionamento rumo ao sucesso. Sejam sempre muito bem-vindos a nossa empresa!

respostAs do joguinho “riscos de Acidentes’

Em recente visita, a Ibéria contou com a presença 
do cliente Nadir Figueiredo Ind. E Com. S/A, 
representada pelas Sras./Srtas. Adriana Dionízio 
Martins, Samanta Gomes Garcia, Kátia Milanesi e pelo 

Sr. Rogério Tenório T. de Melo.

A Ibéria ganhou também a visita 
da empresa Águas da Prata Ltda, 
representada pela Srta. Vanessa 

Borges.

A Ibéria recebeu a visita da empresa Indústria 
de Produtos Alimentícios Cory, representada 
pelas Srtas. Elaine Furlan Mariano Felix e 

Janaína Cruz Felix.


