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 Com muito sucesso a nova temporada de cursos do Grêmio 
D2G têm conquistado muitos elogios dos participantes. Dentre 
os já existentes como o de manicure e pedicure, unhas artísticas, 
depilação com cera e designer de sobrancelhas, este ano  a 
programação traz muitas novidades. 
 Coordenada pela educadora física Vanessa Nogueira da 
academia Alvo Sport a dança é uma delas. Com duas modalidades, 
aeróbica e a de salão, a atividade tem agradado os participantes.
 “A atividade relaxa, alivia as dores e de quebra 
acaba com o stress. Estamos aprendendo aos poucos, 
mas em breve estaremos dando um show nos bailes 
da vida” (Luis Bergue - Lú do Acessórios).

“É preciso deixar de lado a timidez 
e aproveitar mais as oportunidades. 
Sempre quis aprender e tem  sido 
divertido e prazeroso se arriscar nos 
passos da dança” (André Martins - 
Acessórios).

No dia 22 de março para 
comemorar o Dia Mundial 
da Água a Ibéria distribuiu 
virtualmente DICAS DE COMO 
ECONOMIZAR ÁGUA.
O objetivo da ação foi promover 
a conscientização de todos para 
a economia de água, afinal 
este precioso recurso está cada 
vez mais ESCASSO e algumas 
medidas simples e ao alcance 
de todos, como: reduzir o tempo 
de banho e fechar a torneira 
ao escovar os dentes podem 
resultar em até um terço de 
economia no uso doméstica.

ÁGUA: FONTE DE VIDA

 básicas do Windows,  word, excel e da internet. O curso 
é oferecido para adultos e crianças e tem despertado 

o interesse e satisfação dos alunos.
 Para o colaborador Valdir Avelino 
a programação trouxe a possibilidade de 
participação para toda sua família, pois 
enquanto cursa informática com o filho 
Gabriel, a esposa Suzana faz o de Manicure e 
Pedicure.

“Estamos muitos satisfeitos com 
as capacitações. É uma excelente 

oportunidade de 
melhorar nossas 
qualificações   junto 
à nossa família”  
(Valdir Avelino - 
Acabamento).

Grêmio D2G promove novos cursos
 profissionalizantes e recreações

 A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) lançou em novembro 
de 2012, o “Fale com a Cipa”, sendo este 
um canal de comunicação disponibilizado 
nos computadores da empresa para 
encaminhamentos de ocorrências e sugestões 
relacionados à segurança do trabalho.
  A eficiência da ferramenta efetua-se 
por envolver o senso crítico e prevencionista 
do indivíduo, incentivando-o a buscar a 
eliminação das condições inseguras  em seu 
local de trabalho.
como utilizar: Na área de trabalho do computador 
(desktop) clique no ícone “Fale com a CIPA”, preencha 
o formulário com os dados solicitados e aperte o botão 
enviar.  

 No ano passado iniciamos 
a publicação do Iberito News que  
divulgou e registrou os acontecimentos 
que fizeram de 2012 um marco de muitas 
conquistas e sucesso.
 Dando continuação ao nosso  
compromisso de compartilhar as 
informações e consolidar a comunicação, 
apresentamos a primeira edição de 2013 
com as novidades mais interessantes 
desses primeiros meses. Saiba mais sobre 
as nossas atuais realizações e conquistas. 
    Boa Leitura! 
                             (Depto Marketing)

Caro leitor,



 Para homenagear as mulheres a Ibéria organizou 
no Dia Internacional da Mulher, 08 de março, uma  
confraternização para as colaboradas. 

 Durante o almoço especial, no restaurante da 
empresa, elas foram homenageadas com mensagens, 
músicas e vídeos. Para reforçar a admiração da empresa 
á dedicação feminina, todas foram presenteadas com 
rosas e um kit pincel para maquiagem personalizado. 

 Entusiasmadas, elas ainda concorreram ao sorteio 
de produtos de beleza, de maquiagem e de vestimentas. 

Homenagem ao Dia das Mulheres

A Ibéria parabeniza as mulheres que são dignas 
de respeito, confiança e admiração.

Conforme indica a pirâmide de Maslow 
a auto-realização está diretamente ligada 

ao atendimento das necessidades 
humanas, categorizadas pelo seu nível 

de importância. E como sabemos todos 
precisamos de alimento, de moradia, 

de pagar as contas e em especial de  
relacionar-se e ser aceito dentro 

de um grupo, sejam unidos por 
motivos religiosos, familiares 

ou profissionais.

Equipe, um bem necessário

 Na vida profissional, o bom 
relacionamento e a aceitação são fatores primordiais para a formação 
das equipes e para que assim as atividades não se tornem monótonas, 
resultando em desmotivação e baixo desempenho. 
 Por isso é necessário conscientizar-se de que equipe é o conjunto 
de pessoas que ao compartilharem uma direção comum e prezarem 
pelo senso de comunidade conquistam os objetivos e superam as 
metas.
 Trabalhar em equipe exige muito mais de nós mesmos do que 
dos outros, pois apesar de estarmos sujeitos aos comportamentos 
externos, desde ideias até mesmo a conclusão de um trabalho, 
podemos conquistar um maior índice de aprovação quando adotamos 
atitudes que permitem o diálogo e a exposição de ideias. 

Para trabalhar em equipe...
Compartilhe: Evite resolver as 
questões solitariamente;
Flexibilize: Exponha suas 
ideias e seja flexível para 
que sejam analisadas e 
aprimoradas;
SenSibilize: Planeje e elabore 
suas atividades no trabalho, 
levando em consideração os 
objetivos comuns da empresa 
e das pessoas envolvidas.

partiCipe: Adote posturas 
participativas e solidárias com 
os colegas de trabalho.

 



 Em janeiro, buscando mais 
comodidade para os colaboradores e 
agilidade nas atualizações dos exames 
periódicos a Ibéria trouxe para o pátio 
da empresa um caminhão/stand para 
a realização de radiografias.

Raio X da Ibéria

Álcool e drogas na direção, não podê?

 Os riscos de conduzir veículos sob o efeito de álcool e outras 
drogas foi tema de palestra ministrada pela psicóloga Renata 
Nogueira do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) aos motoristas 
das transportadoras parceiras da Ibéria, realizada em fevereiro. Na 
explanação foram comentados os efeitos colaterais, em especial da 
ingestão de álcool e as punições legais regidas pela Lei Seca.

 Lugar de lixo é no lixo, certo? Errado! Lugar de lixo é na 
reciclagem. Desde 2000, a Ibéria implantou a coleta seletiva que 
separa os materiais descartados para que sejam reciclados, dentre 
eles: papéis, plásticos, metais e vidros.
Portanto, na empresa todo lixo composto por restos de alimentos 
são separados dos demais. E foi para melhor armazená-los até a 
destinação final que a Ibéria construiu um depósito especifíco para 
esse tipo de lixo. 

Pense limpo, separar o lixo é um luxo

 Para motivar e parabenizar 
os colaboradores da área produtiva, 
os profissionais  da  Live  Well 
disponibilizaram na sala de fisioterapia 
uma cadeira com várias funções de 
massagens. Foram contemplados com a 
sessão aqueles que apresentaram maior 
índice de presença na Ginástica Laboral.

Momento Relax

 Faixas de Pedestres foram 
implantadas nas áreas externas e internas 
da empresa com objetivo de promover mais 
segurança e acessibilidade aos pedestres. 
Ao utilizá-las todos colaborarão com o 
fluxo e a circulação dentro da empresa, 
impedindo ocorrência de acidentes. Seja 
consciente!

As listras da Segurança

 Em março, foi implantado na 
Ibéria o Enterprise Resource Planning  
(ERP),  um novo sistema de gestão que 
centraliza e gere o fluxo das informações 
administrativas, objetivando integrar as 
informações e possibilitar acesso ágil, 
eficiente e confiável.

Novo Sistema de Gestão

    A Ibéria  
comprometida com 
a responsabilidade 
social e ambiental 
fechou patrocínios para 
apresentações teatrais 
nas escolas da rede 
pública de  Aguaí.  
   A peça “Batalhão 
da Coleta Seletiva”, 
organizada pela CIA 
Parafernália de Mogi 
Guaçu, aborda a 
importância da seleção 
do lixo doméstico 
para a reciclagem. As  
apresentações serão  
realizadas a partir do 
dia 14 de maio, no 
Centro Cultural de 
Aguaí.
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Flagra

Entrega de ovos de Páscoa enco-
mendados pelos colaboradores.  



 O Sistema Integrado de Gestão da Ibéria com 
o intuito de assegurar a eficácia da qualidade dos 
produtos e a satisfação dos clientes, tem realizado 
diversas melhorias no sistema de gestão. 
 Os indicadores da qualidade “Objetivos 
e Metas” passaram por alterações, onde foram 
adicionadas novas informações estatísticas que 
aperfeiçoaram o método de controle e análise crítica 
dos resultados.
 Dentre outras iniciativas, o setor prepara o 
treinamento para o programa de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) e 5S com diretrizes e recomendações 
que direcionam o nosso processo a níveis mais 
elevados de qualidade, higiene, segurança e de bem 

estar aos colaboradores. 
  Essas diretrizes visam 
estabelecer critérios quanto à 

qualidade sanitária com o objetivo 
de garantir a isenção de qualquer tipo 
de contaminação em nossos produtos, 

buscando a excelência e a melhoria contínua 
dos processos.

Melhorias na Gestão da Qualidade
Treinamento Ultragaz

 Em março, o técnico de 
segurança da Ultragaz, Gilberto 
Santos realizou na Ibéria o 
treinamento de como abastecer 
os cilindros das empilhadeiras 
(recipientes B-20). 
 O palestrante explanou o passo 
a passo do abastecimento, assim 

como as ações proibidas e os objetos que podem 
servir como ignição para incêndios. Apresentou 
ainda acidentes que poderiam ser evitados caso 
os envolvidos tivessem treinamentos.
 Respeitar o limite máximo permitido de 
abastecimento, estar atento á válvula de expurgo, 
nunca abastecer a empilhadeira com o motor 
ligado ou com alguém sentado, usar luvas e 
óculos de proteção, nunca abastecer portando 
celulares foram algumas das orientações. “Deve-
se extinguir o achomêtro nesses procedimentos e 
seguir as normas descritas nos regulamentos de 
segurança”, disse Gilberto Santos.
 Após as explanações, os participantes foram 
até Ponto de Abastecimento para vivenciarem na 
prática como abastecer os recipientes de forma 
correta, segura e responsável.

É a Ibéria promovendo a melhoria contínua para 
garantir a satisfação dos clientes.

Pressentindo que seu País em breve iria 
mergulhar numa guerra civil, o sultão 
chamou um dos seus melhores videntes, e 

perguntou- lhe quanto tempo ainda lhe restava viver.
- Meu adorado mestre, o senhor viverá o bastante 
para ver todos os seus filhos mortos.
Num acesso de fúria, o sultão mandou imediatamente 
enforcar aquele que proferira palavras tão aterradoras. 
Então, a guerra civil era realmente uma ameaça!
Desesperado, chamou um segundo vidente. 
– Quanto tempo viverei? – perguntou, procurando 
saber se ainda seria capaz de controlar a situação.
- Senhor, Deus lhe concedeu uma vida tão longa, que 
ultrapassará a geração dos seus filhos, e chegará à 
geração dos seus netos.
Agradecido, o sultão mandou recompensa-lo com 
ouro e prata. Ao sair do palácio, um conselheiro 
comentou com o vidente:
- Você disse a mesma coisa que o adivinho anterior. 
Entretanto, o primeiro foi executado e você recebeu 
recompensas. Por quê?
- Porque o segredo não está no que você fala, mas na 
maneira como diz.

Ibéria recebe visitas
Sempre de portas abertas, a Ibéria tem recebido 

visitas que fortalecem o seu relacionamento rumo 
ao sucesso. Sejam sempre muito bem-vindos!

Visita da Méga Papéis e Embalagens Promocionais Ltda EPP, representada 
pelo Srs. Augusto Araujo, João Ribeiro, Rogério Junior e Paulo Henrique.

Senac - São João da Boa Vista - 
Alunos dos cursos de Logística e 

Recursos Humanos.

Senac - São João da Boa 
Vista - Alunos do curso de 

Administração.

A  H     RA   DO CONTO
O sábio que sabia assoviar

Em todas as situações reflita qual a melhor forma de 
expor suas ideias para que conquiste bons 
relacionamentos.  As palavras  são poderosas, 
por isso seja atencioso e zeloso ao proferi-las.


