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 Estamos na primavera, a estação 
do ano que traz toda a beleza e riqueza da 
flora e fauna. E foi para  celebrar esse pe-
ríodo  que ilustramos o Iberito News com 
os temas da estação. 
 Treinamentos, investimentos e co-
memorações são alguns dos eventos que a 
Ibéria tem promovido em prol do desen-
volvimento de todos. Boa Leitura!

Caro Leitor,
 Na 2º edição do 
programa férias 
de Julho, o 
Grêmio D2G em 
parceria com a 
Ibéria promoveu 
no dia 26 de julho, 
um luau jovem 
para as crianças 
dos associados e amigos.

  Com 06 
horas de 
duração, as 
crianças se 
divertiram 

com as gincanas, brincadeiras 
e competições que fizeram 
do evento um momento de 
muita alegria, recreação e 
interação.
 A dança e as 
coreografias ritmadas pelas 
paradas de sucesso foi o ponto 
alto da balada que contou 
ainda com luzes especiais e 
uma surpreendente chuva de 
bolinha de sabão. 

Grêmio D2G promove o 2º Luau Jovem
      No ano passado, na mesma 

época cerca 
de 40 crianças 
par t i c iparam 
do evento, mas 
o recorde de 
público ficou 
para este ano 
que contou com 

a participação de 74 crianças.
 Para a Diretoria do 
Grêmio e a Ibéria promover 
esses tipos de eventos para as 
crianças é muito gratificante, 
uma vez que elas podem 
divertir em um evento que é 
festivo, seguro e acolhedor. 
 “Ver um filho feliz 
é a maior alegria dos pais, 
sentimento em dobro para os 
avôs. E meu netinho voltou 
tão alegre que me contagiei 
com a emoção dele”, contou a 
colaboradora da terceirizada 
Cristina Pires (Pir).
 A 3º edição do Luau 
está prevista para o dia 18 de 
julho de 2014. 

   iberitonews

 Em julho, os 
membros da Cipa 
2014 participaram 
do curso de for-
mação de Cipei-

ros, quando receberam orientações sobre 
legislação de segurança, investigação de 
acidentes, mapa de risco e primeiros so-
corros. 
 Eleição, indicações e treinamentos 
concluídos foi o momento dos novos 
representantes da Cipa assumirem as 
atividades. 
O plano de ação 2014

Formação de Cipeiros

 No dia 03 de setembro, para encerrar as comemo-
rações dos 25 anos de fundação e celebrar mais um 
ano de conquistas e sucesso a Ibéria organizou no 
refeitório da empresa uma comemoração com músi-
ca ao vivo. 
 Na ocasião, o colaborador Fabio Eloi, representan-
do todos os colaboradores, relembrou alguns mo-

mentos marcantes da comemoração, como o sorteio premier de 
uma moto e um automóvel 0 Km.
 A Ibéria tendo a sustentabilidade social, humana e 
ambiental como fio condutor segue seu progresso, certa de que 
com a união dessas diretrizes sucederão muitos anos de  vitórias.

Ibéria comemora 26 anos de fundação

 E para isso, 
em setembro, a CIPA 
se reuniu para ela-
borar as ações e in-
tervenções que irão 
ocorrer nos próximos meses na empresa. 
 Dentre as palestras educativas de 
saúde, a gestão sobressaltou a importân-
cia da intervenção em relação ao uso cor-
reto dos EPIs, da eliminação de condutas 
inseguras e da interação do setor na ela-
boração das ações.  



 Você certamente já 
ouviu falar sobre a Avaliação 
de Desempenho (AVD), uma 
importante ferramenta de 
desenvolvimento que tem entre os 
objetivos mensurar efetivamente 
as ações dos colaboradores 
em relação às expectativas da 
organização.
Devemos ter receio da AVD?
 A AVD é um processo de 
reconhecimento e de valorização 
dos colaboradores, jamais 
tendo finalidade punitiva. Suas 
informações servem para tomadas 
de decisões, como: planejamento 
de treinamentos internos e 
capacitações, sempre evidenciado 
o crescimento profissional e 
pessoal do colaborador avaliado.
Como é a gestão dos resultados?
 Para a gestão dos resultados 
são praticados os “feedbacks”, 
que em uma tradução livre 
significa “esclarecimentos”. 
Portanto, é durante a interação 
entre avaliador e avaliado que se 
apresentam os pontos levantados, 
propondo que a nessa troca de 
informações, sejam reconhecidos 
e aprimorados as atividades, 
havendo correções de estratégias, 
quando necessárias. 

 Em agosto, dia 04, para 
comemorar o Dia do Motorista (27 
de julho) as transportadoras Iberos 
e Ibertrans, parceiras da Ibéria, 
promoveram no Grêmio a 3º 
Confraternização dos Motoristas. 
 Após os agradecimentos 

e orientações da Diretora Rita Gallardo, os 
motoristas que se destacaram no Programa 
de redução de óleo diesel foram presenteados 
com lembranças personalizadas. Camisetas 
caricaturadas, canecas e até mesmo com uma 
réplica do caminhão da frota. 
 Na ocasião, foram explanadas algumas orientações, tendo 
como finalização o sorteio de inúmeros prêmios. 

Ibéria faz homenagem ao Dia dos Pais
 Eles são amigos, trabalhadores e indispensáveis na vida familiar. Pais, que corajosos não 
poupam esforços para cuidar e proteger os filhos. E foi com a intenção de agradecer e comemorar o 
Dia dos Pais (12 de agosto) que a Ibéria em parceria com a Núcleo Alimentos organizou no dia 10 
de agosto um almoço especial.

 Na ocasião, foi apresentado um vídeo com uma homenagem ao dia. Eles ainda 
foram presenteados com uma lanterna ecológica movida à corda.  

 Os pais aprovaram a lembrança e acharam o presente muito interes-
sante, uma vez que dispensa o uso de pilhas e colabora com o meio ambiente. 

Transportadoras homenageiam caminhoneiros   Avaliação de Desempenho



 Na semana de 15 a 19 de julho, a Ibéria organizou a 20º Semana 
de Prevenção de acidentes no Trabalho para os colaboradores da 
empresa e terceirizados. Durante aquela semana, a programação 
trouxe palestras, dinâmicas, teatro e entretenimento que abordaram 
temas como a saúde, qualidade de vida, prevenção de acidentes e 
responsabilidade ambiental.

SIPAT 2013

Cultura e Entretenimento
 Por meio da Lei de Incentivo Cultural 
a Ibéria foi uma das patrocinadoras da II 
Semana Assad, realizada entre os dias 26 
e 30 de julho no Teatro Municipal de São 
João da Boa Vista.  Além da apresentação 
de vários espetáculos o evento ofereceu 
para o público oficinas culturais de música.

 Sempre presente, o NAS (Núcleo 
de Atenção à Saúde) da Unimed esteve na 
empresa realizando a triagem e avaliação 
do estado nutricional dos colaboradores. 
Tais  informações servirão para direcionar 
os procedimentos que serão adotados 
para o Programa de Redução Alimentar, a 
ser realizado gratuitamente na empresa.

Comer bem para viver saudável

 No   dia    28 de julho, os  motoristas 
da Iberos e Ibertrans participaram da 12º 
Festa do Caminhoneiro. O evento que já é 
tradição na cidade de Aguaí contou com 
a carreata de caminhões em homenagem 
ao santo São Cristóvão, tido como protetor 
dos motoristas.

Festa do Caminhoneiro

 Durante cinco dias do mês de 
agosto a Ibéria passou por auditorias da 
Fundação Vanzolini para a re-certificação 
do Sistema Integrado de Gestão. Após as 
avaliações em relação aos cumprimentos 
das normas regulamentadoras a empresa 
recebeu a concessão da ISO 9001 e 140001 
por mais dois anos. Parabéns a todos!

Recertificação da ISO
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Evento Educativo
 Em parceria com o Dpto. de 
Desenvolvimento da Ibéria o colaborador 
Marcelo Santiago (Impressoras) produziu 
um painel instrutivo de papelão 
ondulado, para tratar sobre a Lei Maria 
da Penha durante um evento organizado 
pela ETEC. 

 O colabora-
dor Alessandro 
José da   da Silva 
Neto  (Paletizado-
ra) está com as ma-
las prontas para em 
novembro seguir 
viagem até Boston, 
Estados Unidos, 
onde participará do 
programa de Inter-
câmbio Cultural do 
Centro Paula Sou-
za que contempla 
os melhores alunos 
da instituição com 
uma bolsa de estu-
do para curso de 
inglês que possui a 
duração de 30 dias. 

Parabéns, Sandrinho!

FLAGRA

       Em setembro, os em-
pilhadeiristas da Ibéria 
e tercerizados recebe-
ram o treinamento de 
Segurança para a ope-
ração de empilhadeiras, 
conforme normas da 
NR11, quando foram 
pontuados a segurança 
no manuseio, transpor-
te e armazenamentos de 
materiais. 

TREINAMENTO



 Durante todo ano a 
Ibéria realizou diversas ações 
e adaptações em seu Parque 
Industrial com a intenção de 
reduzir os riscos de 
acidentes relacionados 
com máquinas e 
equipamentos.
         As propostas de 
melhorias foram reali-
zadas em diversas áreas, mere-
cendo destaque as adequações 
realizadas na Onduladeira, como 
a inclusão de proteções fixas em 
correias, roletes, cardans, polias,

    A  Ibéria em permanente 
crescimento e denvolvimento 
fez mais um importante 
investimento industrial. A 
nova aquisição trata-se da 
caldeira Four 54 dual, da 
marca brasileira Collins e mais 
um sistema de tubulação que 
modernizará todo o sistema de 
energia da Onduladeira.
 O equipamento que é 
de última geração e permite 
o abastecimento a gás natural 
tem como benefício principal 
a eliminação de possíveis 
impactos ambientais ao reduzir 
significantemente a emissão de 
gases poluentes na natureza. 

   Além de 
a g r e g a r 
economia 
nos custos 
essa fonte 
de energia 

limpa, como é conhecida, traz 
alta performance de distribui-
ção de energia nos equipamen-
tos. 
 Já está sendo implantada 
a construção da infraestrutura 
para receber o equipamento e 
a previsão de término é para o 
inicio de 2014.

Ibéria recebe visitas

Acessórios de segurança na Onduladeira

 Com a intenção de agilizar as entregas, 
otimizar os atendimentos e aprimorar o fluxo de 
logística dos produtos Ibéria as transportadoras 
Iberos e Ibertrans renovaram e aumentaram a 
frota com novos modelos de caminhões.
 A estratégia do investimento é alcançar 
excelência no custo-benefício dos veículos, 

reduzindo gastos com a manutenção. E  com o objetivo de atender às 
solicitações dos clientes quanto à segurança e agilidade serão adquiridos 
também carrocerias modelos siders e um bitrem.
 Segundo o Departamento de Logística, os caminhões já foram 
comprados e a data prevista de entrega está programada para o mês 
de novembro. “Para as aquisições das carretas estamos o finalizando os 
testes drives e em breve já estarão definidos os modelos e as marcas”, 
disse a supervisora de logística Patricia Pires. 

Renovação e modernização da frota

engrenagens, instalação de 
guarda corpo na ponte superior, 
revestimento térmico nos dutos 
de vapor e treinamentos.   

 A renovação de 
laudos e a adesão de 
novos programas de 
segurança também foram 

algumas das 
implantações 
que a empresa 

promoveu para proporcionar aos 
colaboradores mais segurança e 
qualidade na execução de suas 
rotinas de trabalho.  

Energia Limpa

Visita da Minerva S/A., representada 
pelos Srs. Acacio Garcia e Wagner 

Munhoz.

Visita da Antilhas Embalagens 
Editora e Gráfica S/A, 
representada pelos Srs. Leonardo 
Milhomem, Douglas Barsotti e 

Luiz Antônio Junior.

Visita da Nissim Ajinomoto 
Alimentos Ltda., representada pelos 
Srs. Donizeti Andrei da Cruz e Paulo 

César Ramalho.

  Nessa edição trazemos o espaço 
“Qual é o seu talento?” para divulgar 
os colaboradores que possuem talentos 
esportivos, culturais e ou artísticos.

  O selecionado para abrir o tema 
foi motorista Jefferson Onofre Leandro, 

conhecido pelo apelido de Fofão, 35 anos, que com 
muito talento e afinação faz shows.
 Fofão é motorista da Ibertrans Transportes 
Rodoviários, desde 2010 e canta 
há mais de 20 anos. Tudo começou 
quando ainda era garoto e frequentava 
a bandinha de Mogi Guaçu, onde 
conheceu as notas e os instrumentos 
musicais. Segundo ele, o violão é o 
que mais lhe cativa, mas gosta também 
de tocar gaita, a sua companheira de 
viagem. 
 Para ele, um sonho a ser 
realizado é gravar um cd autoral e, 
claro, ter sucesso de público. Um sonho 
muito possível já que está preparando uma gravação 
com canções famosas da MPB. Parabéns pelo Talento! 

Adequações e Investimentos 


