


Ibéria na comunidade

Em sua segunda edição a Ibéria por 
meio das doações realizadas por seus 
colaboradores patrocinou o segundo 
almoço de confraternização da Asso-
ciação dos Pais e Amigos dos Excep-
cionais – Apae – de Aguaí.
Para dar inicio a comemoração os alunos da Apae apresentaram 
canções em forma de coral que emocionaram os convidados. Na 
ocasião alguns colaboradores representando a Ibéria receberam pre-
sentes artesanais  confeccionados pelos próprios alunos. “É um ges-
to muito gratificante contribuir e compartilhar com eventos dessa 
natureza”, afirmou o colaborador Luis Carlos Perucci (Expedição).

Iniciamos nosso Iberito com as últimas ações da Ibéria e seus colaboradores junto à comunidade 
de  Aguaí no final de 2018 e as ações voltadas para os nossos colaboradores visando valorizar o seu 
trabalho e contribuir com o seu crescimento profissional.
Para 2019 as expectativas são de potencializar nossas ações e contribuir com o sucesso de nossos 
parceiros, fornecedores, colaboradores e clientes. Por isso é muito bom poder contar com todos, 
pois confiamos que este ano é o das parcerias de sucesso, da união de vitórias e do compartilhamen-
to de realizações. Boa Leitura!

Expectativas 2019

Almoço APAE

Com saldo positivo das arrecadações a ação solidá-
ria pode se estender para mais uma iniciativa junto 
ao Asilo São Vicente de Aguaí por meio das do-
ações de presentes aos idosos daquela instituição. 
Roupa, bonecas,  relógios e maquiagem foram  al-
guns dos itens solicitados pelos idosos que agra-
deceram e comemoram com muita alegria aquele 
momento.
Parabenizamos aos nossos colaboradores por se 
unirem em prol de ações que fazem a diferença na 
vida da comunidade.  Parabéns.

Em agosto a Ibéria e o 
Grêmio D2G partici-
param da 6º Etapa da 
Corrida Superação, re-
alizada em Aguaí. Na 
ocasião os atletas Kate 
Braga e João Carlos 
Varzoni representaram 
a Ibéria e competiram 

no percurso de 5 km, conquistando a atleta a 3º colo-
cação na modalidade feminina e  João Varzoni a 10º 
na masculina.

Por meio do Proac 
a Ibéria foi uma das 
patrocinadoras do 
evento Esporte e 
Ação realizada em 
outubro em Jun-
diaí, SP. O evento 

contou com atendi-
mento de saúde, ca-
minhada, corrida e 
atividades recreati-
vas.

Presente Asilo

Corrida Superação Ação e Esporte



Em dezembro a Ibéria  realizou a tradicional entrega 
da cesta natalina recebendo os colaboradores com uma 
festa especial de natal. Uma forma de 
agradecê-los por mais um ano de dedica-
ção e comprometimento com a empresa. 
Muito obrigado!

Ibéria promove confraternização e entrega de cestas aos colaboradores

Em dezembro o  Grêmio D2G 
encerrou o curso de violão. 
Com a  duração de  3 anos cer-
ca de 10 alunos fizeram os 6 
módulos oferecidos pelo cur-
so. Para o professor Guilherme 
Straza o curso foi muito válido 

uma vez que foi notório o desenvolvimento dos alunos. O Grê-
mio agradece aos alunos pela confiança desejando-lhes sucesso!

Grêmio D2G 

Jovem Aprendiz
Em dezembro o DRH reali-
zou o evento de conclusão 
do Programa Jovem Apren-
diz 2017/2018. Os aprendi-
zes receberam certificados e 
as parabenizações de seus líderes imediatos pela presteza e dedi-
cação dos trabalhos na empresa.



Mais um ano de sucesso da campanha de redução de im-
pressão A4.         RESULTADOS 2018

Campanhas

Dando suporte ao projeto de 
redução de despesas referente 
a conta energia elétrica, repre-
sentada pelos colaboradores 
Bruno Oliveira e José Carlos 
Juliari, é lançado em janeiro à 
campanha “Se ligue, desligue!  
para a conscientização de eco-
nomia de energia elétrica.
A ação sustentável traz incen-
tivos e materiais informativos 
para estimular as práticas sus-
tentáveis que contribuiam com 
a preservação do meio ambien-
te e o consumo sem desperdí-
cios desse recurso.

Para apoiar às campanhas de saúde 
na empresa os colaboradores nos me-
ses de setembro, outubro, novembro e 
dezembro  vestiram as camisetas para 
evidenciar a importância quanto a 
conscientização de exames preventivos 
e os cuidados à saúde.

Referente ao 2º se-
mestre de 2018 foram 
premiadas a equipe 
Vermelha (Contábil, 
Custos, Financeiro e Marketing) pela 
maior redução de impressões e a Equipe 
Azul (Tintas) - pelo maior uso de rascu-
nho.

Consumo Consciente - Uma nova impressão 

Desafio: Se liga, desliga! Saúde, vamos cuidar!

Iber Ideias: Tirando as ideias da caixa
Durante o ano por meio do progra-
ma Iber Ideias o colaborador Marce-
lo Santiago (Impressoras) recebeu a 
premiação por ter apresentado uma 
ideia de melhoria no setor impresso-
ras.  A disponibilização de um armá-
rio de clichês mais próximo da má-

quina, melhorando o desempenho da equipe e o ganho de 
tempo na retirada do material.

Redução de 400 mil fohas

Economia de R$ 10 mil reais
Premiação total das equipes R$ 3 mil reais

Deixamos de consumir 40 árvores.
* Considerando que uma árvore padrão produz 10 mil folhas. 

A Ibéria concluiu a implanta-
ção do projeto KiwiPlan que 
trata-se da aquisição de um 
software para a gestão em alta 
performance da programação e 
controle de fabricação. 
Com a ferramenta as informações ficaram ainda mais 
transparentes, ágeis e organizados, agregando mais efici-
ência e otimização dos processos.

Ibéria moderniza tecnologia


