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Festa dos Caminhoneiros:

Transpor tadoras parceiras 

participam de carreata em 

homenagem ao Dia de São 

Cristovão .
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Em abril a Ibéria realizou a 29º Semana Interna de Prevenção à 
Acidentes do Trabalho para seus colaboradores.  

Colaboradores participam de 29º  SIPAT 

Vamos  recordar:

Para dar inicio a Cia Bem Estar Visão palestrou sobre os temas 
obrigatórios da NR 05, tais como DTS, álcool, tabagismo e drogas.  
Para o segundo dia, saúde visual e segurança do trabalho  foram 
os temas explanados também pela Bem Estar Visão. 

Ergonomia no Trabalho e cuidados com a postura para prevenir lesões 
na coluna e joelhos foi o tema explanado pela professora e 
sioterapeuta Rebeca Ferreira e as alunas da Unifae. 

Para o quinto o professor Dirceu Fernandes da Unifeob abordou sobre 
Orçamento nanceiro e planejamento familiar.

Para o fechamento do evento foi convidado o Diretor Técnico da 
Federação Paulista de Judô  Danilo Pietrucci  que falou  sobre 
qualidade de vida e o esporte como fonte de formação e disciplina. 

No dia 31 de julho  realizou-se a transição de posse da 
Cipa do ano anterior  para a Gestão 2019/2020. 

Na ocasião foram apresentadas as ações implantadas e 
as em aberto para continuidade. 

A Ibéria agradece aos participantes da gestão anterior 
pelos trabalhos desenvolvidos e conta com o  bom 
desempenho da nova Gestão.

Entre os meses de março a maio a 
Brigada de Emergência da Ibéria 
passou pelos treinamentos de 
reciclagem e formação de novos 
membros. 

Para os brigadistas os treinamen-
tos são fundamentais para que 
possam estar preparados em 
casos de ocorrências. 

Treinamentos concluídos os bri-
gadistas participaram dos simu-
lados de abandono de área, com-
bate a incêndios, acidentes quí-
micos e de socorro à vítima. 
Segundo coordenador da Briga-
da o resultado foi excelente, 
tendo recorde no tempo de aban-
dono e nas execuções da Brigada.

Formação Nova Brigada de Emergência

Sempre prezando pela segu-
rança de seus colaboradores os 
empilhadeiristas e colaborado-
res dos setores de apoio passa-
ram pelo treinamento de reci-
clagem quanto a direção  
defensiva e demais ações  para 
o transporte de produtos aca-
bados e matérias-primas.

Cipa 2019/2020



Em julho os colaboradores das 
transportadoras parceiras partici-
param do almoço comemorativo 
dos motoristas. Em sua 7 º edição 
o coordenador de logística da Ibé-
ria João Carlos Bulgarelli ressal-
tou quanto aos processos e agra-
deceu a todos pela parceria e 
desempenho . 

Em sua 19º edição as transportadoras participaram da 
carreata dos caminhoneiros, realizada na cidade de 
Aguaí em homenagem aos motoristas. Ao nal  os parti-
cipantes foram recebidos com  show sertanejo.

Confraternização dos Motoristas 

Transportadoras participam de carreata 

A cada ano, uma nova conquista: Estar no 
mercado de trabalho e ser reconhecido pelo seu 
desempenho é um desejo de todo prossional e 
foi para  isso que esse ano a Ibéria passou a 
entregar para cada colaborador na sua data de 
admissão uma carta de agradecimento pelo seu 
desempenho. Um gesto simples para rearmar o 
nosso compromisso em oferecer um ambiente de 
trabalho seguro e  saudável.

Valorizar  e reconhecer

A Segurança e qualidade de vida 
no trabalho são fatores   muito 
importantes para a Ibéria e para 
conscientizar e sensibilizar os 
colaboradores quanto seu papel  
em adotar hábitos e condição 

segura,  cerca de 70 placas sobre segurança foram 
a l o c a d a s  p e l a 
empresa. Além das 
placas janelas e por-
tas foram adesiva-
das com mensagens 
motivacionais.  

Sensibilizar  e motivar

Lançado em 2013 os cursos prossionalizante 
do Grêmio D2G  já  formou centenas de alunos 
e em março mais 30 alunos receberam os 
certicados entre os módulos ofce básico e 
excel avançado. 

D2G forma mais alunos 

CANTINHO DO BEBÊ

André Lorinczi Roberto Nogueira 
nasceu em 05/01/19  

Filho do colaborador André 
Lorinczi (TI) e Priscila Sene 

Roberto

Enrico Munhoz Simioni
 nasceu em 15/01/19  Filho do 

colaborador André Silva Simioni 
(Impressoras) e Josiane Poveda 

Munhoz

Maria Beatriz Nunes Luis
nasceu em 04/07/19

filha do colaborador Elder Ignacio 
Luis (Impressoras) e Anali dos 

Santos Nunes

Benicio Salvi Cruvinel
nasceu em 11/03/2019

filho do colaborador Leonardo 
Cruvinel Tassilli (Impressoras) e
Cínthia Aparecida Luciano Salvi



Para acompanhar as ten-
dências de mercado e 
estar em constante con-
tato com a comunidade  
a Ibéria lançou em junho 
o projeto “Ibéria nas 

redes ” que  fez a inclusão do perl da empresa 
nas principias redes sociais, sendo eles: facebo-
ok, instagram e linke-
din.

Ibéria nas redes sociais

Rede  Whatsapp

E para oferecer mais um 
canal com o seus cola-
boradores a empresa lança em agosto a rede de 
transmissão via whatsapp para o envio de notí-
cias e informações.

  Para participar procure o  Marketing da Ibéria e 
cadastre seu número de telefone. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Por meio do Projeto de 
Ação Cultural a Iberos e 
transportadoras parcei-
r a s  p a t r o c i n a r a m  a 
Orquestra de Câmara 
Vereda Cultura que reali-
zou concertos artísticos  
em Aguaí e região. 

O projeto realizou tam-
bém concertos didáticos 
para crianças e adoles-
centes com a missão de 
contribuir com a forma-
ção cultural  dos jovens.

Com mais um fechamento a campanha “Mude 
sua impressão. Use com consciência”  premiou 
em julho mais duas equipes: impressão: equipe 
Amarela (Suprimentos, Secretaria e PCP) e a 
equipe Verde Escuro (Comercial).Conra os 
resultados de janeiro a junho de 2019: 

Campanha que cuida do meio ambiente 

Em junho promoveu a 
campanha para a doação 
de roupas e agasalhos que  
arrecadou diversas peças, 
sendo essas repassadas à 
comunidade por meio do 
Fundo de Solidariedade.

Cultura

Solidariedade

Esporte

Em agosto é lançado em 
Aguaí, SP, o projeto Crian-
ça Ativa, tendo a Ibéria 
como uma das patrocina-
doras por meio do PIE.

O projeto oferece aulas de 
judô para crianças e ado-
lescentes. Conra mais 
informações sobre o proje-
to na página do facebook 
Projeto Criança Ativa 
Aguaí.

Investimento em tecnologia 

E em julho nalizou-se a 
implantação do software 
K I W I P L A N ,  s i s t e m a 
voltado para a manufatura 
f a b r i l  q u e  f a z  t o d a  a 

programação da onduladeira e conversão. O 
software é um dos mais inteligentes do mercado 
e traz excelência no desempenho dos processos,  
na redução de perdas e a qualidade de entrega.

No dia 27 de junho a convi-
te do SESI – São João da 
Boa Vista a Ibéria esteve 
presente na instituição 
para a feira em comemora-

ção ao Dia da Indústria.  Representando várias 
empresas os stands foram apresentados pelos pró-
prios alunos Ensino Fundamental.

Educação

Redução de 260 mil folhas

Aproximadamente 35 árvores adultas
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