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         Com a chegada do Ano Novo, 
podemos dizer que mais uma eta-
pa de nossas vidas chegou ao fim 
e que começaremos a trilhar um 
novo caminho repleto de opor-

tunidades para sermos melhores 
e alcançarmos nossos maiores sonhos.
 Atingir nossos objetivos de fato é realmente possível, e 
o primeiro passo que devemos dar é o de promover em nosso 
espírito tanto uma mentalidade quanto uma atitude cheia de 
otimismo e positividade, atrevendo sempre a atuarmos sem 
nos rendermos, mesmo quando as coisas não saírem confor-
me esperamos.
 As dificuldades foram e continuarão sendo grandes, já 
que vivemos uma realidade de depredação, começando pelo 
governo que nos impõe uma carga tributária de aproximada-
mente 40%, passando também por um sistema financeiro que 
possui as taxas de juros mais altas do planeta.
 Portanto, é necessário ser otimista e acreditar que tudo 
poderá mudar – e terá que mudar –, pois este País deve ser 
muito maior que todos estes que querem abocanhar a energia 
das forças produtivas sem nada agregar – pelo contrário, atu-
almente só fazem subtrair.
 A esperança e a perseverança é nossa melhor resposta 
para fazer frente a esta realidade, e essas não hão de faltar, 
como temos demonstrado em toda nossa existência e princi-
palmente neste ano de 2013, durante o qual realizamos gran-
des investimentos em todas as frentes da nossa empresa, tendo 
atingido volumes de produção históricos e sem paralelo em 
nosso segmento, o que nos posiciona como uma das mais im-
portantes empresas de embalagens do Brasil.
 Assim, nossa fé e esperança para o novo ano que se 
aproxima e os vindouros são totais, e para isso contamos com 
um quadro de colaboradores excepcionais, como são todos 
vocês, que fazem da Ibéria uma referência de qualidade e bons 
procedimentos. A todos vocês, meu muito obrigado.

Feliz Natal e próspero Ano Novo!
Gonzalo Gallardo Diaz

Diretor Presidente Ibéria Embalagens

Estimados Colaboradores,

  iberitonews

Grêmio D2G traz benefícios, recreação 
e capacitação para associados 

 No final de novembro, o Grêmio promoveu a 
formatura dos cursos profissionalizantes (depilação, 
manicure/pedicure e designer de sobrancelhas), ofere-
cidos em parceria com a Data Center. 

Formação dos cursos profissionalizantes

 Desde 2012, o Grêmio já formou 36 profissio-
nais na área da estética, contribuindo com o desenvol-
vimento pessoal e profissional dos associados.

Academia de Ginástica
 Em novembro, o Grêmio firmou a parceria com 
a Alvo Sport para a concessão de aulas de musculação 
e fitness aos associados. O benefício que é estendido 
aos dependentes diretos tem por 
objetivo atender as necessidades 
dos associados em relação à saúde 
e qualidade de vida. 
 Cerca de 70 associados já aderiram a parceria, 
sendo que se encontra em fase de avaliação  a viabili-
dade para a construção de uma academia própria.
Dança Aeromix

 Outro curso que vem agradando os 
associados do Grêmio D2G são as aulas de 
dança aeromix. Em novembro para promover 
mais recreação e divertimento a aula ganhou 
a temática country.
 Descontração, alegria 

e lazer foram os itens guias durante 
a aula que teve a duração de quase 2 

horas.  
   Os alunos entusiasmados aprenderam 
a coreografia country e repassaram ou-
tras ensaiadas em aulas anteriores.

Informática
 Com 08 turmas e 35 participantes, o Grêmio 
tem promovido com sucesso o curso de 
informática. Conteúdos do pacote office  
como word e exel são algumas das modali-
dades ministradas no curso.
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  Em novembro, para 
homenagear e comemorar 
os recordes de produção, 
de vendas e de expedição 

a Ibéria organizou uma homenagem aos colaboradores e 
tercerizados. 
 Naquele dia, a engenheira de produção, Cristina 
Calixto, visitou os setores da empresa quando parabenizou 
às equipes pela conquista. “Nosso maior diferencial está em 
nossa mão de obra, ou seja, naqueles que aqui trabalham. 
Essa conquista é de vocês, responsáveis pelo nosso 
desenvolvimento. Obrigada pela confiança”, ressaltou.  
 Em seguida, todos foram convidados a participar de 
um almoço especial no refeitório da empresa. 

Ibéria faz homenagem por recorde em outubro

Você se considera um profissional motivado?
 Quando falamos em motivação, existe 
uma tendência a pensar somente nos aspectos 
em que a empresa está envolvida, ou seja, a 
motivação é direcionada apenas em relação 
às condições externas oferecidas para que o 
indivíduo se sinta mais motivado.
 Embora, a participação empresarial 
na promoção do bem estar e na valorização 
do colaborador seja fundamental para 
potencializar a motivação das equipes, na 
maioria das vezes, acabamos nos esquecendo 
de um aspecto importante, essencial  e de 
caráter individual que pode ser evidenciada 
com a seguinte indagação: o que eu, enquanto 
colaborador, faço para aumentar minha 
motivação? 
  Sim, estamos falando da automotiva-
ção. Este estímulo faz toda a diferença nos 
desempenhos, uma vez que auxilia para que 
as tarefas sejam realizadas com mais engaja-
mento, qualidade e efetividade. 

 Em outubro, a Ibéria orga-
nizou no Grêmio D2G mais uma 
festa em comemoração ao Dia das 
Crianças.
 No dia 12, em sua 4º edição o Concurso 
Artístico Infantil foi remodelado e trouxe não apenas 
o desenho como atividade principal, mas também a 
decoração e a colagem. 
 Com o tema do Haloween as crianças 
foram convidadas a decorar castelos de pa-
pelão.
 Após a votação entre os colaborado-
res, os castelos mais votados foram os dos 
garotos Weverton e Wesley, filhos do casal 
Michele e Paulo Justiniano (Granada). 

   No dia seguinte a festa teve continuação com a presença de 500 pessoas, entre 
adultos e crianças. Promovida pela Academia Alvo Sport a Gincana Maluca trouxe várias 
brincadeiras folclóricas como: a corrida de sacos, caça ao tesouro e o grito de guerra.

  Brinquedos como piscina de bolinha e cama elástica foram algumas das atrações.
 Ao final do evento para presentear os convidados a Ibéria distribuiu jogos de tabuleiro educa-
cional sobre a preservação do meio ambiente.
 A Ibéria agradece aos participantes, reafirmando o seu compromisso em proporcionar recreação, diversão e 

interação aos colaboradores e seus familiares. Parabéns!

• Estabeleça metas;
• Mantenha o foco;
• Dê um sentido ao seu trabalho, pois ele faz 
toda a diferença para a empresa;
• Seja pro-ativo; 
• Invista em aprimoramentos e capacitações.

Como manter ou criar motivação:

Ibéria comemora o Dia das Crianças

Expressamos os mais sinceros agradecimentos por mais um ano de trabalho, 
realizações e conquistas. Que em 2014 o sucesso de nossa parceria seja 

ainda maior, para que juntos continuemos em busca pela sustentabilidade 
empreendedora, humana e ambiental.

Boas Festas!

São os votos da equipe Ibéria Embalagens.
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 Em outubro, para atender à exigência do corpo de bombeiros 
e das normas internas de segurança foi realizado uma simulação 
de evacuação por disparo de alarme de incêndio. A atividade 
consistiu em avaliar o nível de exatidão dos cumprimentos dos 
procedimentos de segurança. Os Brigadistas parabenizam todos os 
colaboradores pela eficiência e excelência dos procedimentos e do 
tempo de evacuação dos setores.

Treinamento de Incêndio

Pizza Solidária
 Para angariar recursos em prol 
ao Grêmio D2G foi promovido, no dia 
26 de outubro, o Dia da Pizza Solidária. 
Com uma equipe de 30 voluntários foram 
produzidas e vendidas cerca de 280 pizzas.   
Os clientes se mostraram satisfeitos com 
os sabores e aprovaram o produto.

 A Ibéria produziu e doou dezenas 
de urnas para a Associação Lírio dos 
Vales. O material foi distribuído no 
comércio de Aguaí para que sirvam como 
caixas coletoras de cupons fiscais doadas 
por consumidores em prol à Associação.

Doar o seu cupom é um gesto simples e 
solidário. Participe!

Responsabilidade Social

 No dia 29 de novembro, cerca de 60 
colaboradores participaram da Campanha  
“Fique Sabendo” que realiza exames 
de HIV e sífilis. Durante a campanha 
foram distribuídos folhetos sobre DST e 
preservativos. Os resultados deverão ser 
retirados no Centro de Saúde de Aguaí.

Fique Sabendo

 Neste final de ano para homenagear 
os colaboradores a árvore de natal ganhou 
uma nova edição de enfeites. De forma 
criativa, inédita e descontraída ela foi 
toda decorada com as fotos das equipes  
da Ibéria. Uma forma encontrada pela 
empresa para valorizar os responsáveis 
pelo nosso sucesso e desenvolvimento.

Árvore de Natal
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Cesta Natalina
  Natal é um ótimo momento para 
presentear as pessoas que admiramos, 
respeitamos e orgulhamos. E ainda para 
homenageá-los todos os colaboradores 
foram presenteados com uma cesta 
recheadas de alimentos, doces e produtos 
típicos da ceia natalina. Boas Festas!

  Em no-
vembro recebemos a 
visita do bebê Gabriel 
com apenas 02 meses. 
O garotão é o  caçula 
do casal Sandra  (Con-
tabilidade) e Rogério 
Abreu (representante 
da Ibéria). Parabéns!

FLAGRA

  Em dezembro, o  
R.H encerrou o ciclo de 
treinamentos das Nor-
mas e Políticas internas 
da empresa. Assuntos 
como o uso de inade-
quados de objetos na 
área fabril entre outros 
foram explanados para 
instruir a todos quanto 
aos cumprimentos das 
regras que contribuem 
com as rotinas de traba-
lho.

TREINAMENTO

A equipe da Contabi-
lidade foi flagrada dis-
putando uma partida 
de futebol entre ami-

gos no Grêmio D2G.
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 Em novem-
bro a nova 
operadora do 
Plano Odonto-
lógico, Unio-

donto, esteve presente na Ibéria 
para realizar avaliações quanto 
ao estado de saúde bucal dos co-
laboradores.
 Ao total foram 
realizados 53 avalia-
ções que indicaram 
28 tratamentos.
 Aproximadamente 540 
pessoas, entre colaboradores e 
familiares já estão associados ao 
plano.

 Você sabia que a 
contaminação do solo é um 
dos principais problemas 
ambientais da atualidade?

 Entre os casos indica-
dos como mais agravantes 
por contaminação do solo 
está o vazamento de óleo 
diesel. Decorrente à sua 
composição química esse elemento 
quando em contato com o solo oca-
siona sérios desastres ambientais.  

 Em dezembro, dia 03, a 
Ibéria esteve presente em mais 
um evento organizado pelo 5º 
Pelotão de Polícia Ambiental 
de São João da 
Boa Vista. O 
evento trata-
se do Encontro 
Regional de 
Educação Ambiental que neste 
ano teve a sua realização no 
Teatro Municipal de Caconde.
 A iniciativa visa 
conscientizar os alunos das 
escolas públicas sobre a 
importância da preservação 
ambiental, por meio do 
concurso de desenhos com o 
tema “Faça do nosso meio, um 
ambiente por inteiro”. 

  Por acre-
ditar que a 
educação é 
o caminho 
para uma 

vida sustentável e priorizar 
os cuidados com o meio am-
biente, a Ibéria mais uma vez 
apoiou o evento doando cami-
setas e sacolinhas de papelão 
para as crianças. 

Contaminação do Solo por Óleo Diesel
 Além do solo, esse vaza-
mento contamina também o len-

çol freático e consequente-
mente os lagos e rios.
 Na maioria dos casos a 
contaminação acontece de-
vido à condutas de abaste-
cimento inadequadas, má 
conservação de veículos, 

acidentes envolvendo caminhões 
e a falta de atenção  do motorista 
quanto à conservação do tanque.

Ibéria apoia evento de 
educação ambiental

Adequações e Investimentos 

O que fazer em casos de vazamentos de óleo na empresa: 

Comunique
os Deptos da 

Qualidade Total 
e do Almoxari-

fado

Contenha o 
vazamento fa-

zendo o dique de 
contenção com 

serragem

Caso o vazamen-
to seja no tanque 

verifique se a 
válvula do dique 

está fechada

Coloque o resí-
duo em recipien-

te apropriado, 
como tambores

 As adaptações e a construção da infra-
estrutura para receber a nova caldeira Four 
54 dual estão a todo vapor.  
 Tendo como benefício principal a eli-
minação de gases poluentes e a otimização 
da distribuição de energia o equipamento 
deverá estar em funcionamento a partir de 
fevereiro de 2014.

 Com o objetivo de trazer mais segu-
rança e comodidade durante os abasteci-
mentos dos caminhões da Iberos e Ibertrans 
o posto de abastecimento interno passou por 
uma modernização e adequação.

Posto de Abastecimento

Caldeira

 
Um dos instrumentos mais importantes com os quais 

trabalhamos são as mãos. Preciosas e colaboradoras com o 
nosso sustento e o de nossa família, elas são as responsáveis por 

muitas ações como: tocar, torcer, indicar, escrever, empurrar e etc. 
 Acostumados com a sua capacidade de ação, na maioria das ve-

zes, acabamos não percebendo o quanto elas são sensíveis. Afinal é muito 
dolorido quando por desatenção a prendemos ou a cortamos, correto?
  Portanto, especialmente no trabalho é preciso estar cons-
ciente quanto aos riscos e redobrar a atenção quando estiver operando 
máquinas, evitando ferimentos e até mesmo perdas mais sérias.

Proteção: uma atenção especial para as mãos

• Tenha atenção: a mão deve trabalhar em sincronia com a mente e o corpo;
• Ao apanhar um objeto, verifique as condições de pega; 

• Não use alianças, anéis e relógios quando estiver trabalhando. Estas joias podem facilmente se 
prender numa máquina e em outros objetos; 

• Se você necessitar recolher objetos cortantes utilize luvas para a tarefa. 
• Ao realizar manutenção ou limpeza nas máquinas certifique-se que a mesma se encontra totalmente 

desligada e bloqueada;

Agradecemos aos colaboradores Carlos Sgnoretti, Camila Pessoti, Cibele Fabri, Cristina Calixto , Denis Barcelos, Ednéa Campos, Flavio Garcia, 
Sr. Gonzalo Gallardo,  Luis Marques, Magda Arantes, Rita Gallardo que contribuíram com a produção da 7º edição do Iberito News.

Plano Odontológico

A empresa custeia 40% do valor da 
mensalidade. Você pagará apenas 

R$ 6,00 mês/conveniado.
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