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Arte traz 
trabalhos 

que fazem 
referência 
à “Cidade 
das Rosas”
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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

E m dezembro, o S is-
tema PPE Intel igente 
de Manufatura (SPIM) 
está completando 18 

meses. Nesse período muita 
coisa mudou para melhor, 
nas máquinas que participam 
do programa e naquelas nas 
quais as melhorias vêm sendo 
replicadas. 

Mas não é fácil mudar a 
forma de pensar das pessoas. 
Isso exige esforço, paciência 
e dedicação. Somente desse 
jeito é possível transformar um 
cenário desafiador. Afinal, é 
comum às pessoas se aco-
modarem com o passar do 
tempo. Em alguns casos, isso 
se torna  uma barreira intrans-
ponível. Mas não foi o que 
aconteceu aqui, na PPE.

Hoje, a equipe do SPIM, formada 
por Produção, Qualidade, Manutenção 
e Processos, colhe os louros dessa 
conquista, com máquinas mais confi-
áveis e cujas falhas são normalmente 
conhecidas e previsíveis. A execução 
das notas de manutenção, regidas 
pelas etiquetas e check-lists, vem sendo 
feitas de forma mais rápida.

Paralelamente, a criação dos grá-
ficos e tabelas foi de fundamental 
importância para a análise, detecção e 
eliminação de problemas. Outro ponto 
importante são os manuais detalha-
dos com lições ponto a ponto, que 

têm permitido melhor aproveitamento 
dos treinamentos. A prioridade agora 
é resolver as etiquetas pendentes e 
aprimorar os acompanhamentos já 
existentes nas máquinas Ouro.

Portanto, como fer ramenta de 
melhoria contínua, o SPIM é um su-
cesso! E é por isso que a PPE está 
retomando os Grupos de Melhoria, 
para expandir a atuação do sistema, 
visando tornar-se, em 2009, ainda mais 
eficiente e competitiva. Esperamos 
contar com a colaboração de todos 
nessa nova fase.

Erasmo Carlos Xavier
 Coordenador do SPIM 

SPIM
será fortalecido 

em 2009
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N o dia 10 de novembro, 
a mais recente aqui-
s ição da PPE  teve 
seu dia de gala. A 

participação ativa dos grupos 
de melhorias garantiu que o 
equipamento desse o primei-
ro passo para tornar-se uma 
máquina Ouro. No dia 24, foi 
a vez de uma nova esmal-
tatr iz também ser colocada 
em operação com sucesso. 
O SPIM vem apresentando 
resu l tados  fantás t icos  em 
Cerqui lho.

Os indicadores de Produ-
ção têm atingido suas me-
tas, os de Manutenção têm 
melhorado mês a mês e as 
etiquetas resolvidas já somam 
95% do total.  Também foi 
estabelecida uma plani lha 
de prioridades: 33% das eti-
quetas abertas, consideradas 
urgentes, serão concluídas 
até o f inal do ano.

Os equipamentos refletem 
o desempenho dos grupos 
de melhor ias. Pelo terceiro 
mês consecutivo, a auditoria 
de processo nas máquinas 
de Trefi la e Enfaixatr iz apon-
taram resultados superiores 
a 90 pontos. Além disso, a 
área de Especiais demonstrou 
uma evolução surpreenden-
te e a de Redondos tem se 
mant ido nos patamares já 
alcançados. 

Para 2009, a PPE pretende 
incluir  mais cinco máquinas 
no sistema que, atualmente, 
tem dez Ouro (metalúrgicas, 
esmaltatrizes e enfaixatrizes). 
Com a real ização das audi-
tor ias nas máquinas Ouro, 
os grupos estão colocando 
em prática planos de ação 
para promover a evolução 
dos indicadores, elevando as 
notas acima de 80 pontos.   

A PPE  espera obter uma 
redução, ainda maior, de de-
feitos internos como ref lexo 
de mudanças já implantadas 
nesse ano e a formação de 
novos grupos de melhor ias 
para promover a qualidade, 
redução de custos, de sucata, 
visando melhorar a eficiência 
da Fábrica em geral.

Resultados 
surpreendentes!

“Após a 
implementação 
do projeto SPIM, 
em algumas de 
nossas máquinas, 
tivemos 
uma melhor 
visualização 
das situações 
instantâneas, 
com indicadores 
mais bem 
detalhados, 
proporcionando 
análises mais 
diretas e 
histórico das 
máquinas.” 

“Existe um 
indicador novo, 
o MTTR, que 
mede o tempo 
médio de reparo 
do equipamento 
e notamos que 
houve uma 
significativa 
melhora na 
máquina 
nesses índices. 
Agora somos 
quatro pessoas 
que cuidam 
da máquina 
e falamos a 
mesma língua. 
Estamos muito 
sintonizados e 
mais integrados”.

“Faz dois meses 
que minha 
máquina entrou 
no SPIM. Desde 
então, notei que 
meus colegas e 
eu estamos mais 
disciplinados em 
nossas ações. 
Houve melhorias 
em todos os 
pontos, mas 
temos muito 
que melhorar 
para atingir os 
objetivos do 
Programa e isso 
só depende de 
nós”. 

Rafael Gomes Lamego,  
Estagiário de Processos

Amauri de Castro, 
operador de Trefila

Cirço Sidney Fantato, 
operador de Esmaltatriz
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e “E ntre Rosas e Arte” foi o tema 
da Mostra de Arte Infanto-Ju-
venil realizada pela Secretaria 
Municipal de Educação, com 

o apoio da PPE e da Cipatex. Durante todo 
o mês de dezembro o Centro Interativo 
Cultural de Cerquilho estará expondo os 
19 trabalhos que representaram as esco-
las municipais e estaduais localizadas na 
cidade. A iniciativa teve como objetivo 
principal estimular a criatividade em meio 
à integração aluno–escola–comunidade, 
promovendo o trabalho em equipe e a 
conscientização ambiental. Um júri com-
posto por 10 profissionais selecionou os 
vencedores e as escolas campeãs de 
cada uma das quatro categorias (Edu-
cação Infantil, Ensino Fundamental I e II 
e Ensino Médio) foram premiadas com 
equipamentos do tipo datashow, além de 
troféus. A entrega dos prêmios aconteceu 
no dia 7 de novembro.

O tema deste ano foi uma alusão à 
“Cidade das Rosas”, título que o município 
detém. Materiais recicláveis como papel, 
plástico, metal, vidro e madeira serviram 

de matéria-prima para os artistas que retra-
taram, por meio de esculturas, mosaicos, 
painéis, colagens e pinturas, um pouco da 
história da comunidade onde vivem. 

Para a gerente de Marketing da PPE, 
Márcia Regina C. Oliveira, apoiar iniciativas 
como essa continuam sendo prioridade 
para a Empresa. “A descoberta de talentos 
e o incentivo às manifestações artísticas, 
aliados à educação, estimulam o desenvol-
vimento da sensibilidade, uma habilidade 
tão importante quanto a técnica, pois per-
mite diferenciar-nos”, explicou. O apoio da 
PPE tem sido motivo de elogios por parte 
da secretária municipal de educação, 
Ivani Arruda Burani. “Essa preocupação da 
Empresa com a educação, com vistas à 
formação de um ser humano mais sensí-
vel, por meio da arte e da preservação 
do seu habitat, além de solidificar, torna 
gratificante e prazerosa esta parceria. O 
prêmio oferecido pela empresa instiga e 
mexe com o instinto competitivo, nato do 
ser humano, e tão necessário ao mercado 
de trabalho”, destaca.

“Cidade das 
Rosas” é celeiro 

de talentos”
Conheça os vencedores 

por categoria e suas obras

Categoria Infantil: EMEEI 

Vicentina S. Reginato, 

com a obra “Caminhando 

rumo ao futuro na cidade 

das rosas”.

Categoria Fundamental 

I: EMEPE José Bepe Módo-

lo, com a obra “Trilhando 

Rosas”.

Categoria Fundamental 

II: EMEF João Toledo, com 

a obra “O enigma”.

Categoria Médio: EE 

Arthur da Silva Bernardes, 

com a obra “Retratos de 

Cerquilho”.

Participaram da premiação (da esquerda para a direita): 
Márcio Gaiotto, Ivani Arruda, Maria Tadeu, Ana Lucia, Celso 
Cipelli, Márcia Colavite e o prefeito Aldo Sanson

Sophia Maria, filha 
do colega Flávio 
Cuba do Amaral, 
leu uma poesia 
durante o evento
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A vida e a obra de Marysia Portinari 
- sobrinha do renomado pintor 
Cândido Portinari  são tema do 
livro “A Invenção da Memória”, 

produzido pelo crítico de arte e atual 
diretor e curador do Museu Brasileiro de 
Escultura de São Paulo, Jacob Klintowitz. 
Lançado no dia no dia 6 de novembro, no 
próprio MuBE, a publicação é o segundo 
volume do projeto Resgatando Cultura, 
do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, 
e teve o patrocínio cultural da PPE. 

A artista plástica começou a pintar 
na década de 50 sob os cuidados e 
orientações de Portinari, tendo convivido 
com ele até seu falecimento, em 1962. 
O livro reproduz suas obras e apresenta, 
além da biografia, trechos de críticas, 
depoimentos, correspondências e ma-

nuscritos inéditos e históricos de Carlos 
Drummond de Andrade e Cândido Portinari, 
entre outros. “O Instituto Olga Kos traba-
lha em prol de portadores de Síndrome 
de Down e, por meio de oficinas com 
artistas como Marysia Portinari e Eduardo 
Iglesias, faz as crianças evoluírem em sua 
sensibilidade”, explica Aldo Bertolucci, 
diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores da PPE.

O dinheiro arrecadado pela entidade, 
com a venda dos livros, será destinado 
a programas de inclusão cultural de 
deficientes. “As organizações não têm 
idéia do que isso representa para nós 
artistas”, diz Marysia. “Nosso trabalho só 
se torna histórico graças à iniciativa de 
empresas como a PPE”, afirmou.

Engenheiro e artista

Valorizando 
nossa cultura

A obra de Marysia (à esquerda) está no no livro lançado no MuBE, 
que teve a presença de Aldo Bertolucci, da PPE, e Wolf Vel Kos 
Trambuch, presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 

A obra “Raça”, de autoria do colega 
Hideo Ichise, da Engenharia, 
recebeu Menção Honrosa no 
XVII Salão Brasileiro de Belas 

Artes do Museu de Arte de Ribeirão 
Preto. A exposição aconteceu na Casa 
da Cultura da cidade, entre os dias 
16 de outubro e 30 de novembro. Ao 
todo, 122 artistas-plásticos de todo 
o Brasil participaram 
com mais de 600 tra-
balhos inscritos nas 
categorias Pintura, 
Escultura, Gravura e 
Desenho.

O engenhe i ro 
consegue desenvol-
ver as artes plásticas 
com muita maestria, 
mesmo que somente 
nos finais de semana. 
“Tenho me dedica-
do a isso primeiro, 
porque gosto e, se-

gundo, é uma preparação para ati-
vidades futuras, principalmente para 
quando encerrar a minha carreira 
profissional”. Porém, ele afirma que 
existe uma relação muito interessante 
entre a engenharia e as artes plásticas: 
“ Embora sendo áreas aparentemente 
antagônicas, elas se encontram no 
campo da criação”.
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Como forma de reconhecer o tempo de trabalho e agradecer à dedicação 
profissional, os colegas que completaram 20, 25, 30 e 35 anos de Empresa 
foram homenageados no dia 8 de novembro, em evento realizado no Salão 
Social da PPE. Um almoço reuniu os empregados, suas respectivas esposas e 

integrantes da Diretoria, num total de 56 pessoas. 

Entre as melhores
Trabalhar numa boa empresa é sempre 

um sonho. Trabalhar em uma das 
150 melhores do país, então, não é 
para muitos. E a PPE, pelo terceiro 

ano consecutivo, teve seu nome citado 
nessa seleta lista elaborada com base em 
pesquisa realizada pela Revista Exame. A 
avaliação é feita com base em questio-
nários respondidos pelos próprios empre-

gados, originando o Índice de Qualidade 
do Ambiente de Trabalho (IQAT), que vale 
70% da nota final. Também são avalia-
das as práticas de gestão representadas 
pelo Índice de Qualidade na Gestão de 
Pessoas (IQGP), que tem peso de 25%. 
Os 5% restantes são obtidos por meio de 
uma visita dos jornalistas da publicação 
às instalações da Empresa. 

Um time de vencedores

A PPE decidiu investir na compra 
de uma unidade industrial desti-
nada à conversão de catodo de 
cobre em vergalhão. Em agos-

to, o presidente da Empresa, Romolo 
Giambastiani, e o diretor Administrativo e 
Financeiro, Aldo Ber-
tolucci, foram rece-
bidos pelo secretário 
da Fazenda de Santa 
Catarina, Sérgio Alves, 
para falar sobre o as-
sunto. A nova fábrica 
funcionará em Joinvil-
le, em área de 2.700 
metros quadrados, no 
Perini Business Park. 
O maquinário será 
instalado em abril e 
o início das ativida-
des está previsto para 

julho. “Esta estratégia permitirá à PPE ter 
maior flexibilidade em nosso negócio, pois 
o cobre é matéria-prima essencial para a 
fabricação dos nossos produtos”, explica 
Romolo. Veja nas próximas edições mais 
informações sobre o assunto.

20 ANOS - Benedito Genezio Ramos, Derli da Mata, Marco Aurélio Demartini, Paulo Sérgio Miranda, 
Pedro Roberto Machado, Rogério Adriano de Oliveira, Valdenir Donizete Foltran e Valdir dos Reis.
25 ANOS - Airton Leardini e José Osmar Correa.
30 ANOS - Elsio Antenor Trevisan, Jaime Urgell Riera e Reginaldo Gonçalves dos Santos.
35 ANOS - Edson da Silva

Um nova fábrica 
em Santa Catarina
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D ando continuidade à pol í t ica 
“Fortalecendo Alianças” com seus 
clientes, a PPE recebeu a visita de 
dois importantes distribuidores: a 

Birifios e a GR. E eles não vieram sozinhos! 
Acompanhadas de seus principais clien-
tes - empresas que atuam no segmento 
de reformador de motores, geradores e 
transformadores elétricos - participaram 
de uma programação especialmente 
desenvolvida para eles.

Promovidos pelas direções Comercial e 
Operações, os encontros foram realizados 
em setembro e outubro. Para os visitantes 
foi servido inicialmente um café da manhã 
e, na seqüência, feita a apresentação ins-
titucional da Empresa. Um dos momentos 

que mais chamou a atenção foi a visita à 
Fábrica. Os grupos conheceram todas as 
áreas da PPE e puderam observar como é 
o processo de produção, desde a entrega 
da matéria-prima até a expedição.

“A Birifios e a GR são parceiros que têm 
conseguido manter nossa participação no 
mercado com muita competência”, elogia 
o diretor Comercial José Antônio Cortez 
Galan. “Estes distribuidores estão conosco 
há anos e atuam como filial da Empresa, 
efetuando uma interface importante entre 
a PPE e os clientes”, acrescenta o dire-
tor de Operações Celso Cipelli. As visitas 
foram encerradas com o almoço servido 
no restaurante do Clube e a avaliação foi 
extremamente positiva.

Próxima de seus 
distribuidores

WOBBEN WINDPOWER - No dia 7 de no-
vembro, a PPE recebeu representantes da 
Wobben Windpower, de Sorocaba (SP), que 
visitaram a fábrica para conhecer todo o 
processo de produção dos cabos, desde 
a entrada do vergalhão até a expedição 
do produto final. Os colegas Vainer Grizante 
Junior e Rubens Alexandre Orsi foram os guias 
de Ana Carolina Romero Bocci, Fernando 
Mirando Prioli e André Luiz Corrêa. 

BIRIFIOS
Localizada na cidade de 

Birigui, a Birifios é distribuidora 
PPE desde 1990. O compro-
metimento da empresa com 
seus clientes ficou evidente no 
dia 13 de setembro, durante 
visita à Fábrica. “Os convi-
dados fizeram questão de 
afirmar que a Birifios cumpre 
regiamente os prazos e tem 
um atendimento cordial ”, 
lembra Galan. “A PPE tem uma estrutura 
realmente impressionante, tanto qualitativa 
quanto quantitativamente. A magnitude 
da empresa, sua logística organizacio-
nal e o controle na qualidade dos pro-
cessos de desenvolvimento e produção 
dos materiais é, com certeza, seu ponto 
forte, um diferencial. A maneira como 
fomos recebidos, todas as formalidades 
e a programação idealizada, realmente 
demonstraram o nível de organização e 
empreendedorismo. Isso vem a fortalecer 
a idéia que se tem de ser a melhor no 
ramo dos fios esmaltados”, acrescenta 
Paulo Konji Aizava

GR

No dia 25 de outubro, foi a vez da 
GR e seus clientes conhecerem a Fábri-
ca. A distribuidora, que comercializa fios 
magnéticos da PPE desde 2003, tem sede 
em Piracicaba (SP). “Por vários momentos, 
percebemos a emoção ao ressaltar que  
adquirem os melhores produtos fabricados 
no Brasil. Isso faz com que nossas alian-
ças sejam sempre fortalecidas”, lembra 
Galan. “O pessoal elogiou muito a forma 
com que todos trabalham e, também, os 
novos investimentos que serão feitos e o 
tamanho da fábrica, que não pára de 
crescer ”, afirma o gerente de Vendas, 
Amarildo Mário Vitti, da GR. “Certamente, 

essa visita nos ajudará muito 
em futuras negociações nas 
quais os clientes sempre 
questionam preços antes 
da qualidade. Agora eles 
vão saber que vale a pena 
pagar um pouco mais para 
ter um produto muitas vezes 
melhor que o da concor-
rência”, acrescenta.



A Bosch tem várias unidades no mundo. 
Quais são os países eleitos para receber 
maiores investimentos?

Gerson Fini - O principal foco de inves-
timento é o continente asiático, principal-
mente a China e a Índia, devido ao forte 
crescimento pelo qual estão passando e por 
esta ser uma plataforma recente, quando 
comparada, por exemplo, com a plataforma 
da Bosch na América do Sul. Até 2007 a 
Bosch já havia investido 1 bilhão de euros 
na China. Na Índia, de 2005 até o final de 
2008 terão sido investidos 325 milhões de 
euros na expansão das instalações de pro-
dução. A previsão é de que os investimentos 
do Grupo Bosch mantenham-se forte nestes 
países nos próximos anos. Porém, o Brasil 
também está na rota de investimentos do 
Grupo Bosch. De 2003 a 2007 foi investido 
mais de R$ 1 bilhão no desenvolvimento 
de novos produtos e ampliação da capa-
cidade produtiva. Em 2008 a empresa dá 
continuidade aos investimentos, que deverão 
ser da ordem de R$ 108 milhões.

O mercado automobilístico nacional 
tem tido forte ascensão. Como a Bosch 
visualiza para os próximos anos? Qual sua 
estratégia para continuar liderando?

Gerson Fini - A Bosch espera bons re-
sultados do setor automotivo, que em 2008 
deve registrar crescimento da ordem de 
20% quando comparado ao ano passado. 
Como estratégia para manter-se como uma 
líder de mercado, a Bosch continuará inves-
tindo no desenvolvimento de tecnologias 
automotivas pioneiras para atender tanto 
os mercados de veículos de baixo custo 
como os de veículos mais sofisticados, se-
guindo sempre os princípios do Programa 
3S implantado pela empresa há mais de 
25 anos e que em alemão significa “sicher ” 
(seguro), “sauber” (limpo ou não poluente) e 
“sparsam” (econômico). Além disso a Robert 
Bosch mundialmente investe pesadamente 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Por 
exemplo no ano de 2007 foram investidos 
3,6 bilhões de euros - o equivalente a quase 
8% das vendas - e registrou mais de 3 mil 
novas patentes em todo o mundo.  

Como a cadeia de suprimentos contri-
bui de forma pró-ativa para ter sempre 
o foco em tecnologia? 

Gerson Fini - Nossa empresa opera 
mundialmente conforme o programa BPS 
(Bosch Production System), baseado na fi-
losofia de manufatura enxuta. Nossos for-
necedores são praticamente uma extensão 
dos processos das nossas fábricas e, para 
estarem alinhados ao nosso conceito de 
fabricação, precisamos basicamente da 
peça certa, na quantidade certa, no tem-
po certo, na qualidade correta e no custo 
apropriado aos nossos produtos, entregue 
em nossas linhas de montagens. Com isso 
eliminamos os desperdícios da cadeia de 
valor observando-a de forma completa 
culminando, por exemplo, na eliminação 
de estoques desnecessários. No campo da 
inovação tecnológica, contamos com a 
expertise dos nossos principais fornecedores 
em seus respectivos campos de atuação 
para o desenvolvimento de novos produtos 
através de processos de Engenharia Simul-
tânea para a busca da melhor solução 
tecnológica para estes novos produtos ou 
então para a melhoria contínua dos pro-
dutos correntes. 

Quais são os 
critérios da Bos-
ch para priorizar 
seus principais 
parceiros? 

Gerson Fini 
- A Robert Bos-
ch possu i  um 
sistema próprio 
para avaliar suas 
fontes e inclui-
los na sua base 
de fornecedores. 
A “Pirâmide de 
Fornecedores ” possui várias categorias nas 
quais nossas estratégias são desdobradas. A 
categoria mais importante é a “Fornecedores 
Preferenciais” que basicamente, entre outros 
critérios, reúne empresas que apresentam 
excelente resultado em qualidade, alta 
performance de entregas dentro dos nossos 
parâmetros BPS (Bosch Production System), 
preços competit ivos, alta competência 
em trabalhos de Engenharia Simultânea, 
além das certificações ISO/TS 16949 (de 
extrema importância para indústria auto-
mobil íst ica) e ISO 14000, que desdobra 
nosso compromisso de sustentabil idade 
e preservação do meio ambiente para 
nossos principais parceiros. Nossa empre-
sa vai concentrar mundialmente 70% do 
volume das compras nestes fornecedores 
preferenciais até 2010.

Em relação a sua trajetória na Bosch, 
quais foram os maiores desafios, os pontos 
mais relevantes para sua ascensão?

Gerson Fini - Estou na empresa há 24 
anos e passei por todas as áreas de compras. 
Todas as fases foram muito desafiadoras, 
porém acredito que alguns dos meus maiores 
desafios foram, por exemplo, a implanta-
ção da área de Engenharia de Compras 
em 1997, que têm a competência de faci-
litar os desenvolvimentos junto à nossa base 
de fornecedores, promovendo os trabalhos 
de Engenharia Simultânea para novos lan-
çamentos de produtos, além de cuidar de 
racionalizações técnicas para os produtos 
correntes. Outro desafio foi dirigir, em 2001, 
alguns importantes grupos de materiais em 
nossa Central de Compras, em Stuttgart, onde 
fui responsável por negociar  contratos para 
todo o Grupo Bosch, e coordenar mundialmente 
diversos compradores especialistas de várias 
nacionalidades e unidades de negócios. Por 
fim, meu mais recente desafio foi assumir o 
departamento de compras da Robert Bosch 
para a América Latina, em 2003, com a tarefa 
de reorganizar o departamento como um 
todo e alinhá-lo com as diversas unidades de 
negócios às quais temos responsabilidades 
pelas compras, por sermos uma área cen-
tral da organização nesta região do mundo. 
Em novembro assumi uma nova etapa em 
minha carreira profissional, desenvolvendo 
funções ligadas à nossa área de operações. 
O local da minha nova atividade é a Ale-
manha, mais especificamente na unidade 
de negócios de “Sistemas à Gasolina” (GS 
– Gasoline Systems). Para minha posição atual 
de diretor de Compras, Qualidade, Logística 
e Desenvolvimento de Fornecedores assumirá  
Paulo Rocca, que tem vasta experiência na 
área de Compras da Robert Bosch, e esteve 
atuando durante este último ano na Central 
de Compras Corporativas, em nossa matriz, 
em Stuttgart na Alemanha.
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Conheça a Bosch
Há 24 anos na empresa, Gerson Fini fala sobre os planos da 

Bosch e sua forma de relacionamento com fornecedores
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C olegas das Gerências de Qualidade 
e Engenharia da PPE e represen-
tantes da ABB participaram de um 
workshop realizado em Cerquilho, 

no dia 29 de outubro, que teve como 
objetivo o intercâmbio de informações e 
idéias relacionadas a projeto, fabricação 
e utilização dos cabos transpostos (CTC). 
A programação teve início com a apre-
sentação da ABB sobre o uso do produto 
em transformadores. A seguir, foi realiza-
da visita à fábrica, com foco principal 
no processo de produção do CTC. Após 
o almoço, foram apresentados detalhes 
da fabricação dos cabos, incluindo-se os 
parâmetros de cálculo para construção.

O gerente de Engenharia Pesquisa 
e Desenvolvimento, Vainer Grizante Ju-
nior, destacou o ponto alto do encontro: 
“observamos uma total integração entre 
os participantes”. Para o colega Hideo 
Ichise, o encontro objetivou um alinha-
mento técnico extremamente importante 
para as duas empresas. “Os projetistas 

poderiam dimensionar cabos transpostos 
mais adequados tanto para a PPE quanto 
para a ABB”, afirmou. O gerente da Qua-
lidade, Antônio Carlos Amorim, também 
valorizou a oportunidade para interação 
com o cliente. “Isso é fundamental para 
estabelecermos maior sinergia nas ativi-
dades diárias”, afirmou. Essa também é 
a opinião do gerente de Suprimentos da 
ABB, Salvatore Alimentato, que vai além, 
em sua análise sobre o workshop.

“Conhecemos todo o processo produtivo, 
os equipamentos utilizados, os controles de 
qualidade, etc. O ponto alto do evento, 
além do aprendizado e de oportunidades 
de melhorias discutidas para os projetos, 
foi a integração das equipes das duas em-
presas. Estamos prevendo para o próximo 
ano um novo encontro, mas desta vez na 
ABB, para que a equipe técnica da PPE 
tenha o conhecimento do nosso processo, 
como obtivemos neste encontro realizado 
em Cerquilho”, afirma Salvatore.

PIREMAG - A Piremag Co. participou, 
em Chicago, nos Estados Unidos, da Coil 
Winding, Insulations & Electrical Manufactu-
ring Exhibitions (CWIEME). Realizada de 28 a 
30 de outubro, a maior e mais importante 
feira do setor de cabos e transmissão elé-
trica teve a participação de mais de 500 
empresas. Entre os produtos apresentados 
com o selo PPE estavam cabos transpostos, 
fios esmaltados redondos e retangulares, 
fios retangulares isolados com papéis, fitas 
e fibras. “Nossa participação foi de fun-
damental importância para reforçarmos 
a presença e a marca PPE no mercado 
norte-americano, em parceria com nosso 
distribuidor exclusivo, a Piremag Co.”, afirmou 
Romolo Giambastiani, diretor presidente da 
PPE. Segundo Donald Dixon, presidente da 
Piremag, o público mostrou interesse nos 
produtos. “Estou otimista com o volume de 
negócios que será gerado”, disse. 

Mais sinergia 
entre ABB e PPE

Vainer Grizante, Poliana Duarte, Masaharu 
Hashimoto, Márcia. C. Oliveira, André 
Souza, Ivan Martins, Saike Inoue, Ana 
Baltieri e Mario Harada

Márcia C. Oliveira, Salvatore Alimentato, 
Edie Depaula, Nadia Amaral, Hitochi 
Taninaga, Jonas Oliveira, Hideo Ichise e 
Nilson Shimakawa
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O s filhos dos empregados ganharam 
uma homenagem especial no 
dia 12 de outubro. “De volta ao 
Clube brincando com segurança” 

foi o tema do evento que reuniu cerca de 
59 crianças no Clube Atlético PPE, entre as 
9h e 18h. Um delicioso café da manhã, 
almoço, lanche da tarde e muitas brinca-
deiras – entre elas, o lançamento de um 
personagem Super Herói – fizeram parte da 

programação desenvolvida pela equipe 
do Sesi de Tatuí. Os pais também foram 
convidados a assistir a uma palestra sobre 
a “Educação dos Filhos”, ministrada pelo 
coordenador de eventos do Sesi, Marcelo 
Mendes. Junto com os filhos participaram 
também de uma oficina de confecção 
de pipas que visou promover maior inte-
gração da família. No fim do dia, todas 
as crianças receberam presentes.

Q uem disse que clube pode ser 
usado apenas para praticar es-
portes? O “Dia da Turma” teve 
como objet ivo desmist i f icar 

essa idéia e incentivar os empregados 
a freqüentar o local também para outras 
atividades de lazer, além de promover 
maior integração entre os colegas e suas 
famílias.

Ao todo, cerca de 542 pessoas entre 
adultos e crianças se divertiram no chur-
rasco com música ao vivo, realizado à 
noite em quatro sextas-feiras diferentes: 
a Turma A participou do evento no dia 2 
de agosto, a B no dia 12 de setembro, 
a C no dia 26 de setembro e a D no dia 
10 de outubro.

DIA DA TURMA

G A R O T A D A

Festa para a

O clube 
não foi 

construído 
apenas 
para a 
prática  

esportiva

A confraternização de Natal já tem data marcada: será 
realizada no dia 21 de dezembro, das 10h às 16h, no 
Resort Sabrina, em Cesário Lange. A programação do 

evento incluirá churrasco, lanche, pastel, frutas e sorvete. 
Para as crianças, muita diversão com Pula-Pula, Praia 

Kids, Trem Inflável, Tombo Legal, Piscina, Tobogã, campo 
de futebol. O som ficará a cargo do Grupo Magnum.

Já os brinquedos para os filhos dos colegas com até 13 
anos e a Cestas de Natal serão entregues nos dias 

9 (Cerquilho) e 10 (São Paulo) de dezembro!

Confraternização 2008
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Sipat tem como 

tema “Segurança 
é acidente zero”

C omo em todos 
os anos, a Se-
mana Interna 
de Prevenção 

de Acidentes teve uma 
programação var iada. 
Com o tema “Seguran-
ça é acidente zero”, as 
atividades aconteceram 
na Fábrica entre os dias 
15 e 19 de setembro. 

As surpresas começa-
ram já na abertura. Inte-
grantes do Coral do 
Projeto Guri fizeram 
uma emocionante 
apresen tação.  A 
atividade seguinte 
foi a palestra sobre 
ginástica laboral in-
titulada “Qualidade 
de vida na empresa 
e ergonomia”, que 
ressaltou a importân-
cia do movimento e 
da postura correta. 
O teatro foi outro 
recurso util izado para chamar a aten-
ção para a manutenção da Segurança. 
O grupo Arte e Vida Teatro Empresarial 
encenou a peça “Sempre alerta” e, ao 
final, os participantes ganharam como 
brinde um boné.

O ponto alto da Semana foi a realização 
de uma pesquisa, em que os colegas 
tiveram que definir em uma única pala-
vra o termo “segurança”. Esta atividade 
foi realizada com o objetivo de levar os 
participantes a refletir sobre a Segurança 

no Trabalho e, com isso, 
darem a sua contribuição 
para uma atuação mais 
segura. Após o término da 
SIPAT, as definições foram 
publicadas, o que serviu 
para reforçar, junto aos 
colegas, a necessidade de 
realização das atividades 
com segurança.

“Tivemos uma partici-
pação mais efetiva dos 
integrantes da Cipa, o 

que refletiu direta-
mente no sucesso 
do evento”, infor-
mou João Carlos de 
Moura, presidente 
da Cipa. O colega 
afirma que as ações 
realizadas na SIPAT 
terão continuidade 
mesmo com o tér-
mino da Semana. 
“Com o apoio dos 
membros da CIPA, 
lançamos também 

mensagens para reflexão sobre Seguran-
ça, por meio de banners distribuídos por 
todos os setores produtivos da Fábrica, 
os quais serão trocados mensalmente 
obedecendo a um cronograma que fi-
nalizará em abril de 2009”, disse.

No Escritório-Jabaquara, os colegas 
também participaram das atividades. No 
dia 18, eles assistiram à palestra “Qualidade 
de vida na empresa e ergonomia”, com 
o foco adaptado à realidade local.

Brigada de Incêndio 
participa de treinamento

As leis determinam que as empre-
sas devem ter planos de combate 
a incêndio, saídas de emergência, 
extintores e outros equipamentos 
de proteção contra fogo. Mas este 
aparato não funcionará corretamen-
te se não houver pessoas aptas e 
prontas para atuar em situações de 
emergência. Por isso a PPE realizou 
mais um treinamento para recicla-
gem dos brigadistas que atuam na 
Empresa. Os treinamentos foram re-
alizados por equipe preparada, com 
atuação no Corpo de Bombeiros, e 
reuniram 55 colegas da Fábrica e 
três do Escritório-Jabaquara.
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O s empregados do Escri-
tór io Administ rat ivo do 
Jabaquara receberam 
um importante incentivo 

à saúde. Por não poderem aderir 
às atividades e eventos realizados 
na sede do CAP, em Cerquilho, o 
Clube patrocinou a participação 
dos colegas em dois eventos es-
portivos. Realizada no dia 24 de 
agosto, a Corrida contra o Câncer 
contou com a participação de 14 
colegas. Já a Corrida Amapaz, 
promovida no dia 14 de setembro 
reuniu 11 participantes.

Essa iniciativa faz parte das 
diretrizes da nova diretoria do 
CAP. Assim, além de contribuir 
com duas importantes cam-
panhas, essas ações visaram 
dar oportunidade a todos os 
colegas e seus dependentes, 
independente do local em que 
trabalham, para que possam 
participar de atividades de la-
zer, esportes ou outros eventos 
ligados à saúde e qualidade 
de vida. 

Campanha realiza 
testes preventivos

Diz um velho ditado que “prevenir é 
sempre melhor que remediar ”. Com a 
continuidade do Programa Saúde Viva, 
ficou mais fácil detectar precocemente 
e combater doenças graves como obesi-
dade, diabetes e hipertensão arterial.

Em novembro, uma equipe de enfer-
meiros especializados realizou medições 
de pressão arterial, cálculo do Índice de 
Massa Corporal (o famoso IMC, que mede 
o grau de obesidade de uma pessoa) e 
testes de glicemia.

As datas foram definidas em função de 
cada Turma da Fábrica: A (6/11), B (10/11), 
C (18/11) e D (20/11), sempre das 6 às 
10 da manhã. Os colegas de São Paulo 
puderam realizar os exames no dia 19.

Paralelamente, foram fixados cartazes 
chamando a atenção para os sintomas, 
os riscos à saúde e a maneira de evitar 
as doenças em questão. A adesão ao 
Programa foi voluntária e houve partici-
pação de 76% do efetivo do Escritório 
e de 41% da Fábrica.

Correndo em 
prol da saúde

Um homem de bonitas 
palavras, preocupado com 
o meio ambiente e com 
o futuro do Planeta. Assim 
pode ser definido o colega 
Francisco Carlos Meneguel, 
que trabalha na área de 
Produtos Padronizados. Aluno 
do Telecurso Fundamental, 
ele acaba de ter sua poesia 
classificada na Fase Esco-
la do Concurso de Poesia 
Sesi 2008. Confira ao lado 
um pouco do talento do 
colega:

Como e porque falar, Sei lá
Falar do que, não sei bem
Será que é difícil adivinhar?
Pense no que lhe convém.

Águas poluídas e sujas
Rios que secam e somem
Ruas e sarjetas imundas
Pelas mãos do homem.

Cortam matas ciliares
Matam nossos peixes
Poluem nossos ares
Acabam com esses...

Esses e aqueles que vão
Levados pela ganância
Pelas mãos da ignorância
Embora do nosso sertão.

Escrever faz bem à alma
e para o planeta também


