


No mês de setembro a Ibé-
ria passou por auditorias em 
todos os setores da empresa 
com o objetivo da recertifica-
ção da ISO 9001 que trata da 
qualidade dos produtos e da 
ISO 14001 que refere-se à pre-
servação do meio ambiente. 
E com um excelente desem-
penho e mérito a empresa re-
novou as certificações com a

2

Ibéria recertifica ISO 9001 e 14001

2016 desafios & conquistas...

Em setembro os líderes da Bri-
gada e os membros da Cipa esti-
veram em reunião para discutir 
sobre as atribuições e responsabi-
lidades dos dois grupos, apresen-
tando o novo modelo de gestão 
2016/2017, disponibilizado no sis-
tema de Gestão da Qualidade no 
qual consta alterações no plano de 
evacuação diária, a unificação dos 
alertas e demais ações adotadas 
para a eficácia de atendimento em 
casos de emergências.
Em novembro para a manutenção 
do treinamento as duas equipes 
e os colaboradores passarão pelo 
simulado que atendera as três 
etapas: acidente ambiental com 
produto químico, evacuação por 
motivo de incêndio e atendimento 
à acidente com vítimas (Prestação 
de Primeiros Socorros).

Caro leitor,
Faltam praticamente 02 meses para o fim do ano, mas já  podemos afirmar que os DESAFIOS de 
2016 estão superados e  que mais uma vez demonstramos que somos  uma empresa sólida, respon-
sável e comprometida com o sucesso de nossos clientes,  colaboradores e parceiros. Treinamentos, 
qualificação, confraternizações e investimentos foram os pontos fortes para as CONQUISTAS. Con-
fira  neste informativo as últimas ações da Ibéria. Boa Leitura!

validade de 04 anos, receben-
do entre este período audito-
rias de manutenção.
Um trabalho realizado em 
conjunto às equipes tendo à 
frente o setor da Qualidade 
Total. Parabéns a todos. 
Um compromisso da Ibéria 
com o sucesso de seu proces-
so, colaboradores, fornecedo-
res e clientes.

União Brigada e CIPA

E os colaboradores 
da Ibéria e terceiri-
zados são os respon-
sáveis pela excelên-
cia na avaliação das 
vistorias da Vigilân-
cia Sanitária em nos-
sa empresa.
Para o setor de Qua-
lidade Total o pro-

grama 5S implantado em 1997 e as Boas Práticas de Fabrica-
ção em 2012, são as duas ferramentas que tem auxiliado para 
esse resultado.
Veja algumas ações ressaltadas na Ibéria: os lixos seletivos 
possuem tampas, evitando o acúmulo de água; a empresa 
possui sistema de controle de pragas; as infraestruturas sa-
nitárias são adequadas e higienizadas; as áreas externas são 
limpas e possui uma mão de obra para a limpeza dos jardins.

Lição de Casa Reconhecida

Outubro Rosa é uma 
campanha de cons-
cientização sobre a 
importância do exame 
para a prevenção e do 
diagnóstico precoce do 
câncer de mama. Cola-

boradoras procure o posto de saúde e agen-
de já o seu exame. 
É indolor, rápido e importante para sua vida.



Pai um porto seguro 
No dia 12 de agos-
to para homena-
gear e prestigiar 
aos colaboradores 
que são pais a Ibé-
ria promoveu um 

almoço especial em reconhecimento ao seu 
papel de educador, amigo e protetor.
Na ocasião eles foram presenteados com 
um delicioso pote de Jam de Goiaba para 
saborear em companhia da família.

Parabéns! Pai, dom Criador. Filho, presente divino.

Motoristas na carreata
No dia 24 de julho as transportado-
ras Iberos e Ibertrans participaram 
da tradicional carreata Festa dos Ca-
minhoneiros em comemoração ao 
Dia do Padroeiro dos motoristas São 
Cristóvão (25 de julho).
Em sua 16º edição, com o tema “Pro-
teja-me senhor” os motoristas marcaram a presença em cia dos familiares. 

E a Ibéria recebeu nesse semestre os novos me-
nores aprendizes que assumiram diversas atri-
buuções pelos setores da empresa. Por ter a cer-
teza do ótimo desempenho desses jovens a Ibéria 
parabeniza todos, desejando sucesso no desen-
volvimento de seu aprendizado.

Festa Iberos e Ibetrans
E no domingo 
s u b s e q u e n -
te, dia 07 de 
agosto, a fes-
ta continuou 
com a pro-
moção da 5º 
Almoço Co-
memorativo 

dos Motoristas, quando os colaboradores 
da Iberos e Ibertrans estiveram presente no 
Grêmio D2G para uma confraternização.
A consultora Rose Lago a convite da super-
visora da frota Patricia Pires apresentou um 
vídeo motivacional seguida de uma rodada 
de perguntas quando os motoristas ressal-
taram os pontos assimilados no vídeo. 
Para fechar o ciclo de premiação do progra-
ma “Uso Consciente de Combustível” os 
motoristas foram premiados com camisetas 
caricaturadas.

Social
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Pietro Gazito Tavares  
nasceu em 09/09/2016 
Filho do colaborador 

Helton Romualdo Tavares 
(Paletes) e

 Maisa Gazito Marinho Tavares

Pedro Henrique Ferreira Rosa 
nasceu em 13/09/2016 

 Filho do colaborador Roque 
Augusto Paulino Rosa 

(Faturamento) e Vanessa 
Gandolfi Ferreira Rosa

C A N T I N H O  D O  B E B Ê



E foi desta forma que o colaborador Paulo Can-
dido após 18 anos de trabalho dedicado a Ibé-
ria se despediu da empresa. Ele começou sua 
história no ramo de papelão em 1977, mas foi 
em 1995 que iniciou sua jornada de sucesso na 
Ibéria. Tendo a experiência no ramo Paulo foi 
direcioanado para a  Onduladeira, mas foi ao 
ser convidado para assumir uma vaga no setor 
de Cola que ele se identificou ainda mais com 
o processo do papelão ondulado. “Neste setor é 
preciso ter raciocínio rápido para fazer as com-
posições e atender o processo e esse desafio me 
entusiasmou”, conta ele.
Segundo ele, quando precisava treinar algum co-
lega para o setor sempre solicitava aqueles que 
tinham o perfil com agilidade na operação e no 
raciocínio. Paulo afirma que mesmo com a apo-
sentadoria que veio em 2014 não conseguiu ficar 
longe do trabalho, “Sou apaixonado por Ondu-
ladeira, por isso decidi ficar por mais dois anos”. 
Religioso fervoroso a decisão de parar defini-
tivamente com suas funções na Ibéria foi para 
atender ao antigo sonho de dedicar-se integral-
mente à caridade e voluntariado junto a comu-

Paulo Candido: De portas sempre abertas
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 ...e ao inicio da aplicabilidade 
da Alta Performance nos rela-
cionamentos das equipes e nas 
rotinas de trabalho , pois em 
agosto 70 colaboradores recebe-
ram  o certificado de conclusão 
do curso.
Com 06 meses de duração e 
muita superação e desenvolvi-
mento os alunos fecharam com 
chave de ouro ao serem desafia-
dos a apresentarem uma coreo-
grafia durante a cerimônia.

Liderança em Alta Performance

cia, supervisão e convidados.
A coreografia campeã foi a    
realizada pela equipe do Bon-
de do Tigrão.
Capacitar é engajar as pessoas 
em seu poder de ser capaz de 
realizar sonhos, capaz de su-
perar limitações, capaz de ser 
e fazer o outro feliz, capaz de 
formar uma base sólida que 
lhe garanta vitória na vida 
profissional e pessoal.
Sucesso!!!

Segundo a consultora de RH, 
Rose Lago, coordenadora dos 
módulos afirmou que a última 
dinâmica foi para evidenciar a 
mudança de postura dos cola-
boradores que estão mais pre-
dispostos em superar suas limi-
tações e comprometidos com o 
trabalho em equipe.
Os grupos fizeram um verda-
deiro espetáculo, tendo a deci-
são de uma mesa avaliadora, 
composta pela diretoria, gerên- 

Chegou ao fim do treinamento...

nidade cris-
tã da cidade. 
“ P r e t e n d o 
t r a b a l h a r , 
porque   para-
do não consi-
go ficar, mas 
agora preten-
do direcionar 
meus servi-
ços à comu-
nidade religiosa a qual eu faço parte há muitos 
anos”.
Ao ser questionado sobre  a Ibéria, Paulo repleto 
de orgulho afirma que a  empresa é parte da fa-
mília. “ Sinto-me realizado e feliz com a empre-
sa que escolhi para desenvolver minha carreira 
e quero deixar aos amigos a reflexão para que se 
dediquem com gratidão ao seu trabalho”.
A Ibéria agradece ao Sr. Paulo Candido por ter 
prestado suas funções com excelência, sendo um 
exemplo de dedicação, responsabilidade e com-
prometimento. Temos orgulho em tê-lo como 
parte da história da Ibéria. Felicidades e sucesso!



Para comemorar o Dia das Crianças a 
Ibéria inovou mais uma vez o concurso e 
trouxe a edição Chef Kids. E para o desafio 
cerca de 40 crianças elaboraram deliciosos 
cupcakes. 
Uma iniciativa inusitada que agradou os 
pequeninos que se divertiram e degusta-
ram durante todo o evento.
A festa teve continuidade no domingo com 
a tradicional Festa da Alegria. O even-
to além dos brinquedos, doces e brin-
cadeiras contou com a apresentação 
de uma peça teatral e da apresentação 
musical dos alunos da APAE que abri-
lhantaram aquele momento com lindas 
canções da MPB.
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O ano tem sido de muito su-
cesso para o Grêmio D2G, tra-
zendo investimentos na infra-
estrutura e nos programas de 
qualidade de vida. 
Além da divisão dos espaços 
(Salão e Quiosque) para loca-
ções simultâneas, a construção 
da passarela e dois banheiros 
o Grêmio projeta a construção 
de mais um quiosque. 
O campo de futebol também 
recebe nivelamento e grama-
do.

Para arrecadar recursos fi-
nanceiros para investimen-
tos o Grêmio promoveu a 
primeira edição do Bingo 
“Ação entre Amigos” e 
foi um sucesso, centenas 
de pessoas participaram e 
concorreram a dezenas de 
prêmios, tais como: televi-
são, bicicleta, Blu-ray, mi-
cro-ondas, multiprocessa-
dor dentre outros.
A próxima edição está pre-
vista para abril de 2017.

Promovido pelo Grêmio D2G 
e com o apoio da Ibéria o Asi-
lo São Vicente abriu as portas 
no dia 06 de agosto para rece-
ber uma festa para os idosos.
Música e churrasco foram os 
itens adicionados para co-
memorar aquele momento. 
Houve ainda a doação de um     
freezer, produtos de limpeza e 
higiene e fraldas descartáveis. 
Agradecemos a participação 
de todos. A cada ato de bon-
dade um futuro novo é gerado!

Espaço D2G

Recursos Humanos

Crianças todo dia, tem alegria



Para fidelizar relacionamentos 
a Ibéria esteve presente nos dias 
06, 07 e 08 de julho em São Go-
tardo, MG, para mais uma edi-
ção da Feira de Agronegócios 
do Alto do Parnaíba 
Segundo os dados da organi-
zadora o evento contou com a 
participação de 293 agricultores 
e mais de 2 mil visitantes.

6

São Gotardo em foco

TILIBRA PRODUTOS DE 
PAPELARIA LTDA. 

Representada pelos  Sr. 
Marcos Silva.

Ibéria recebe visitas

FORTUNA COMÉRCIO 
S/A.

Representada pelas  Srs. 
Lucas Santos, Donizette 

Ozelami, Edjailton Lima e 
Srta. Eliana Nakamura.

Impressão Sustentável
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Cuidar do meio ambiente e 
adotar ações que reduzam o im-
pacto ambiental 
é um dos pre-
ceitos da Ibéria 
e com este com-
promisso lan-
çou em outubro 
de 2015 a cam-
panha de redução de impressão 
“Mude sua impressão. Use com 
consciência”.

E o fechamento deste primei-
ro semestre foi excelente, pois 

apresentou 
a redução 
de 13% no 
total, uma 
e c o n o m i a 
de mais de 
100 mil fo-

lhas virgens, ou seja, em média 
foi deixado de consumir 15 ár-
vores adultas.

E para reconhecer e incentivar a equipe 
Azul (Almoxarifado e Manutenção) que 
teve a maior pontuação e redução foi 
premiada com um bônus.  

Como surgiu a expressão “Amigo da Onça”?
O Amigo da Onça foi um personagem criado pelo chargista Pé-
ricles Maranhão, para a revista “O Cruzeiro”, na década de 40.  O 
nome do personagem, que acabou virando sinônimo de amigo 
falso, que vive colocando os outros em situações embaraçosas, 
foi tirado de uma piada que fazia sucesso na época: 
“Dois caçadores estão conversando:
- O que você faria se estivesse na selva e aparecesse uma onça na sua frente?
- Dava um tiro nela

- E se você não tivesse uma arma de fogo?
- Furava ela com minha peixeira
- E se você não tivesse uma peixeira?
- Pegava qualquer coisa, como um grosso pedaço 
de pau, para me defender
- E se não encontrasse um pedaço de pau?
- Subia numa árvore
- E se não tivesse nenhuma árvore por perto?
- Saía correndo
- E se suas pernas ficassem paralisadas de medo?
Nisso, o outro perdeu a paciência e explodiu:
— Mas, afinal, você é meu amigo ou amigo da 
onça?

Espaço livre

Nas férias o colaborador 
Gustavo Guarnieri  (Acaba-
mento) colocou a coragem 
na mochila e partiu rumo 
ao Peru. O mochileiro visi-
tou cidades e subiu mais de 
1600 metros de escadas es-
culpidas na rocha.
E lá estava ele no topo da 
Montanha Machu Picchu, 
provando que sonhos se 
tornam realidade. Parabéns

REDUZIMOS A NOSSA 
FRANQUIA PARA 

110 MIL CÓPIAS/MÊS


