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Pensar e agir x Agir e pensar
...quando as ordens dos fatores 
alteram o produto.

 Como já dizia o ditado: 
"PREVENIR é melhor do que se 
ACIDENTAR", esta frase pode ser 
aplicada em diversos conceitos, 
principalmente quando falamos em 
acidentes de trabalho.

 Uma pesquisa realizada 
recentemente revela que os acidentes têm, em sua 
maioria, dois motivadores fundamentais: os atos 
inseguros e as condições inseguras. Entendendo-
se por ato inseguro, todos os procedimentos 
humanos que contrariam as normas de prevenção 
de acidentes. 
 São exemplos de atos inseguros: não 
seguir normas de segurança, limpar máquinas em 
funcionamento, improvisações, operar equipamento 
sem estar devidamente capacitado, não usar E.P.I, 
ter atitudes impróprias, entre outros.
 Os atos inseguros podem estar relacionados 
também a uma condição involuntária do colaborador, 
seja gerada por ordem física ou psíquica. Ou seja, 
quando um indivíduo está com problemas de saúde 
ou familiar dificilmente estará atento na execução das 
atividades. Neste caso é fundamental que o mesmo 
mantenha um diálogo aberto com o líder, expondo 
suas dificuldades.

A condição insegura

 Já a condição insegura trata-se de 
circunstâncias externas de que dependem as 
pessoas para realizar seu trabalho. Quando 
estão incompatíveis ou contrárias às Normas de 
Segurança e Prevenção de Acidentes. São exemplos: 
piso escorregadio, instalações elétricas precárias, 
iluminação inadequada, falta de ordem e limpeza, 
etc.
 Portanto, ao eliminarmos as condições e 
os atos inseguros é possível extinguir os acidentes 
e as doenças ocupacionais. A segurança deve ser 
considerada como um valor em nossa vida, existindo 
apenas quando há união das equipes, capacitação e 
conscientização entre empresa e colaborador.

Água para banho, para beber e 
viver 

 No dia 22 de março, a Ibéria com  muita 
satisfação festejou o Dia Mundial da Água por 
apresentar excelentes índices no reaproveitamento 
de água. 
	 Certificada	 com	 a	 ISO	 14.001	 a	 empresa	
valida	 seu	 respeito	 com	a	natureza,	 confiando	que	
para	alcançar	uma	qualidade	de	vida	são	necessárias	
atitudes	 que	 sustentem	 a	 preservação	 ambiental.	
“São	atitudes	que	podemos	fazer	e	passar	adiante”,	
afirma	a	Diretora	Rita	Gallardo.		
 Na empresa, atualmente, o consumo de água 
para fabricação de uma tonelada de papel reciclado 
é	de	apenas	2.000	 litros	de	água,	 ao	passo	que,	no	
processo tradicional, este volume pode chegar a 
100.000	litros	por	tonelada.
	 Tal	realidade	é	devido	à	eficiência	da	Estação	
de	Tratamento	que	reutiliza	todo	o	efluente	gerado	
no processo fabril. A exemplo, a utilização deste para 
a fabricação de cola. 

   
  

Há 25 anos, a expressão 
“pensar globalmente, agir 
localmente” ainda não se 
mostrava tão pertinente, nem 
era percebida com o grau de 
relevância que lhe atribuímos 
no mundo contemporâneo. Mas 
a intuição de um empreendedor 
muitas vezes consegue captar a 

energia que move o espírito de seu tempo e fazê-la 
trabalhar em prol do bem comum. Porém, não basta 
ser guiado apenas por percepções: seu trabalho será 
vão, caso seu dinamismo não seja capaz de agregar as 
competências certas para tornar os sonhos possíveis. 
E foi há um quarto de século que demos início a 
diversos projetos empresariais, entre eles, o projeto 
Iberia.  
 Neste ano em que comemoramos “25 anos de 
fundação” o jornal Iberito traz para você diversos 
assuntos sobre a nossa empresa.  E em especial, um 
pouco da história e os momentos marcantes que  nos 
qualificam  há um quarto de século.
 É com grande alegria e satisfação que 
celebramos a volta da circulação do nosso querido 
“Iberito” para comemorarmos juntos este momento 
especial. Gonzalo Gallardo Diaz

                        Presidente



  Para comemorar o Dia Internacional da Mulher a  
empresa organizou no dia 08, um almoço especial para todas as 
colaboradoras.  
   O restaurante foi o espaço escolhido para celebrar a data, 
onde com enfeites, vídeos, som ambiente e mensagens especiais, 
a empresa promoveu homenagens para valorizar e comemorar a 
data.  
  O evento trouxe também a exposição de um quadro pintado 
à tinta óleo, pelo artista Maicon Santos, que remeteu a sutileza da 
natureza a uma feição delicada da alma feminina. 
  Ao final do evento mais surpresas: Em comemoração também 
aos 25 anos da empresa, elas foram presenteadas com brincos em 
prata e pedra de zircônia. Um gesto delicado encontrado pela 
diretoria para homenageá-las.

Desejamos a todas as mulheres muitas felicidades e conquistas!

Para nossa alegria...
 Alcançar a qualidade de vida é o grande anseio do ser humano que busca realizações das quais lhes 
proporcionem bem estar e também equilíbrio nos aspectos físicos, emocionais e sociais.  Mas para alcan-
çarmos esta conquista, é necessário avaliar que todos dependem, individualmente, da harmonia entre os 
fatores internos e externos da vida. 
 Quando falamos em fatores externos, referimos-nos aos aspectos nos quais os indivíduos são remeti-
dos a viver. Trata-se do seu ambiente de trabalho, familiar, entre outros. Para a psicóloga da empresa Juliana 
Betito, quando o ambiente de trabalho atende os anseios dos colaboradores além de melhorar o desempen-
ho, contribui também para que tenham desenvoltura nas soluções de conflitos pessoais. “Quando você tem 
um trabalho que te valoriza e algum problema surge, a busca da solução torna-se mais fácil”, afirmou.
 Foi pensando em proporcionar um ambiente favorável  para a qualidade de vida, que em 2011, a 
empresa Ibéria instituiu o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) para seus colaboradores.  
Sendo que, a cada dois anos será aplicado um questionário, para avaliar como os colaboradores se sentem 
em relação ao seu ambiente de trabalho. 
  Com os primeiros indicadores a empresa pode melhorar e desenvolver alguns fatores de insatisfação, 
como o fornecimento de uniformes e EPIs, assim como aplicar ferramentas para desenvolver a comunicação 
interna. “Com isto, podemos na medida do possível, elaborar um plano de ação para as melhorias organiza-
cionais, a médio e longo prazo”, avalia a psicóloga.

O poder feminino das colaboradoras Ibéria



Grêmio oferece cursos e ofi-
cinas esportivas gratuitas

 Em 2008, visando promover qualidade de 
vida a seus colaboradores deu-se inicio as obras 
do nosso Grêmio Dani e Duda Gallardo (D2G). Em 
seus poucos anos de funcionamento este espaço 
recreativo vem se adaptando para melhor atender as 
necessidades e anseios de seus associados.
 Diante deste compromisso, em 2011 o Grêmio 
passou a oferecer gratuitamente cursos esportivos 
e profissionalizantes para os colaboradores e seus 
familiares.
 Atualmente são ministrados três cursos, 
sendo eles: Manicure e Pedicure, Unhas Artísticas e 
Depilação. Segundo a secretaria do Grêmio, Magda 
Arantes, a principal vantagem do curso é capacitar 
e oferecer aos participantes novas oportunidades de 
emprego. 
 Para a manicure Giseli Mariano, esposa do 
colaborador Euclydes Dorta (setor acessórios), fazer o 
curso de unhas artísticas  a ajudou muito, “Me sentia 
muito insegura em desenhar nas unhas, mas agora 
com o que aprendi realizo o trabalho eficientemente. 
Não tem como comparar. E  as clientes gostam muito, 
pois minha clientela aumentou em 80%”, enfatizou.

  Em fevereiro deste ano, o curso de 
Depilação Corporal foi adicionado na programação.
 Para a professora Karina Moraes a animação 
das alunas é contagiante. “Elas estão aprendendo 
uma nova profissão e ainda ganham dicas de como se 
cuidar melhor. Manter a autoestima sempre acarreta 
em muitos benefícios para nós mulheres”, brincou.
“Enquanto elas aprendem, as 
crianças praticam esportes”

 Além dos cursos profissionalizantes o Grêmio 
promove também oficinas esportivas para as 
crianças de nossos colaboradores.  Coordenado pelo 
educador físico Divaldo Leonel, esta modalidade 
visa melhorar a qualidade de vida dos jovens por 
meio dos esportes. “As crianças gostam muito das 
atividades. Uma diversão que resulta em benefícios 
para a saúde e formação social da garotada”, analisou 
o educador físico. 

Fernanda Romualdo 
Pereira  nasceu em: 

02/03/2012

Filha do colaborador 
Leovigildo Pereira 

(Acessórios) e Raquel 
Romualdo

Arthur Henrique Peres 
dos Santos Ambrósio 
nasceu em 23/01/12

Filho do colaborador 
Everton Ambrósio 

(Manutenção Mecânica) 
e Vanessa Peres

Kaio Eduardo Barreiro 
Arcanjoleto 

nasceu em 11/01/12

Filho do colaborador 
Carlos Eduardo 

Arcanjoleto (Impressora) 
e Priscila Helena Barreiro

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

Lavynia Gabrielly de 
Jesus Silva 

nasceu em 03/02/12

Filha do colaborador 
Edgar da Silva 

(Onduladeira) e Alita 
de Jesus

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

Na hora de lazer os 
colaboradores  do turno da 

tarde, setor onduladeira, 
aproveitam o campo de futebol 
do Grêmio D2G para um bate 
bola entre amigos e familiares.



Colaboradores participam de programa terapêutico em reeducação alimentar

 
 Diabetes é uma doença caracterizada por um 
aumento anormal do açúcar ou glicose no sangue. A 
glicose é a principal fonte de 
energia do organismo, porém, 
quando em excesso, pode 
trazer várias complicações à 
saúde. Quando não tratada, 
pode acarretar complicações 
como ataque cardíaco, 
derrame, amputação dos 
membros, entre outras.

Tratamento: É extremamente importante a educação 
do paciente na dieta, nos exercícios físicos e na 
monitoração de seus níveis de glicose, mantendo-
os equilibrados. Assim como não fumar, consumir 
alimentos próprios para diabéticos, e quando 
necessário, tomar os medicamentos receitados.

Como prevenir:  Assim como no tratamento adotar 
um  estilo de vida saudável, com alimentação 
equilibrada (sem excesso de açúcar e carboidratos) 
e praticas de exercícios físicos ( no mínimo 150 
minutos por semana), ajudam a previnir esta doença. 

 Pelo terceiro ano consecutivo o Núcleo de 
Atenção à Saúde (NAS), da Unimed leste Paulista 
em parceria com a empresa Ibéria promoveu 
Programas de Medicina Preventiva, por meio de 
grupos terapêuticos sobre reeducação alimentar e 
tabagismo. 
 Neste ano, durante oito semanas, o grupo de 
reeducação alimentar se reuniu coordenado pela 
nutricionista Juliana Geremias Franccioli (NAS). Os 
15 colaboradores participantes puderam aprender 
como se alimentar de forma mais saudável, como 
evitar o pensamento sabotador e as dietas da moda, 
entre outros assuntos.
   Para ela, em geral houve uma significativa 
redução do peso do grupo, totalizando a perda de 22 
quilos, “Em média, os participantes apresentaram a 
redução de 1 à 4 quilos. Estes resultados são ótimos, 
visto que cada um se esforçou muito para seguir os 
nossos conselhos”, disse a nutricionista.

 Para o colaborador André Martins, do setor 
Acessórios, o grupo é excelente e a única dificuldade 
encontrada foi deixar de lado a cervejinha, “Eu não 
consegui parar com a cevada, mas para compensar 
faço 1h30 de caminha todos os dias”, disse.
 A colaboradora Neiva Landiva, também do 
Acessórios, chegou a perder 3 quilos cumprindo as 
tarefas semanais. “Adorei o grupo. Voltei a fazer 
caminhada e principalmente diminui a quantidade 
de alimentos durante as refeições. Não me alimentava 
direito, comia muitas guloseimas. No filme que foi 
mostrado pude ver o entupimento de veias e artérias 
ocasionadas pela a ingestão destas guloseimas”, 
finalizou.
  No último encontro, as representantes do 
NAS, trouxeram os resultados individuais obtidos e 
certificaram todos pelos esforços e dedicação com o 
programa. Naquele momento foram destacados os 
colaboradores José Vanderlei (Impressoras), Fábio 
Eloi (Dep. Recursos Humanos) e Neiva Landiva   
(Acessórios) como os que mais conseguiram reduzir 
as medidas. 

Como ter uma vida saudável com a diabetes

Nossa Família coNtiNua cresceNdo. veja os Novos 
colaboradores

Granada

Ademir Soares dos Santos - Paletes
Ana Lucia Figueiredo Pascoa - Administrativo
Amarildo de Souza Dias - Paletes
Cristina Aparecida da Silva Pires - Limpeza
Diego Henrique Silva Costa - Man. Predial
Dione Donizete Marreiro - Paletes
Edilene Modena Carvalho - Serv. Gerais
Eduardo Tardioli - Balança
Elber William de Oliveira Santos - Paletes
Luciano Toteni - Expedição
José Francisco dos Santos - Paletes
Patricia Paula Martins Gandolfi - Paletes
Paulo Eduardo Sordi - Portaria
Sandiel  Santos Albuquerque - Paletes
Valter Santo Tassone Pereira - Paletes

  Sintomas 

Ibertrans

Everton Piper de Souza
Jean Pereira Sanches
Sidney Salvino da Silva

Ibéria
Alexsandro de Oliveira Carvalho - Acabamento
Anderson Micchael Miguel Souza - Onduladeira

Aparecido Donizetti Carvalho - Impressora
Dejair Del Vage de Souza - Comercial

Edgar da Silva - Onduladeira
Everton Ricardo Serra Luiz - Paletizadora

Gilberto da Cunha Giudice - Depósito de Bobinas
Heloisa Defende Miguel - Qualidade Total

Julimar Alves Machado - Expedição
Maicon Teixeira Romualdo - Paletizadora
Marcelo Cristiano Hossono - Impressora

Rogério Girotto de Abreu - Comercial
Suellen da Silva Campos -  Estagiária 



ACONTECEU
Acessibilidade para todos

 Com a intenção de proporcionar 
acessibilidade para os portadores de 
necessidades especiais, foi construída rampas 
nos principais pontos de entrada da empresa. 
Esta alternativa de acesso que atende a 
necessidade e direito dos cadeirantes promove 
a acessibilidade de forma segura e autônoma.

“Entendemos que a inclusão social é a consequência da visão de um mundo 
democrático, onde se anseia respeitar direitos e deveres”.

 No final de fevereiro, dia 22, os 
colaboradores foram presenteados com um kit, 
contendo manual de benefícios e convênios e 
também um calendário ilustrado com os desenhos 
dos filhos dos próprios colaboradores. Todos 
aprovaram a iniciativa da empresa que neste ano 
comemora 25 anos de fundação.

O restaurante é o mesmo, mas a administração mudou.
 
 
 

No comando do restaurante 
desde janeiro, a empresa Núcleo 
Alimentação vem surpreendendo 
nossos colaboradores com a qualidade 
e diversidade de seu cardápio diário. 
Todos têm apreciados muito o  novo 
tempero que a empresa adicionou 
nas refeições.  Para sugestões e 
melhorias pedimos que procure o 
R.H da empresa.

Massagem no trabalho?
 Sim, é possível. A Ibéria por meio dos 
fisioterapeutas da Live Well ofereceu um momento de 
descontração e relaxamento para seus colaboradores 
do setor administrativo.  A sala de fisioterapia 
transformou-se num ambiente muito confortável, 
onde foi colocada uma cadeira relaxante com diversas 
funções de massagem. Relaxados, todos gostaram da 
atividade.

Olha quem 
está aí...

 Aguaino por 
nascença, São Paulino 
de coração. Ele atua no 
setor de caldeira e faz 
parte de nossa família 
há mais de 20 anos. 

Casado, pai de duas lindas garotas, uma 
de 19 anos e outra de 05, Benedito Carlos 
Andrade, 45 anos, conhecido como 
Tininho é o primeiro selecionado para  
o ping pong de nosso Iberito. Venha e 
conheça mais “quem tá aí”.

Signo: Ariano
Religião: Católico Praticante
PRato que Sabe cozinhaR: Não sou um 
mestre cuca na cozinha. Me aventuro a 
fritar ovo   e cozinhar arroz e feijão.
PRogRama de tv favoRito: Não perco 
um bom jogo de futebol e também um 
noticiário.
um filme maRcante: Os filmes “Código da 
Vinci” e “Fim dos Tempos”. 
a melhoR canção: “Terra Tombada” 
e “Natureza Espelho de Deus” dos 
interpretes Chitãozinho e Xororó
naS hoRaS vagaS: gosto de ficar com a 
minha família
Sonho de conSumo: Construir uma casa 
planejada por mim.
féRiaS ineSquecíveiS: A PRIMEIRA VEZ... 
que fui à praia. Na época, já estava casado 
e pai de minha primeira menina, nadar 
no mar de Riviera ao lado de minha 
família foi para mim inesquecível.
Sonho que PRetende RealizaR: Viajar para 
Jerusalém e conhecer a Terra Santa.
o maioR medo: de tentar fazer algo e não 
conseguir. 
um defeito: Tenho alguns. E tento superá-
los a cada dia. Acredito que se estamos 
vivos é porque temos chances de mais 
um dia sermos melhor.
mania: Fechar portas! Antes de me deitar 
faço um passeio por toda casa para 
certificar se todas estão bem trancadas. 
Chega a ser chata essa mania, mas estou 
me policiando. 
melhoR amigo: São dois em um só: DEUS 
e JESUS.
SaudadeS: De meus pais
uma vontade: Tocar violão.  
um bRaSileiRo admiRável: Lula. Embora, 
como todo ser humano tenha falhas, ele 
conseguiu diminuir a desigualdade em 
nosso País.
filoSofia de vida: A vida é algo 
extraordinário que  nos dá oportunidade 
de sermos bons e solidários. 
o amoR maiS bonito: Os 26 anos vividos 
ao lado de minha esposa Laura.
deixe um Recado PaRa quem você ama: 
Laura: O maior dos presentes que eu 
ganhei é ter você como esposa e mãe de 
nossas filhas. Você para mim é um grande 
acontecimento. É minha realização como 
família.
uma fRaSe: “Não deixe para amanhã o 
que pode ser feito agora”.
ibéRia: Tenho 22 anos de empresa e sou 
orgulhoso de trabalhar aqui. Por meio 
das qualificações e estudo oferecidos 
pude desenvolver meu conhecimento 
profissional.  

Distribuição de Kits 25 anos

 No dia 27 de março, o Grêmio D2G certificou 
as primeiras alunas dos cursos de especialização em 
manicure, pedicure e unhas artísticas. Na ocasião 
a  vice-presidente do Grêmio, Sumaya Gallardo, 
entregou os diplomas para as participantes 
que festejaram o momento com uma pequena 
confraternização.

Grêmio diploma alunas

Coleta Seletiva de Pilhas e Baterias
Urnas de cor laranja foram distribuídas pelos 
setores da empresa para que sirvam de despósito 
para pilhas e baterias velhas. Agora todos os 
colaboradores poderão trazer de casa este tipo de 
material  e as descartarem de forma correta, sem 
que contamine o meio ambiente. 



Ibéria adquire ferramentas para otimizar a performance da onduladeira  
  Para aprimorar a qualidade de seus produtos e conquistar  
mercado os investimentos da empresa Ibéria são estratégicos e contínuos, 
atualizando cada vez mais o seu parque industrial. 
  Para este próximo semestre, três componentes da onduladeira 
serão substituídos, culminando com melhorias de desempenho, velocidade e 
da qualidade visual da fabricação de nossas embalagens. Estamos falando dos 
componentes conhecidos como cortadores: longitudinal (Master), transversal 
(Slitter Twin 400) e de descarte (Rotary Shear) que possibilitarão efetuar trocas de 
pedidos em alta velocidade, melhorar a qualidade no corte das chapas e descartar 
produtos não-conformes, e ainda visualizar on line a situação e o desempenho 
fabril de cada pedido, possibilitando intervenções rápidas quando necessárias.
  Dentre os diversos benefícios de ordem industrial e operacional 
este mecanismo de origem italiana se destaca, principalmente, por promover a 
velocidade permanente, mantendo um pico constante de produção, ou seja, sem 
a necessidade de paradas das máquinas para novas configurações, conforme os 
tipos de pedidos. 

 

O  v e n d e d o r  d e  s a p a t o s
   Era uma vez uma indústria 
de calçados que desenvolveu um projeto de 
exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, 
mandou dois de seus consultores a pontos 
diferentes do país para fazer as primeiras 

observações do potencial daquele futuro mercado.
Depois de alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou 
o seguinte fax para a direção da empresa:
“Chefe, cancele a produção, pois aqui ninguém usa sapatos.”
Sem saber desse fax, o segundo consultor mandou à direção 
da empresa a seguinte observação:
“Chefe, triplique a produção, pois aqui ninguém usa 
sapatos.”

Moral da História:
 
 A mesma situação representava um tremendo 
obstáculo para um dos consultores e uma fantástica 
oportunidade para o outro.

 Da mesma forma, tudo na vida pode ser visto com 
enfoques e maneiras diferentes. A sabedoria popular traduz 
essa situação na seguinte frase:  “Os tristes acham que o vento 
geme, os alegres acham que ele canta.”

 O mundo é como espelho que devolve a cada pessoa 
o reflexo de seus próprios pensamentos e comportamentos. A 
maneira como você encara a vida faz TODA a diferença.

Iberos renova a frota com novos caminhões
 Com   o objetivo de aprimorar o atendimento ao cliente e modernizar a 
frota, a empresa adquiriu mais oito (08) novos caminhões.
 Apontado como uma solução eficiente e rentável para o transporte de 
cargas, cinco (05) são do modelo L1318, e devem entrar em circulação ainda 
neste primeiro semestre, juntamente com mais três (03) trucks.
 Estas aquisições além de atender os novos perfis de clientes farão 
com que a idade média da frota Iberos passe de 06  anos para 01 ano e meio, 
entendendo em aspectos logísticos que para manter uma vida saudável de uma frota, a idade média jamais 
deve ultrapassar 05 anos.

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

Ibéria apoia lançamento especial do 
azeite Divino

 Com o apoio da Ibéria, 
no dia 17 de abril, a Natural 
Alimentos realizou o jantar 
de Lançamento do azeite 
Divino, uma edição limitada 
em homenagem aos 70 anos do 
desportista Ademir da Guia.
Naquele momento, Ademir 

ressaltou estar muito feliz por receber os amigos, e 
agradeceu ao Alberto  Trigo, Presidente da Natural  
Alimentos, pela homenagem. “Este azeite além 
de adicionar um delicioso sabor nas refeições,  
homenageia uma pessoa muito especial para mim: 
meu pai Domingos, de quem herdei o carinhoso 
apelido Divino”, disse.
 Presente no  evento, o gerente comercial  Milton 
Ienco, parabenizou todos 
pela iniciativa, “Somos 
orgulhosos em apoiar 
parceiros que lançam 
produtos diferenciados 
e que se destacam pela  
qualidade”.


