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Ibéria recebe visitas

PLASUTIL 
INDÚSTRIA 

E COMERCIO 
DE PLÁSTICO 

representada pelos 
Srs. Paulo Rogério 
dos Santos, Moacir 

Luna e Aniel Miguel.

ASTRA S/A 
INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO 
representada pelos 

Srs. Antonio Vicente, 
Glauber Toldo e 
Roseli Guitarrari

RHODES S/A representada 
pelo Sr. Stenio Aparecido 
de Almeida e Srta. Rafaela 

Caroline de Souza Machado.

BOMBRIL S/A 
representada pelo Sr. 
Antônio Stivale e Srta. 

Simone Araujo.

ARYSTA LIFESC. BRASIL 
IND. QUIMICA AGRO 

LTDA. representada pelo 
Sr. Jeanderson dos Santos 

e Srta. Flávia Fernanda 
Guimarães Cardoso.

A Ibéria recebeu também 
a visita do Deputado 

Federal Arnaldo Jardim 
acompanhado pelo 1º 

suplente a vereador de 
Aguaí Rafael Garcia.



 “Segurança é a prioridade de quem ama a vida” foi a frase motivado-
ra para a promoção da 21º SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) 

realizada entre os dias 21 a 25 de julho. O evento trouxe palestras 
com temas sobre saúde, segurança e qualidade de vida.

  No dia 21, o médico Dr. Mauricio Brito, da Qualivida ex-
planou as prevenções de doenças por meio da alimentação balan-

ceada. 
 No dia 22, a fonoaudióloga Ruth Fernandes falou sobre au-
dição saudável e os cuidados com o aparelho auditivo. Em seguida o 
palestrante Hudson Brito da Comgás explanou sobre o gás natural. 

 Para o terceiro dia, o fisioterapeuta Leonardo Picchi da Live Well 
trouxe como tema a coluna vertebral e a ergonomia. 

 Já na quinta-feira, o palestrante Roberto Surya, em “Comportamento 
seguro não é mágica, é atitude correta” ressaltou a atenção e os cuidados 
para evitar acidentes. 
 No último dia o palestrante convidado foi o Sr. Rogério Barbosa, 
do R.H da Granada que ministrou a palestra motivacional “Sonhos que 

sonhamos só.  Para o encerramento do evento foram convidadas as 
artistas da Prata em Serestra que apresentaram músicas brasileiras 

que animaram e divertiram os colaboradores.
 

 O Departamento de Segurança iniciou em julho o Programa de Diá-
logo de Segurança que consiste em visitas quinzenais aos setores para abor-
dagens sobre segurança e prevenção de acidentes.
 No primeiro encontro o tema direcionado foi sobre a diferença entre 
perigo e risco, sendo: Perigo tudo aquilo que existe, exemplo: uma rodovia, 
uma máquina em funcionamento e Risco  toda a situação que nos coloca em 
contato com o instrumento de perigo. Utilizar o cinto de segurança e fazer 
o uso da faixas de pedestres são algumas atitudes que reduzem e até mesmo eliminam os riscos.

Programa de Diálogo de Segurança
Segurança do Trabalho

Ibéria promove formação de Brigadistas
 A Ibéria pensando na segurança de seus colaboradores, 
da empresa e ao atendimento da legislação realizou em junho 
mais uma edição do treinamento de formação de brigadistas. Os 
integrantes passaram por aulas teórica e prática quanto ao com-
bate à princípios de incêndios e ao atendimentos  para primeiros 
socorros.
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 Aos 34 anos, o colabora-
dor Ronaldo Machado Pereira 
(Sala de Tintas) tem motivos de 
sobra para sentir-se vitorioso na 
vida. Pai da Yasmim de 09 e do 
garoto Miller de 16 anos, Ronal-
do teve seu primeiro trabalho na 
lavoura ainda quando era ado-
lescente. Ao completar a maio-
ridade e buscando novas opor-
tunidades iniciou á sua carreira 
na Ibéria. A principio foi no setor 
de Acabamento e no decorrer de 
08 meses conquistava uma nova 
função no setor de Impressoras.

 Em dezembro de 2004 
sua vida passaria por uma gran-
de mudança: O jovem colabora-
dor sofreu um acidente enquan-
to trabalhava, “foram momentos 
difíceis e cheguei a pensar que 
não superaria”, conta ele. 
 Após um ano e meio de 
recuperação chegava a hora de 
Ronaldo voltar ao trabalho. As 
dúvidas e incertezas não lhe 
faltaram, mas foram insuficien-
tes para fazê-lo desistir diante a 
sua persistência, garra e força de 
vontade. 
 Na busca de conheci-
mento e por decisão própria ele 
quis conhecer todos os proces-
sos da empresa, colaborou na 
sala de tintas, controle de qua-
lidade, clicheria e no tratamento 
de resíduos sólidos. “Fiz diver-
sos treinamentos e um curso de 
operador de caldeira tudo em 
busca de meu maior sonho que 
é o de ser caldeirista”. 

 Sim, Ronaldo é um exem-
plo de superação, profissionalis-
mo e conseguiu vencer as difi-
culdades para realizar os seus 
sonhos. Para ele o significado 
de superação fica evidenciado 
no seguinte versículo bíblico. “E 
não conformeis com este mun-
do, mas transformai-vos pela re-
novação do vosso entendimen-
to, para que experimenteis qual 
seja a boa agradável e perfeita 
vontade de Deus”. 

   Com 24 
anos de em-
presa, Os-
valdo San-

tos Sanches    
(Fábrica de 

Cola) é um dos 
colaboradores que participou 
efetivamente da construção da 
Ibéria e, viu as primeiras ins-
talações na empresa. Motivos 
para se orgulhar de sua história 
de vida também não lhe faltam. 
Pai de três jovens, Cintia, Erick 
e Eder,  o Pelé, como é conheci-
do pelos amigos, tenta disfarçar 
a alegria que está sentindo pelo 
presente que chegará ainda esse 
ano: o seu primeiro netinho.
 Pelé conquistou vitórias 
em sua vida profissional em es-
pecial por também ter superado 
um acidente. “Minha aposen-
tadoria se aproxima, mas saiba 
que não irei parar, afinal quero 
realizar um antigo sonho que é 
o de me tornar proprietário de 
um negócio”, revela Pelé. 

A Ibéria em nome de cada colaborador reafirma o orgulho em ter em seu quadro de colaboradores 
pessoas tão determinados e com inúmeras qualidades.  Ao longo dos anos eles ajudaram a fortalecer 
a equipe num só time, demonstrando a certeza de que para vencer os obstáculos, é preciso respeitar, 

confiar e amar ao próximo. Parabéns!

Quase Acidentes são sinais de Alerta
 Sabe aquele suspiro de alívio acompanhado 
pela expressão “ufa quase”. Esses são os conheci-
dos quase acidentes, ou seja, são aqueles que não 

provocaram nenhum ferimento porque ninguém se 
encontrava na posição de se machucar. Por exemplo, você deixa 
alguma coisa pesada cair de suas mãos e não acerta o próprio pé.  
 O que faz com que um quase não seja um acidente com fe-
rimentos, geralmente, é uma fração de segundo ou de espaço. Por 
exemplo, menos de um segundo ou um centímetro separa você ou 
uma pessoa de ser atropelado. Esta diferença não é apenas uma 
questão de sorte, mas sim de cuidado, como o de andar na faixa de 
pedestre, respeitar as sinalizações e o limite de velocidade e etc. 
 No trabalho um quase acidente deve servir como alerta, ou 
seja, a condição que quase causa um acidente pode facilmente pro-
vocar um acidente real. 
 Portanto, DEVEMOS ESTAR EM ALERTA para evitarmos 
acidentes reais. Lembre-se que os quase acidentes são sinais cla-
ros de que algo está errado. Portanto vamos tratá-los como se fos-
sem um acidente grave, descobrindo suas causas  enquanto temos 
chance, pois só assim conseguiremos fazer de nosso setor um am-
biente mais seguro e sadio.

Colaborador em Destaque
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   Promo-
vendo mais 
r e c r e a ç ã o 
e diversão 
para os as-
sociados, o 
Grêmio or-

ganizou pelo terceiro ano consecutivo 
o Luau para Jovens, atividade de Pro-
grama de Férias.
 Nesta edição 70 crianças partici-
param do programa que foi totalmen-
te remodelado, apresentando novas 
atividades de 
recreação, fo-
gueira com 
som ao vivo e 
balada com distribuição de coquetel 
de frutas. 

 No dia 14 de agosto, o Grêmio 
D2G promoveu a solenidade de for-
matura dos alunos de informática e 
dos cursos de maquiagem 2014.  A as-
sociação oferece gratuitamente cursos 
para os associados desde 2011. Sofia de 
09 anos, filha da colaboradora Fabia-
na Ramos (Contabilidade) é uma das 
formandas do curso de Informática e 
avalia o aprendizado como excelente, 
“Gostei muito e agora tenho mais co-
nhecimento com o word e exel”, disse.

Recreação e Diversão no 
3o Luau Jovem 

Grêmio D2G

Formação dos Cursos 
Profissionalizantes

Em maio, 
o Grêmio 
D2G pro-
moveu o 
1º Jantar 
Dançante 
que teve 

a apresentação de duas bandas musi-
cais: Juliano e Guilherme Strazza e a 
dupla  Henrique e Guilherme.
  O Grêmio D2G agradece o apoio 
e informa que no dia 24 de agosto, do-
mingo, a partir das 11h30,  realizará o 
1º almoço “Feijoada com Pagode”.

 A gestão ambiental da 
Ibéria cada vez mais dedicada 
em fortalecer a conscientização 
sobre a preservação ambiental 
e valorizar as ações sustentá-
veis distribuiu no Dia do Meio 
Ambiente, 07 de junho, centenas 
de lápis sementes para os colabo-
radores.
 O lápis além de ser pro-
duzido a partir de madeira de 
reflorestamento destaca-se pela 
criatividade por possuir um 
compartimento com semente 
para que possa ser plantado 
quando não houver mais utili-
dade, germinando flores de di-
ferentes espécies e cores.
 A iniciativa despertou a 
atenção dos colaboradores em especial quanto ao consumo 
consciente, ao reaproveitamento e à reciclagem de materiais.

Ibéria distribui brinde ecológico no Dia 
do Meio Ambiente

Programas de Qualidade de Vida

Festas e Eventos D2G

 Visando a saúde do colabora-
dor a Ibéria em parceria com a Uni-
med realiza o 4º grupo terapêutico 
de reeducação alimentar. Cerca de 
19 colaboradores participam do progarama recebendo orien-
tações nutricionais. Em edições anteriores os participantes 
chegaram a perder mais de sete quilos em apenas três meses.

Colaboradores participam de grupo de 
reeducação alimentar

RH faz treinamentos de Equipes
 Em maio,  o R.H realizou o treinamento de equipe, tra-
zendo  conceitos de como aprimorar as habilidades interpes-
soais. Para a analista Camila Pessoti, todo comportamento é 
aprendido, mas as melhorias acontecem quando praticadas, 
por isso o curso contou com uma série de dinâmicas para o 
evidenciamento de que trabalhar em equipe além de motiva-
dor tornam as tarefas mais práticas e eficientes.
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 No dia 30 de maio, o colaborador José 
Roberto Martins (Paletizadora) celebrou mais 
um ano de vida e para homenageá-lo os compa-
nheiros de trabalho da onduladeira organizaram 
uma festa surpresa no refeitório da empresa. 
Muito lisonjeado seu Zé ficou muito agradecido 
pela confraternização, “É motivador trabalhar 
em um ambiente onde temos ao lado pessoas que nos queiram bem”, disse. 

 Em julho a equi-
pe do Desenvolvimento 
de Produtos passou a 
contar com o apoio da 
colaboradora Ana Paula 
Sanches de Oliveira.

Parabéns!

Apesar dos resultados nossos colaboradores 
como todo bom brasileiro, apaixonados por 
futebol, não economizaram energia, alegria e 
criatividade para torcer durante a Copa. 

Ibéria na Copa do Mundo

Bebê é uma benção! Junto com ele nasce a alegria e esperança. Parabéns!

C O N H E Ç A  O S  B E B Ê S  D A  F A M Í L I A  I B É R I A

Manuela Martins de 
Carvalho

nasceu em 09/04/14

Filho do colaborador  
Julio Cesar de Carvalho

(Onduladeira) e  
Cassandra da Silva 

Martins de Carvalho

  Três vezes na semana 
Luciana Pereira Ribeiro 
(Impressoras) dedica-se 
após o expediente como 
monitora de Capoeira na 

escola do 
Jardim Aeo-

roporto.  Segundo ela, 
a 100% Unidos da Ca-
poeira surgiu em par-
ceria com amigos que 
tinham um sonho co-
mum, o de levar a capoeira aos jovens. 
   Cerca de 30 crianças apren-

dem a histó-
ria e treinam 
as práticas da 
capoeira.  “A 
cada ano eles 
são avaliados 
e recebem 

uma classificação, ganhando uma nova 
cor de cordão. É muito incentivador e 
já temos alguns medalhistas no gru-
po”, conta Luciana. Parabenizamos-a pelo 
comprometimento com o desenvolvimento 
social e esportivo dos jovens, um exemplo de 
cidadania.

Espaço Social

A equipe da 
manutenção não 
perde um bom 

churrasco seja no 
Grêmio D2G ou 
logo após uma 

pescaria lá estão 
eles confraterni-
zando entre os 

amigos.

FLAGRA
Lorena e Enzo Mosca 

Marreiro

No dia 20/09 os gêmeos 
do casal Anderson Luis 
Marreiro (Onduladeira)

e  Aline Carvalho 
completarão 01 aninho 

de vida. 
Feliz Aniversário.

Giovanna Kolz Missaci 
nasceu em 16/04/14

Filho do colaborador  
Wellington Leandro Leal 
Missaci (PCP) e Maira 
Aparecida Silva Kolz 

Missaci

NOVA INTEGRANTE
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Responsabilidade Social 

 Por meio do Projeto de Ação Cultural do Governo de São Paulo, a Ibéria foi uma das patrocina-
doras do 5º Festival Nacional de Música  (Fenamusar) que reuniu centenas de cantores de todo o Brasil. 
 Na final realizada no dia 29 de junho, apresentaram-se no palco cerca de 26 artistas que dispu-
taram o troféu D2G, nome dado em homenagem ao nosso Grêmio Dani e Duda Gallardo. Na ocasião, 
a Diretora da Ibéria e Presidente do Grêmio Rita Gallardo Diaz acompanhada por Bruno Gallardo foi 
convidada a  receber o troféu do patrocinador, de mesmo nome. Confira as fotos do evento:

Ibéria apoia Festival de Música 

Colaboradores fazem doações 
para a Campanha do Agasalho

 Para apoiar o Fundo 
de Solidariedade de Aguaí 
a Ibéria participou mais um 
ano da Campanha do Aga-
salho. Dezenas de roupas 
foram recolhidas e doadas 

para as famílias carentes. 
Solidariedade é uma atitude que aquece o coração.

Comemoração ao Dia do Motorista
  A s 
transpor-
t a d o r a s 
Iberos e 
Ibertrans 

promoveram o 4º almoço em comemoração ao Dia 
do Motorista.
 Na ocasião foram premiados com camisetas 

caricaturizadas 
os motoristas 
que se destaca-
ram no Progra-
ma de Redução 
de Combustível.

  Ainda 
para home-
n a g e á - l o s 
vários brin-
des foram 
sorteados.

Ibéria implanta o Programa 
de Auditorias Integradas
 Para aprimorar e contribuir com a otimiza-
ção dos processos e das ferramentas da qualidade 
(BPF e 5S) a Ibéria lançou em junho o Programa 
de Auditorias Integradas. 
 Mensalmente, o desempenho das equipes 
com observações de melhorias estarão sendo divul-
gados nos quadros de avisos. Confira!

Sistema de Gestão da Qualidade

Investimentos
Em setembro Ibéria inaugura 
nova caldeira
 Está programado para setembro a 
inauguração da Caldeira Dual Four 54. Du-
rantes meses as equipes da Manutenção 
Elétrica, Mecânica e Predial não mediram 
esforços para colocar em funcionamento o 
equipamento que trará economia nos custos 
operacionais e de manutenção, além de ser 
uma fonte de energia limpa uma vez que re-
duz a emissão de gases no meio ambiente.

Desenvolvimento Cultural é um dos pilares da responsabilidade social.
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