
 Ibéria promove treinamentos 
 
 

Nos últimos meses os colaboradores das 
áreas da Onduladeira e Manutenção passaram 
por uma série de treinamentos sobre segurança 
no trabalho. O foco da atividade foi a conscien-
tização dos fatores de prevenção e a responsabi-
lidades de todos na promoção de atos seguros. 
Confira a seguir:

 Para aproximar as te-
orias às rotinas de traba-
lho os colaboradores da 
Onduladeira assistiram 
a um vídeo filmado in-
ternamente no qual apre-
senta explicações técni-

cas operacionais do equipamento. Procedimentos 
de limpeza, transportes de bobinas e obstrução de 
papel foram alguns dos destaques do vídeo. 

Vídeo Interativo

Exposição de Casos e Riscos    No mes-
mo mês, as 
equipes da 
Manutenção 
Elétrica e Me-
cânica parti-
ciparam do 
treinamento 

sobre acidentes de trabalho quando foram exem-
plificados casos de acidentes externos decorridos 
por condutas inadequadas. Na ocasião, o líder  
Paulo Souza parabenizou a todos pelos trabalhos. 

Segurança

  E para aumentar as condições se-
guras e apoiar a equipe da 
Manutenção  a Ibéria reno-
vou todos os equipamen-
tos de proteção individual 
(Epi,s)  dos colaboradores daquele setor.

 Para comemo-
rar o Dia Mundial da 
Saúde, a Ibéria promo-
veu no dia 07 de abril 
atividades motivacio-
nais para práticas de 
exercícios físicos.     

                 A primeira ação tratou-se 
da série especial de exercícios fit-
ness coordenada pela Alvo Sport 
e Live Well. E para presenteá-los 
a Live Well  concedeu para sor-
teio sete vales massagem. 

  No período da tarde, 
a Vigilância Sanitária esteve 
presente na empresa para a 
divulgação da campanha de 
combate a Dengue. 

Saúde e Bem Estar

Editorial

 Nesta primeira edição do ano, um ano de 
muitas expectativas, em especial pela chegada da 
Copa do Mundo, abrimos o nosso informativo  
demonstrando as  últimas ações em que a  empre-
sa esteve envolvida na busca do  desenvolvimen-
to de seus colaboradores, clientes e parceiros. 
 Novos formatos de treinamentos, progra-
mas de desenvolvimento pessoal, aquisição de 
novas tecnologias foram algumas ações que de 
uma forma muito positiva tem correspondido 
com os objetivos da empresa. 
  Ao ler, esperamos que as vitórias desse 
novo ciclo sejam refletidas em todos aqueles que 
fazem parte da Ibéria.

Boa Leitura!     

Campanha celebra Dia 
Mundial da Saúde



  No dia 07 de março, a 
Ibéria preparou uma homenagem 
especial para todas colaboradores da 
empresa para celebrar o Dia Interna-
cional da Mulher (08 de março).
 A gerente de Recursos Hu-
manos, Eliane Tenório, fez a aber-
tura do evento mencionando a vida 
de algumas mulheres que deixaram 
suas marcas na história. Para ela, as 
mulheres têm cada vez mais con-
quistado o seu respeito, admiração e 
representação dentro da sociedade, 
“Espero que todas se sintam valori-
zadas, pois o seu trabalho faz toda 
a diferença no desenvolvimento e 
crescimento da empresa”, disse.

 Naquele momento, um ví-
deo motivacional fez a ilustração 
do cuidado e carinho que a empre-
sa nutre por suas colaboradoras, 
trazendo ainda fotos de comemo-
rações ao dia da mulher em anos 
anteriores.
 A surpresa final ficou por 
conta do presente que a empresa 
preparou para elas: um sofisticado 
kit de manicure personalizado.
 Nessa edição além de pre-
sentes foram sorteados tratamen-
tos de beleza, concedidos pelas 
profissionais formadas nos cursos 
do Grêmio D2G.

Mulheres: Dias Especiais 

 Sempre em busca da profis-
sionalização dos associados o 
Grêmio promove pelo segundo 
ano consecutivo o curso de infor-
mática que traz conhecimentos 
básicos das ferramentas do word, 
excel e internet. 

 E as surpresas 
continuam, com o início 
de uma nova modalida-
de na área de estética: 
O curso de maquiagem 
que traz na formação 
abordagens de como 
avaliar os tipos de pele, tons e aplica-
ções. 

 Com muito movimento, ener-
gia e descontração a aula de 
dança aeromix passou a ser rea-
lizada no salão especial da Alvo 
Sport. Desde o inicio do ano o 
número de alunos duplicou e a 

atividade assim como o novo espaço tem sido elogiado e 
aprovado pelos participantes. 

Cursos, Recreação e Lazer são as 
propostas do D2G para 2014

  O D2G pror-
rogou a parceria 
com a Alvo Sport 
até o final do ano. 
E  para a satisfa-
ção dos associados 
além das moda-

lidades de Musculação e Fitness foram 
adicionados Boxe Feminino e Muntay. 
Para mais informações procure a secre-
taria do Grêmio ligue (19) 3652-2975.

Grêmio

Social



 Com o objetivo de organizar e manter o local de trabalho 
sempre limpo, a Ibéria em parceria com a MCO Madeiras 
disponibilizou em um local específico da empresa uma caçamba 
para o descarte de madeiras, onde são enviadas para trituração 
e posteriormente utilizadas como combustível em caldeiras. 
Essa iniciativa trouxe mais organização, higiene e destinação 
adequada para o descarte do material.

Descarte Inteligente

Comissão PPR
 Em janeiro a Ibéria realizou a 
votação para a comissão do PPR. Cerca de 

300 colaboradores elegeram 08 titulares e 
mais 07 suplentes. A função da comissão 
é contribuir com a gestão dos índices e 
representar os setores nos Programas de 
Participação nos Resultados. 

 Sempre participante em projetos cul-
turais a Ibéria patrocinou mais um espetá-

culo musical:  a gravação ao vivo do CD 
e DVD de Adilson Gonzalvez, realizado 
no dia 12 de fevereiro em Paulínia. Esti-
veram presentes componentes do Coral 
de Aguaí, no qual Adilson é maestro.

Música e Cultura

 Para melhor visualização dos 
extintores e hidrantes no parque industrial 
os locais de disposição dos equipamentos 
foram pintados, tendo as faixas amarelas e 
vermelhas  alongadas até as passagens de 
pedestres. 

Sinalização dos Extintores

 Pelo quarto ano consecutivo o 
Núcleo de Atenção à Saúde (NAS), da 
Unimed promoveu o Perfil de Saúde do 

colaborador. Os dados apontados na 
pesquisa direcionarão os programas 
de medicina preventiva na empresa 
(reeducação alimentar e Antibagismo).

Medicina Preventiva
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O abre alas
  Na sexta-feira de carnaval para 
comemorar os colaboradores tiveram 

um momento de muitas descontração 
durante as refeições. O cardápio 
especial de carnaval foi acompanhado 
pelos enfeites carnavalescos e pela 
animação das marchinhas de carnaval.

Os colaboradores, 
Guilherme Gorkos 
(Contábil), Ema-
nuela Rodrigues 

(Transportes), 
Paulo Jr. (Custos) 

e Denis Sousa 
(Contábil) inicia-
ram o ano com o 
pé direito, afinal 

eles  conquistaram 
mais uma jornada 
em sua vida pro-
fissional, a forma-

ção acadêmica.

Parabéns e
sucesso!

 Toda sexta-
feira um grupo de 
colaboradores tem 
se reunido durante 
o intervalo de 
descanso para 
estudar inglês. 
 A iniciativa 
visa aprimorar a 
conversação e a  
interpretação do 
idioma.

FLAGRA

Whats your name?



 Fase final de instalação da Caldeira Dual Four 54 que trará 
economia nos custos operacionais e de manutenção, além de ser 
fonte de energia limpa uma vez que reduz a emissão de gases po-
luentes no meio ambiente.

Caldeira: economia, segurança e sustentabilidade

 A Ibéria por meio do seu Dpto. de Tecnologia em parceria com a VIVO 
realizou a instalação do cabeamento ótico em sua infraestrutura de Voz e Da-
dos. A parceria foi pioneira na cidade e trouxe inúmeros benefícios dentre eles 
mais segurança, estabilidade e qualidade na comunicação do telefone e do 
acesso à Internet. Outro benefício que se aplica é a baixa manutenção requerida 
e a imunidade às interferências eletromagnéticas.

Tecnologia da Informação: Fibra Ótica

Iberos e Ibertrans: Renovação da Frota
  Para aumentar e modernizar a Iberos e Ibertrans adquiriu novos 
caminhões para compor a frota que atende as entregas dos produtos Ibéria. O 
investimento trata-se da aquisição de 08 caminhões para substituição e mais 07 
para o aumento da frota. 
  Estas aquisições além de trazerem melhorias no atendimento aos 
clientes, conforto de direção ao condutor, redução nos custos de manutenção 
se destaca principalmente por ajudar na preservação ambiental uma vez que 
possui a tecnologia para abastecimento com o diesel S10 juntamente ao reagente 
ARLA 32 que inibe a emissão de gases poluentes no meio ambiente.

Expedição: Linha de Vida
 Visando à segurança dos colaboradores e ao atendimento da legisla-
ção a Ibéria instalou na área de expedição 24 linhas de vida com trava que-
das retrátil destinadas ao loneamento e amarração de carga em caminhões.  
O sistema possui cabo flexível em aço que amortece possíveis impactos e 
protege o colaborador que trabalha em altura contra quedas.

  A reciclagem é um 
processo industrial que con-

verte descartes (matéria
-prima secundária) em 
novos produtos, ou seja, 
em outras palavras re-
ciclar é economizar 
energia, poupar recur-
sos naturais e trazer de 

volta ao ciclo produtivo 
o que é jogado fora.

  No processo 
fabril de embalagens de papelão 

ondulado a matéria-prima é a bobina de papel produzi-
da a partir de aparas (resíduos de papel e papelão).  Por-
tanto, uma vez utilizados para acondicionar os produtos, 
o papelão volta a fazer parte do processo produtivo per-
manentemente, evitando o desmatamento e a poluição.

Ação Sustentável: A arte de reciclar papelão 
Meio Ambiente

Investimentos

Ibéria recebe visitas

Visita da Carino 
Ingredientes Ltda., 
representada pelos 

Srs. João Paulo 
Melanda , Ricardo 

Koti e Srta. Maria do 
Carmo Corredato.

Visita da Newmaq 
Eletrodomésticos Ltda., 

representada pelo Sr. Rodrigo 
Andreolli.


