
A 
partir de julho, estão 

abertas as inscrições para 
os cursos profissionalizantes de 

depilação e designer de sobrancelhas. 
 Para os interessados que queiram 
aprender as tendências e as técnicas de 
maquiagem o Grêmio oferece o curso de 
Técnicas de Maquiagem, e avalia por 

meio de pré-inscrição a aceitação 
da nova modalidade.
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 CIPA Gestão 2013/2014
  Ao unir pessoas cooparticipativas e preocupadas com o bem 

estar coletivo, a CIPA tem a função principal de elaborar ações na empresa 
que promovam mais conscientização, segurança e prevenção de acidentes. 

 Nos meses de junho e julho  
comemoramos uma das mais divertidas 
festas folclóricas do País, por isso que 
ilustramos  esta edição com a colorida 
temática junina e julina. Afim de lhe 
trazer mais informação e interação com  
os acontecimentos e eventos  que a Ibéria 
tem promovido em prol da qualidade de 
vida de todos os colaboradores. 
 Confira também as surpresas que a 
empresa prepara para proporcionar mais 
bem estar a todos.   
          Boa Leitura! 
                             (Depto Marketing)

Caro compadi,

 E para isso, os cipeiros 
promovem a 20º Semana Interna 
de Prevenção a Acidentes de 
Trabalho, de 15 a 19 de julho.
 Para a Ibéria, mais do 
que um mero cumprimento 
legal, a SIPAT é a continuidade 
e o fortalecimento da cultura 
empresarial que está voltada 
para a segurança e qualidade 
de vida dos colaboradores.

 Muita recreação e capacitação estão 
sendo preparados para os associados do 
Grêmio D2G nesse segundo semestre. 

 Em maio, por meio do Projeto 
de Ação Cultural (Proac) a Ibéria 
patrocinou várias apresentações da 
peça Batalhão da Coleta Seletiva para 
os alunos das escolas públicas de 
Aguaí - SP.
 Centenas de crianças se divertiram 
com as brincadeiras e os ensinamentos da 
peça que fez uma alerta sobre os problemas 
gerados por descartes incorretos, como o 
entupimento de bueiros, a proliferação 
de insetos e muitos outros prejuízos.
 Para a Ibéria, é por meio da magia 
do teatro que se torna possível estimular a 
criatividade das crianças para responsabilidade 
ambiental. Na empresa, todos os setores fazem 
a coleta seletiva, separando os descartes 
conforme as possibilidades de reciclagem.

 Conforme legislação,  para a formação da CIPA  a cada 
ano 50% dos membros são eleitos por meio de votação, os 
outros 50% tratam-se de indicações realizadas pela empresa. 
 Neste ano, a eleição foi realizada no dia 25 de junho e 

teve a apuração de 180 votos. 

No dia 26 de julho, o Grêmio realiza o 
2º Luau Jovem, oferecendo aos filhos dos 
associados e amigos uma recreação bem 

agitada e divertida. 
Inscreva já seus filhos (as)!

Grêmio D2G promove 
mais capacitação e recreação

Teatro ambiental para alunos da rede pública

 Para a Ibéria  nova gestão da CIPA vem  empenhada em solidificar o 
trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde dos profissionais.

Comissão 2013/2014



 Existem datas especiais dedicadas às 
pessoas que merecem toda a nossa admiração 
e respeito e foi por isso que em maio a Ibéria 
preparou uma homenagem às mães, durante um 
chá da tarde especial.
 Com a apresentação de um vídeo, o evento 
despertou nas participantes toda a a alegria de ser 
mãe. Elas foram presenteadas com um conjunto 
de xícara e pires personalizados e acompanhados 
com bolachinhas que fizeram daquela lembrança 
uma surpresa ainda mais delicada  e carinhosa.  

É a Ibéria valorizando e homenageando 
as mães pelo seu dia!

Um chá bem quentinho...
  ...como abraço de mãe

       Eficaz ou eficiente?

  Ser eficaz é quando fazemos aquilo 
que deve ser feito para atender as metas e 
cumprir o que nos foi proposto. Já a eficiência 
trata-se de como realizar as ações de forma que 

atenda as ações definidas pelo nível organizacional, 
ao mesmo tempo,  que agrega o custo-benefício, a eliminação 
de perdas com a otimização dos resultados, ou seja, eficiência é 
a relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados.  
Confira os exemplos a seguir: 
 João e Maria chegaram ao supermercado 
juntos e ambos compraram os mesmos itens, 
porém Maria por ter uma lista de compra 
terminou muito antes do que João. Neste caso, 
se a meta era fazer as compras, ambos foram 
eficazes, porém Maria foi mais eficiente porque 
conseguiu cumprir a tarefa com antecedência.
 O representante Marcos cumpriu com as metas de vendas 
do mês assim como toda a equipe, porém Marcos realizou uma 
economia de 20% no consumo de combustível no período. 
Neste caso, se o objetivo era alcançar as metas de vendas, todos 
também foram eficazes, mas o desempenho de Marcos foi mais 
eficiente do que os demais.
 Portanto, se toda a sua equipe entregou o relatório na data 
prevista; todos foram eficazes. Mas se você conseguiu fazê-lo e 
ainda sobrou tempo para realizar a próxima tarefa, ou mesmo 
para descansar e aproveitar o resto do dia; você foi eficiente.

Treinamento para o 
Desenvolvimento Pessoal

 

 Em junho, a Ibéria realizou  o 
treinamento interno para o Departamento 
Comercial com o tema Desenvolvimento 
Humano. 
 O objetivo do curso foi promover 
o autoconhecimento e despertar o 
reconhecimento dos valores e aptidões 
de cada componente da equipe.
 De acordo com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), o desenvolvimento humano é 
aquele que situa a pessoa no centro do 
aprimoramento, tratando-se da promoção 
do potencial, do aumento de suas 
possibilidades e da valorização da vida.  
Afinal quanto maior é o conhecimento 
técnico mais eficaz é o profissional e 
quanto maior  o  autoconhecimento mais 
eficiente é a sua habilidade.

Amor
Dedicação
Carinho



 No dia 01 de maio, a Ibéria 
organizou um Passeio Ciclístico em 
comemoração ao Dia do Trabalho. O 
evento reuniu cerca de 150 pessoas 
que com muita descontração e 
animação percorreram cerca de 11 
km. 

Vamos andar de bike?

BPF e 5 S

 Em maio, a Ibéria organizou 
o treinamento do programa de Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) e 5S, 
quando os colaboradores receberam 
direcionamentos que agregam mais 
qualidade, higiene e segurança  em 
nossos processos 

 Em mais uma vez visita à Ibéria, o 
NAS (Núcleo de Atendimento a Saúde) 
da Unimed prestou o serviço de Consulta 
de Enfermagem para os colaboradores. 
A atividade intenta instruir e evidenciar 
doenças, permitindo medidas que 
venham a colaborar com a proteção e a 
promoção da saúde.

Consulta de Enfermagem

 Para comemorar o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, 05 de junho, a Ibéria 
promoveu internamento a 1º Semana da 
Organização Sustentável. A campanha 
trouxe dicas de como economizar energia 
e ainda um joguinho que contemplou os 
participantes com uma sofisticada caneta 
personalizada.

SOS Ambiental

 Prevendo o inverno, a Ibéria 
promoveu no inicio de junho a Campanha 
do Agasalho para a arrecadação de roupas 
e agasalhos. Movidos pela caridade 
muitos colaboradores participaram da 
ação. As peças serão doadas ao Fundo 
de Solidariedade de Aguaí. Parabéns, 
colaboradores.

Aquecendo a solidariedade

Flagra

 Os colaboradores Marcelo (TI) e Bruno 
(Manutenção) em visita na Kepware 

Tech Tour , São Paulo.
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Arraiá junino
 Para comemorar o mês junino, 
a Núcleo Alimentos preparou um 
cardápio  muito especial para os 
colaboradores. Com comidas típicas, 
bolo de fubá , doces caseiros e muita 
criatividade o espaço ganhou toda  a 
decoração das festas juninas. 

Segurança e Brigadistas 

 
  
  
No  inicio de julho, a 
Segurança do Trabalho 
preparou para os 
brigadistas da Ibéria 
um treinamento para 
sobre  prevenção e  
combate de incêndio. 
  Ao todo, 
30 colaboradores de 
vários setores formam 
a Brigada de Incêndio. 
São eles os respon-
sáveis por atuar em 
emergências, prevenir 
e combater princípio 
de incêndio, apoiar no 
abandono de área e 
prestar os primeiros so-
corros.
 Com isso torna-
se possível proteger 
a vida, o patrimônio 
e reduzir os danos ao 
meio ambiente. 

Deixamos aqui o nosso 
muito obrigado aos 

brigadistas!

 Para atender o BPF 
e impedir qualquer tipo de 
contaminação, a Ibéria dis-
ponibiliza armários para 
guarda-volumes dos cola-
boradores, pois o programa  
proibe  adentrar na área pro-
dutiva com objetos pessoais.

Guarda-Volumes 



 Para mais eficiência ao cumprimento das 
legislações e requisitos normativos da Gestão 
Ambiental, em abril, a Ibéria adquiriu um novo sistema 
de gerenciamento das legislações ambientais, o CAL 
“Sistema de Controle e Avaliação da Legislação”, 
que possibilitou integrar toda legislação ambiental 
vigente e promover sua aplicabilidade à empresa. 
Nessa transação a Ibéria deu mais um passo quanto 
ao atendimento às legislações e à preocupação com o 
meio ambiente.  
 Além da preocupação ambiental, o Sistema 
Integrado de Gestão (SIG) reestrutura e atualiza 
toda documentação de modo a garantir a adequação, 
padronização e eficácia dos requisitos da NBR ISO 
9001:2008 e 14001:2004.

Recertificação NBR ISO 9001 e 14001

  A todo vapor seguem 
os preparativos para as 
auditorias de recertificação do 
Sistema Integrado de Gestão da 
Qualidade e Ambiental.  
Para isso, acontece em julho a 

auditoria interna, tendo como objetivo validar o 
Sistema Integrado de Gestão, quanto a sua eficiência 
e atendimento aos requisitos estabelecidos pelas 
NBR ISO 9001:2008 e 14001:2004. 
 Já em  agosto está programada a auditoria 
externa da recertificação, quando seremos 
avaliados em relação ao atendimento às 
normas regulamentadoras NBR ISO 9001:2008 e 
14001:2004. 

Ibéria recebe visitas

Sempre de portas abertas, a Ibéria recebe visitas que fortalecem  
ainda  mais o seu desenvolvimento. Sejam sempre muito bem-

vindos!

Visita da Nissin Ajinomoto Alimentos Ltda., 
representada pelos Srs. Celina Kurakami, Liliane 
Rodrigues, Elizeu Santos, Aparecida Camargo, Cenira 

Moraes, Cristiane Machado e Elcio Duarte.

A  H     RA   DO CONTO
 Nesta edição a Hora do Conto cede 
espaço  para uma homenagem à triste perda 
do colaborador Sebastião de Barros Souto 
da Silva (Tiãozinho), falecido no dia 26 de 
junho. j.

“E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; foi triste. 
Talvez a razão por que a despedida nos dói tanto é que nossas almas 
estão ligadas, como um lindo rosário de pérolas. É como parte desta 
joia que vamos sentir muito falta do companheirismo, carinho e da 

amizade do colaborador Tiãozinho. Os bons momentos jamais esque-
ceremos e unidos  estaremos sempre orando por ele”.

Esta homenagem é da Ibéria e, em 
especial, da equipe dos Acessórios 
que demonstrou  solidariamente a 

união de uma equipe.

 Para conscientizar os colaboradores sobre os 
malefícios ocasionados pelo consumo de cigarros 
e promover o Dia Mundial sem Tabaco (31 DE 
MAIO) a Ibéria recebeu a visita da 
coordenadora Luciene Dias e das 
alunas da escola EE “Padre Geraldo 
Lourenço” E.F.M para a apresentação 
de um projeto antitabagismo aos colaboradores.  

Campanha Antitabagismo

Visita da Sobral Invicta S/A 
Ltda., representada pelos Srs.
Luiz Junior, Clever,  Karina, 
Ricardo e  Sidnei Manzano. 

 Em abril, para comemorar o Dia 
Mundial da Saúde, a Ibéria promoveu 
diversas atividades para a conscientização 
dos colaboradores. 
 A campanha IBER DICAS trouxe 
os temas de alimentação, condutas e 
práticas saudáveis.  

 Na mesma 
semana, foi promo-
vido uma ginásti-
ca laboral especial, 

organizada pelas fisioterapeutas da Live 
Well. Ao final, foram distribuídos copos 
reutilizáveis, visando for-
mar uma ação sustentável 
acerca do uso de copos des-
cartáveis e assim reduzir o 
seu consumo e descarte.

     Iber Saúde

Investimentos e Adequações

 Naquela semana, foram 
exibidas pela empresa diversas 
informações e ilustrações sobre o 
tabaco e também um painel com a 

seguinte enquete: “Qual a sua maior 
dificuldade em parar de fumar?”. 
 Parabenizamos aos participantes 
da dinâmica e, em especial, ao autor da 
seguinte frase: “Nem todos que tentaram conseguiram, 
mas todos que conseguiram tentaram!”.


