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  Os voluntários “Amigos do Noel” 
com o apoio da Ibéria e do Grêmio D2G 
preparam para este ano mais uma grande 
festa que distribuirá cerca de 5000 sacoli-
nhas pelos bairros de Aguaí.
    O inicio se deu 
no dia 05 de dezembro 

quando visitaram à Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae) e distri-
buíram sacolinhas com doces. Naquele mo-

mento os voluntários 
foram  surpreendidos 
com uma apresentação musical dos alu-
nos da associação. 
 O  colaborador Mauro Ricardo, um 

dos organizadores, afirma que o trabalho 
é muito gratificante uma vez que traz ale-
gria, expectativa e emoção.
  Para a Ibéria apoiar a ação que a 

cada ano ganha mais representatividade, colaboração e parcei-
ros é muito gratificante uma vez que trata-se de um evento que 
vislumbra trazer mais fraternidade,  alegria e cidadania.
 Parabenizamos aos participantes, patrocinadores e par-
ceiros que unidos ajudam a transformar ideias em práticas de 
solidariedade e de amor ao próximo.
 A passeata “Amigos do Noel” será realizada no dia 24 de 
dezembro, a partir das 8h30, com saída do bairro Vila Regina. 

Recorde de Produção
 Dezembro é realmente um 
mês para muitas comemorações e 
nesse momento não podemos dei-
xar de dar destaque para as equi-
pes da Ibéria que superaram as 
metas mais um ano.
 Afinal no dia 08 de dezem-
bro o setor de Impressoras con-
quistou o recorde de 307 toneladas 
e a Onduladeira 324 metros linea-
res.
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Ibéria apoia Amigos do Noel

Estimados colaboradores do Grupo Ibéria,
 Mais um ano se aproxima do fim, novamente um ano de muito esforço e superação, 
de obstáculos suplantados por todos juntos, com as únicas ferramentas das quais incansavel-
mente dispomos: trabalho, responsabilidade, firmeza e dedicação. Com estes predicados, agregados 
à coragem ininterrupta de caminhar rumo a um futuro sempre melhor, nos enchemos do infatigável 
otimismo, próprio daqueles que labutam e reconhecem os bons frutos da própria realização como 
recompensa pelas sementes que foram plantadas durante mais uma jornada.
 Somos uma grande empresa em nosso município de Aguaí, temos ciência da relevância  so-
cial e econômica a que damos impulso, direta e indiretamente na nossa região, trazendo progresso 
e alavancando  os mais diversos setores da nossa economia, movimento do qual muito nos orgulha-
mos, pois nos reconhecemos como precursores da implantação e consolidação neste município da 
indústria e setor de papel, embalagens e empresas relacionadas, criando empregos de qualidade e de 
remuneração justa, pelos quais também nos sentimos igualmente corresponsáveis e satisfeitos, pois 
estas consequências sempre encabeçaram nosso principal objetivo empresarial e social. 
 Destarte, somente podemos - e devemos - agradecer a todos vocês, nossos colaboradores, rei-
terar que sem vocês nada destes sonhos de empreendedorismo teriam sido viabilizados: vocês são 
a parte fundamental e essencial neste projeto, sentimos imensurável orgulho por contar em nossos 
quadros com pessoas de grande qualificação profissional, pois assim vocês são reconhecidos em todo 
o nosso segmento de embalagens e papel.
 A todos vocês queremos desejar sucesso, realização e muita saúde em 2015. UM EXCELENTE 
NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO.

Palavra do Presidente

Abraços,
Gonzalo Gallardo Diaz
Diretor Presidente

Parabéns!



 Com apenas 37 anos, o 
colaborador Daniel Barbara é o 
autor de uma história repleta de 
conquistas que ilustram uma car-
reira sólida, exemplar e bem su-
cedida. Uma trajetória que serve 
como modelo para os amigos de 
trabalho.
 Em 2001 ele dava inicio 
as suas atividades na empresa 
como ajudante geral e foi com 
seu entusiasmo, dinamismo e 
prontidão que as oportunidades     

lhe apareceram permitindo que 
passasse por importantes se-
tores fabris, como acabamen-
to, paletizadora e a Qualidade, 
onde foi promovido à líder do 
setor. 
 Para ele a Qualidade foi 
a chave mestre que abriu as 
portas para que conseguisse ter 
uma visão global da produção, 
“O setor possibilita a compre-
ensão completa de nossa gestão 
fabril e as particularidades de 
cada setor”.
 Segundo Daniel a virada 
do jogo que alavancou a quali-
dade do produto Ibéria acon-
teceu por meio das parcerias 
com os fornecedores de maté-
ria-prima. “Tive o privilégio de 
acompanhar a constante busca 
da Ibéria pela qualidade de seus 
produtos e posso afirmar que 
atualmente ela não deixa a de-
sejar em nenhum aspecto em 

relação aos concorrentes”. 
 Desafios, dinâmica e em-
preendedorismo são o norte 
para esse profissional que pre-
tende em breve realizar o sonho 
de infância e montar o próprio 
negócio. “Já estou na fase de 
aquisição de equipamentos para 
a montagem de uma empresa 
no ramo de vidraçaria especiali-
zada”, conta.
 Mas antes de iniciar o seu 
empreendimento, o profissional 
assume internamente um novo 
projeto PRRP (Programa de re-
dução de refugo e de perdas) 
que visa elaborar estratégias 
nos processos que agregam me-
lhorias, aprimoram a qualidade 
das chapas e caixas bem como a 
redução de perdas. E por ser 
determinado, competente e 
comprometido temos a certeza 
de que o sucesso está garantido.
Sucesso.

 Para assumir a lideran-
ça do setor de Qualidade a Ibé-
ria passou a contar com a cola-
boração da profissional Raquel 
Varison Cos- ta. 
Com uma 
vasta experi-
ência de mais 
de 15 anos, a 
colaborado-
ra já atuou no 
ramo farmacêutico, químico, 
pisos e revestimento, dentre 
outros. 
 Para ela, um grande di-
ferencial da Ibéria é a eficiên-
cia do canal de comunicação 
e o engajamento das equipes 
com missão e visão da empre-
sa.
 A profissional inicia um 
trabalho em conjunto com a 
equipe e o setor industrial vi-
sando melhorias nos processos 
e a validação dos fornecedo-
res. 

O que é SESMT
 O SESMT é a sigla para Serviço Especializado de Segurança 
e em Medicina do Trabalho que é a equipe de profissionais atuante 
dentro da empresa para proteger a integridade física dos colabora-
dores.
 Em geral, compõe o SEMST o Médico do Trabalho, o Técni-
co de Segurança e a Auxiliar Administrativa do Ambulatório, sen-
do que compete a eles esclarecerem os empregados sobre os riscos 
no trabalho e assim promover ações de prevenção de saúde.

Colaborador Destaque
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E na qualidade...
  Mesmo com processos automatizados para manusei o 
de materiais ainda há aqueles que precisam que sejam feitos manu-
almente. Nesses casos a atenção deve ser redobrada quanto à forma 
correta e segura de manusear.  Confira algumas dicas: 
* Não tente ser o mais forte. Quando necessário peça auxílio;
* Verifique se há desníveis pelo trajeto, 
tendo cautela ao transitar por tais locais;
* A proteção das mãos é de máxima im-
portância. Ao levantar materiais com 
bordas cortantes ou superfície áspera, 
use luvas. Certifique-se que não há ris-
cos de prensagem dos dedos.;
* Para a firmeza dos pés deixe-os ligeiramente separados, cerca de 
30 cm; 
* Dobre sempre os joelhos quando abaixar  para pegar o material;
* Depois de levantado, mantenha o objeto próximo ao corpo.

Transporte e Manuseio de Cargas 



  O Grêmio fecha mais 
um ano com chave de ouro 
em relação aos cursos pro-
fissionalizantes oferecidos 
em 2014. Em agosto, cerca 
de 60 alunos entre os cur-
sos de Informática e o iné-
dito curso de Maquiagem 

receberam os certificados de conclusão.
 Para o evento foram convidados os fa-
miliares para prestigiar os alunos. O evento 
teve a finalização com um coquetel.
 Os recém-formados no curso de in-
formática Romualdo Aparecido Martins de 
Lima (Qualidade) e Ronaldo Machado Perei-
ra (Tintas) avaliam que a didática foi excelente 
e com isso conseguiram ter mais domínio com 
as ferramentas do Windows, como o Word e 
Excel.
 Por ter recebido diversas avaliações po-
sitivas além de grande procura o Grêmio abre  
inscrições para novas turmas. Confira ao lado a programação de 
cursos para 2015. 

D2G promove formatura dos cursos
Grêmio D2G

 Em outubro 
para comemorar o 
Dia das Crianças 
a Ibéria promoveu 
mais uma edição do 
Concurso Artísti-
co.   
 De forma lúdica o tema “Água: 
Fonte de Vida” abordou a importân-
cia do uso consciente e a preservação 
desse importante recurso natural.
 Para a Ibéria o objetivo é a re-
creação e o desenvolvimento social 
das crianças, ao mesmo tempo em 
que possa incentivá-las para as con-
dutas sustentáveis.

Ibéria promove ações sociais para o Dia das Crianças
Programas de Qualidade de Vida
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 Ainda para comemorar 
a empresa organizou uma festa 
com a presença de 400 pessoas, 
entre colaboradores e familiares.
 O evento contou com duas 
inusitadas apresentações: O espe-
táculo com variedades circenses 
“Sururu a Lá Ferra” e a peça te-
atral do clássico da literatura in-
fantil “O menino do dedo verde”. 
 No final, como lembrança 
as crianças receberam sacolinhas 
surpresas recheadas de doces e o 
inusitado kit Iberito: um passa-
tempo para colorir acompanhado 
por caixinha de giz de cera.

Grupo I - 
1º Lugar - Jorda-
na R. Pezzoti - 

Colaborador da 
Ibertrans Lucia-
no Gomes Pez-

zoti

Grupo II - 
1º Lugar - Maria 
Luisa P Leite - 
Colaborador da 
Ibéria Ronaldo 

F Leite

RESULTADO DO CONCURSO



C O N H E Ç A  O S  B E B Ê S

Lorena da Fonseca Nogueira Luiz
nasceu em 21/09

Filha do colaborador  Everton 
Ricardo Serra Luiz (Paletizadora) 
e  Gabrielle da Fonseca Euflosino 

Nogueira.

Matheus Luciano Silva
 nasceu em 23/09

Filho do colaborador Cesar 
Augusto Carvalho (Manutenção) e 
Fabiana de Paula Luciano Silva.

Heloisa Ferreira Barcelos
nasceu em 27/10

Filha do colaborador  Denis Lopes 
Barcelos (Qualidade Total) e Mary 

Hellen Ferreira Barcelos.

Colaborador (a), envie-nos sugestões e assuntos para a próxima edição 
do nosso Iberito News pelo e-mail carlos.e@grupoiberia.com.br ou ligue

3652-9013 
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  No dia 21 de outubro, o Colaborador 
Armando Fernandes Constantino ganhou 
uma festa surpresa da equipe da Onduladeira 
turno C para comemorar os seus 53 anos. 
Com direito a decoração e língua de sogra 
o colaborador agradeceu aos colegas de 
trabalho pelo companheirismo.

Parabéns para você

Líder em Treinamento
 No dia 25 de outubro, a Ibéria esteve 
presente na 2º edição do Congresso Brasileiro 
de Liderança e Gestão de Pessoas que 
trouxe em um único dia seis reconhecidos 
especialistas da área que apresentaram 
conceitos sobre desenvolvimento humano e 
liderança.

  Dando continuidade no Programa 
interno de saúde do colaborador, o NAS 
(Núcleo de Atendimento à Saúde) da 
Unimed realizou juntos aos colaboradores 
questionários e exames como aferição 
de pressão e teste de glicemia para 
direcionamentos dos próximos grupos 
terapêuticos a serem realizados na empresa.

Perfil de Saúde

  Em 
setembro 
a empresa 
SMC pro-
m o v e u 
i n t e r n a -

mente um treinamento 
para os novos colabo-
radores da Manutenção 
Elétrica a respeito de 
pneumáticos. 

 No dia 05 de dezembro, as transpor-
tadoras Iberos e Ibertrans participaram da 
parada de Natal realizada pela Associação 
Comercial de Aguaí. Cerca de 14 caminhões 
da frota percorreram as ruas da cidade dis-
tribuindo balas em companhia do Papai 
Noel. 

Parada de Natal

Cesta de Natal
 Visando reconhecer e parabenizar 
todos os colaboradores pela determinação 
e comprometimento a Ibéria inovou o 
presente de final de ano com o kit presépio 
especial, frasqueira contendo peito de peru 
e lombo defumado, junto a uma cesta de 
variedades alimentícias. 

T R E I N A M E N T O 

M A N U T E N Ç Ã O



Responsabilidade socioambiental

  Por meio do ProAc a 
Ibéria patrocinou o projeto Ca-
pella Vozes para o Mundo que 
levou o Coral de Aguaí a se 
apresentar no Festival de Praga 
(República Tcheca) e em Paris 
(França).  Além das dezenas de 

apresentações pelas igrejas, teatros e museus da Europa 
o grupo que é formado por 20 cantores realizaram grava-
ções para um videoclipe para o lançamento do CD com o 
mesmo nome do projeto.

Ibéria apoia Coral de Aguaí

Medida de Proteção e Prevenção
 Visando a preocupação com a higiene dos 
produtos, em conjunto com o programa de Boas 
Práticas de Fabricação, a Ibéria por meio de uma 
empresa especializada em controle de pássaros, 
implementou dois métodos de inibição de acesso 
dos mesmos na área interna da empresa.
 Um dos métodos trata-se do Gel repelen-
te, cuja substância inibe a 
permanência dos pássaros 
nos pontos de pouso. Outro 
método aplicado foi a insta-
lação de espículas, barreira 
composta por hastes de me-
tal que impede o pouso de 
aves em determinados lo-
cais. 
 Tais medidas tem como objetivo evitar a 
contaminação dos produtos e preservar a saúde 
dos colaboradores.

Ícone ISO
 Para facilitar a acessibilidade aos docu-
mentos de gestão da qualidade, o setor de Qua-
lidade Total em parceria com o TI (Tecnologia da 
Informação) disponibilizou na área de trabalho 
de todos os computadores da empresa o ícone 
“ISO”. Agilidade, organização e acessibilidade 
foram alguns dos itens conquistados com a ini-
ciativa.

 Para padronizar 
os recipientes de cole-
ta seletiva, o departa-
mento de Qualidade 
junto à equipe de pin-

tura industrial, reaproveitou tambores de metal (200L) 
para servirem como coletores padronizados para cada 
tipo de resíduo. O objetivo do trabalho foi melhorar a 
organização dos setores e promover a conscientização 
sobre a coleta seletiva.

Sistema de Gestão da Qualidade

Investimentos
Ibéria inaugura Caldeira de Gás Natural

  Em outubro a Ibéria colocou em 
funcionamento o seu mais novo investi-

mento: a Caldeira Dual Four 54 que permi-
tiu a empresa dar um grande salto em re-
lação à sustentabilidade ambiental uma 
vez que trata-se de uma fonte de ener-
gia limpa: o gás natural.   

   Outro grande diferencial do 
equipamento é a sua eficiência na redu-
ção do consumo de combustível. 

           Em dezembro o novo equipamento  
passou a funcionar 24 horas ininterruptas. O mesmo conta com  
monitoramento por meio de software específico que permite a vi-
sualização dos indicadores online.
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  Para iniciar 
os trabalhos 
operac ionais 
da caldeira as 
equipes partici-
param do trei-

namento de reciclagem da NR13 
que tem como objetivo a inspe-
ção e a segurança na operação de 
caldeiras. Outra atividade para a 
perfeita operação da caldeira foi o 
estágio supervisionado com a du-
ração de 60 horas orientado por 
uma consultoria especializada.

    Para apoiar a 
ação de revitaliza-
ção de área urbana 
promovida pela Vi-
gilância Sanitária de 
Aguaí a Ibéria doou 

150 mudas de flores que serão plantadas 
pelos bairros da cidade. O objetivo da ação 
é impedir o depósito de lixo e entulho em 
terrenos e assim melhorar a qualidade de 
vida da população.

Doação Verde

Melhorias na coleta seletiva

Treinamentos


