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Trabalho 
em equipe 

garante 
melhoria 
contínua
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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

R esponda rápido: o que 
você tem feito para 
alcançar seus objetivos e 
realizar seus sonhos? Se a 

resposta for “nada”, talvez o que 
esteja faltando seja um pouco 
de foco e determinação. Foco 
para ter bem claro na mente o 
que se quer e determinação para 
não desistir diante do primeiro 
obstáculo.

A busca por nossos objetivos, 
sejam eles pessoais ou profissionais, 
pode ser comparada a um treino 
de corrida. Para quem nunca 
correu, chegar ao primeiro 
minuto é muito difícil, as pernas 
doem, o coração e os pulmões 
parecem que vão saltar do peito 
e o relógio, simplesmente, não 
anda! Apesar dessas dificuldades, 
devemos conservar a mente 
sempre à frente e ir aumentando 
gradativamente o tempo de 
corrida.

Acredite: se você fizer isso 
e conseguir correr 10 minutos 
sem parar, terá uma surpresa 
gratificante e isso mostrará que 
é possível correr ainda mais. Na 
verdade, você vai querer bem 
mais porque perceberá que pode 
mais. Lembra do cansaço, da dor 
nas pernas? Ficaram para trás... 
Assim, deve ser com o desânimo 
e a falta de vontade e todos os 
outros obstáculos que o impedem 
de avançar. Dessa forma, 
apenas com disciplina, garra e 
determinação, você alcançará 
todos os seus objetivos.

Andréia Ferrari, 37 anos, 
esposa do colega Valmir Ferrari, 

corre há sete anos e venceu a 1ª 
corrida de 10 km, realizada em 

comemoração ao aniversário de 
Cerquilho. 

Não 
basta 
ter 

vontade, 
tem que 
correr à 
frente
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II Convenção TPM 
confirma sucesso do 

SPIM
A apresentação de 36 iniciativas bem-sucedidas, realizadas nos últimos 
dois anos, mostra que o SPIM tem contribuído de forma significativa para 

o melhoramento contínuo dos processos produtivos da PPE!

A II Convenção TPM, realizada na ma-
nhã do dia 29 de junho, comprovou 
o que toda a Fábrica já sabe: a 

busca pelo melhoramento contínuo é 
um exercício diário, que depende do 
trabalho em equipe para alcançar re-
sultados positivos. Na oportunidade, 36 
cases realizados nos últimos dois anos 
foram apresentados pelos integrantes 
de diversos grupos de melhorias, que 
demonstraram entusiasmo com as con-
quistas obtidas. “A evolução dos trabalhos 
é surpreendente pois os grupos demons-
traram entusiasmo e comprometimen-
to na busca das soluções, por isso os 
resultados evoluem de forma sempre 
posit iva”, avalia o presidente da PPE, 
Romolo Giambastiani.

Os trabalhos realizados nas diversas 
áreas e apresentados na convenção 
evidenciaram, através de indica-
dores, a evolução dos processos 
em função do aumento de capa-
cidade de produção, melhoria de 
equipamentos, redução de sucatas 
e de despesas administrativas, o 
que mostra o comprometimento da 
busca contínua de soluções para os 
desafios apresentados diariamente na 
busca do sistema da qualidade.

“Este encontro serve para mostrar 
que muitas soluções para problemas 
que enfrentamos no dia-a-dia não 
são tão complicadas, mas que pre-
cisam do envolvimento e da aten-
ção por parte 
dos empre-
gados para 
se tornarem 
bem-sucedi-
das”, aval ia 
Sa ik i  Inoue. 
A qualidade 
dos trabalhos 
apresentados 
ficou eviden-
te até mesmo 
para quem in-
tegra o qua-
dro da PPE há 
pouco tempo. 
É o caso do 
gerente de 
vendas An-
tonio Márcio 

Zarpelão, que está na empresa há pouco 
mais de um ano. “A Convenção com-
prova  o histórico de eficiência que a 
PPE já possui no mercado. Os trabalhos 
realizados pelos grupos são impressio-
nantes, pois adicionam valor para a 
Empresa. Sem dúvida, contribuem para 
que a PPE ocupe posição de destaque 
e liderança no mercado que atua, re-
forçando a confiança de toda a equipe 
comercial ”, explica. Após a exposição 
dos cases, os participantes do evento 
foram reunidos no salão social do CAP 
para um almoço de confraternização. Na 
ocasião, a PPE sorteou diversos brindes 
(abaixo), como agasalhos, camisetas 
e pendrives. Uma forma simbólica de 
dizer “muito obrigado” pela dedicação 
de todos os envolvidos na busca pelo 
melhoramento contínuo.
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Organizar a Convenção não foi tarefa fácil, a começar pela seleção dos 
cases a serem apresentados. “Temos muitas ações positivas que foram 
implementadas nesses últimos dois anos. O evento reuniu uma pequena 
amostra, mas muito significativa em termos de resultados”, explicou o 
coordenador do SPIM, Erasmo Xavier. Além de Saiki Inoue, que trabalhou 
diretamente na avaliação dos projetos apresentados, o colega recebeu 
apoio de uma equipe especial: Rafael Lamego, Luciana Francisco, Magali 
Silva e Lúcia Scrivano ajudaram na organização da Convenção, que 
tornou-se novamente um dos principais eventos internos da PPE.

Os grupos acima apresentaram os cases “Operação Inteligente” das 
máquinas especiais, duas das iniciativas bem-sucedidas valorizadas 
na Convenção. “Conseguimos bons resultados porque houve união 
da Produção com outras áreas da Empresa”, afirmou o operador Vitor 
Berton. “Trabalhamos com uma das principais máquinas da trefilaria e 
das notas levantadas inicialmente, em menos de um ano, atendemos 
95%. A máquina possui hoje um desempenho fantástico”, acrescentou 
Leandro Augusto da Silva.

Para as lideranças envolvidas com o SPIM, a Convenção valoriza uma 
preocupação permanente da PPE. “No dia-a-dia, muitas vezes não 
conseguimos perceber o quanto avançamos em relação ao Programa. 
Porém, ao reunirmos os grupos, essa evolução fica tão evidente que chega 
a nos surpreender e mostra o quanto a cultura da melhoria contínua está 
disseminada em nossa Empresa. Gostaria de agradecer não somente ao 
pessoal envolvido nos cases expostos, mas a todos aqueles que participaram 
direta ou indiretamente dos nosso trabalhos de melhoria”, afirma o diretor de 
Operações, Celso Cipelli, apoiado por Valmir Ferrari, Romolo Giambastiani, 
Saiki Inoue, Marcos Antonio Marcom e Erasmo Xavier.
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T emos como missão, em nossa 
Empresa, fornecer produtos com 
qualidade e alto valor agregado. 

No entanto, às vezes não percebemos 
o completo significado desta frase. 
Qualidade é um valor absoluto, não 
existe “qualidade média” ou “mais ou 
menos com qualidade”. O produto ou 
serviço deve surpreender e superar a 
expectativa de nosso cliente. Essa é 
a única receita de sucesso perene 
de uma empresa.

Sentir que fazemos parte de algo 
nobre e nos dedicarmos por inteiro 
para desempenharmos um trabalho 
bem feito são fundamentais. A dife-
rença de esforço entre simplesmente 
fazer algo médio e uma obra de arte 
é pequena e depende, na maioria 
das vezes, de capricho e dedica-
ção. O esforço não muda muito nas 
duas situações. É fundamental termos 
humildade para aprender sempre e 
disposição para ensinar aos outros 
aquilo que dominamos.

O conhecimento disseminado é a 
razão do nosso crescimento pessoal 
e o pilar mais sólido de sustentação 
do sucesso de nossa Empresa ou de 
qualquer outra sociedade. Os valores 
que defendemos na PPE dão suporte 
para que nossa missão esteja integra-
da ao nosso cotidiano: integridade, 
comprometimento, responsabilidade, 
cooperação e transparência são os 
comportamentos esperados de to-
dos nós.

Planejamento e ações são neces-
sários para alcançarmos objetivos e 
metas e alguns questionamentos para 
reflexão podem ajudar-nos na sua 
realização:

A importância dos “como”
Como posso interagir para ajudar 

na conscientização coletiva de que os 
detalhes fazem toda a diferença?

Como posso verificar qual o detalhe 
fundamental no processo?

Como podemos cooperar para  me-
lhorar e aumentar a produtividade?

Como devo agir para que se con-
clua o que foi planejado?

Como posso interagir, orientar para 
ampliar a habilidade das pessoas naquilo 
que creio ser de meu domínio?

Como devo solicitar orientação 
quando não estou seguro o suficiente de 
como realizar determinada tarefa?

Como posso cooperar para su-
gerir uma idéia de melhoria de um 
processo, serviço ou produto?

Essas pequenas - mas importantes 
reflexões - nos levarão à sinergia na 
equipe, à excelência em produtos e 
serviços que atenderão às necessida-
des dos clientes e permitirão à PPE 
atingir seus objetivos.

Melhorar sempre 
é o desafio de 

todos nós
Por Romolo Giambastiani , 

presidente da PPE

E ntrou em vigor, no começo deste 
ano, o Novo Acordo Ortográfi-
co da Língua Portuguesa que 

passará a ser adotado em todos 
os países que têm o idioma como 
oficial – Angola, Moçambique, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e 
Príncipe, Timor Leste, Brasil e Por-
tugal. A população brasileira terá 
até o fim de 2012 para se adaptar 
às novas regras. As principais mu-
danças são a inclusão das letras 
“k”, “w” e “ y ”, extinção do trema 

e padronização do uso do hífen. 
Para tirar suas dúvidas, já está nas 
livrarias a segunda edição do di-
cionário da Academia Brasileira de 
Letras (ABL), o “Dicionário Escolar da 
Língua Portuguesa”, editado pela 
Companhia Editora Nacional que 
traz 1.311 páginas e cerca de 33 
mil verbetes. Lembre-se, escrever 
bem também ajuda - e muito - a 
melhorar a qualidade da nossa co-
municação e, consequentemente, 
do nosso dia-a-dia.

Novo acordo ortográfico
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E F ilha do pintor francês Émile Tuchband, 
radicado no Brasil desde 1956, Isabelle 
Tuchband tem 20 anos dedicados à 

pintura, escultura e design. Seus trabalhos 
agora fazem parte do livro “Será que 
eu sou assim?”, de Andréa Fioncchiaro, 
uma espécie de “biografia i lustrada”. 
A obra é o terceiro volume do projeto 
Resgatando Cultura, do Instituto Olga Kos 
de Inclusão Cultural, e tem patrocínio 
cultural da PPE. 

“Um país não existe sem cultura e é 
muito bom que existam empresas 
como a PPE que entendem 
a importância de auxiliar no 
desenvolvimento das artes e 
da cultura no Brasil ”, afirma 
Isabelle. O livro tem 175 pá-
ginas, com texto em inglês 
e francês, com preço de R$ 
100 e sua venda será revertida 
para as Oficinas de Arte do 
Instituto, beneficiando jovens 
e adultos com deficiência in-
telectual. Para a PPE, os be-
nefícios de uma ação como 
essa vão além. “Aliar nossa 

marca a um projeto dessa magnitude 
contribui para o entendimento da cultura 
em seu mais amplo sentido: o elemento 
que garante a todos - criadores, artistas 
e beneficiários - o direito à celebração 
de sua identidade, à manifestação de 
sua sensibilidade e emoção, desenvol-
vendo, a um só tempo, o espírito crítico, 
a imaginação e o sentido de coletivida-
de, num processo de conscientização e 
transformação social”, afirma o diretor 
Financeiro e de Relações com Investi-
dores, Aldo Bertolucci.  

PPE adota a Nota Fiscal Eletrônica

A PPE participou do “Empresa Ideal”, 
que mostra as empresas classificadas 
entre as 150 melhores para trabalhar 

no Brasil, segundo o Guia das Revistas 

Exame e Você S/A. O programa foi ao ar 
no dia 17 de junho, trazendo entrevistas 
com integrantes da diretoria, entre eles o 
presidente Romolo Giambastiani, o diretor 

de Recursos Humanos, Orlando 
Manastarla, além de gerentes, 
analistas e outros funcionários. 
Exibido no canal 70 da TVA e 
367 da Telefônica, o “Empresa 
Ideal” tem duração de meia 
hora e busca mostrar os dife-
rentes benefícios oferecidos 
aos funcionários e também os 
motivos que levaram a empresa 
a ser citada nessa seleta e 
respeitada lista. Outras grandes 
empresas também já foram 
protagonistas do programa, 
como Banco Real, Bradesco, 
Eurofarma, Nextel, Unilever, 
Volvo e Mc Donald´s. 

Apoiando novamente 
a cultura brasileira

Te vi na TV!

A PPE está implantando a Nota Fiscal 
Eletrônica, que passará a ser emitida a 
partir de setembro próximo, atendendo 
à legislação que obriga a adoção dessa 
sistemática. Dessa forma, os documentos 
em papel – notas fiscais, por exemplo 
– passam a ser substituídos por arquivos 
eletrônicos que são enviados às Secretarias 

da Fazenda dos estados. Esse sistema está 
exigindo muitos investimentos por parte 
de nosso pessoal de informática e da 
administração, mas as vantagens de sua 
implantação são pequenas para a PPE e 
beneficiam principalmente as secretarias 
da fazenda que irão aumentar sua inge-
rência nos negócios das empresas.
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ALSTOM - No dia 
17 de março, 
as compradoras 
da Alstom Ga-
briela Fernandes 
e Gisele Demov 
visitaram a Fá-

brica de Cerquilho e foram recebidas pelos 
colegas Antonio Márcio Zarpelão, Roberto 
Junqueira, Luciano Ciapino e Hideo Ichi-
se. A Alstom é uma dos grandes clientes 
da PPE e uma das líderes mundiais em 
equipamentos e serviços para a geração 
de energia e transporte ferroviário.

DENSO  - No 
dia 17 de abril, 
representan-
tes da Denso 
– que produz 
sistemas de ar-
condicionado 
para ônibus e velas de ignição – também 
estiveram em Cerquilho, para conhecer 
nossa Produção. O engenheiro de Produto, 
Eiti Iwamura e o engenheiro de Qualidade 
Fornecedores, Reginaldo Mendes, foram 
acompanhados pelos colegas da PPE, 
Milton Túllio e Marcos Bulla, que mostraram 
as instalações da Empresa.

INVENSyS - A troca 
de idéias sobre pro-
cessos logísticos e a 
busca por melhorias 
foram os principais 
motivos que levaram 
Paulo Roberto Molar-

di, coordenador Logístico de Materiais da 
Invensys Systems Brasil, a se reunir com 
o gerente de Logística da PPE, Luciano 
Ciapino e com o diretor Comercial, José 
Antônio Cortez Galan, no dia 13 de maio. A 
Empresa fabrica controladores de pressão, 
temperatura, indicadores de sinal ana-
lógico, digital, pneumático e eletrônico, 
entre outros.

PIREMAG - No dia 14 de maio, foi a vez 
da PPE receber novamente os represen-
tantes da Piremag Corporation, que desta 
vez vieram acompanhados de executivos 
da Active Power Incorporation e da ABC 
Insulation. A Piremag é o distribuidor dos 
produtos PPE nos Estados Unidos; já a Ac-
tive Power produz baterias, geradores e no 
breaks, enquanto que a ABC é revendedor 
dos nossos produtos naquele país. Na foto 
estão Marc Engelberg (ABC), Pedro Ledo, 
Karon Dixon e Don Dixon (Piremag), Jason 
Rubin, Larry Thorsness e Debbie Canales 
(Active), junto aos colegas Antonio Carlos 
Amorim, Saiki Inoue e Jaime Urgell, que 
acompanharam a visita. 

AREVA-WALTEC 
- No dia 29 de 
maio Cerquilho 
abriu as portas 
para a visita do 

gerente de Suprimentos, Laércio Taglian-
neti. O executivo foi recebido por Romolo 
Giambastiani, Celso Cipelli e José Antônio 
Cortez Galan. Localizada em Blumenau, 
Santa Catarina, a Empresa se destaca na 
produção de equipamentos do setor de 
geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, como transformadores 
e painéis elétricos.

REMy  -  O 
gerente de 
Q u a l i d a d e 
d a  R e m y 
Au tomot i ve 
Brasil, Márcio 
Kaiala Con-
ceição, esteve presente em Cerquilho 
no dia 21 de maio e foi recebido pelos 
colegas Danilo Ciconelo, José Clodoaldo 
Massuia, Antonio Carlos Amorim e Valdenir 
Foltran. Fabricante de motores de partida 
e alternadores para veículos automoto-
res, a Remy é cliente da PPE na linha de 
produtos automotivos. 

MOTOPPAR – O 
diretor geral da 
Motoppar Ivo 
Dal l ’agnol e 
o gestor de 
sup r imen tos 

Alexandre Juliani estiveram na Fábrica, 
em Cerquilho, no dia 9 de junho e foram 
recebidos pelos colegas Vainer Grizante, 
Rubens Orsi e Antônio Márcio Zarpelão. 
A Motoppar é uma tradicional fabricante 
de automatizadores para portões. 

FRANA - Luis Gabriel 
Fonseca, gerente 
geral da colombiana 
Frana International, 
esteve na Fábrica, 
no dia 17 de junho, 
e foi recebido pelos colegas Celso Cipelli, 
Hideo Ichise e Jaime Urgell. Além de dis-
tribuidor, a Frana também produz núcleos 
ferromagnéticos para transformadores elé-
tricos de distribuição e potência.

TECNOFIO - No dia 
26 de junho, a Fábri-
ca abriu suas portas 
para receber nosso 
distribuidor Tecno-
fio, Sidney Frates-
chi,  que visitou a 

PPE junto com Vinicius Dal´Ol io Franca, 
da NAW Indústria e Comércio de Transfor-
madores. O colega Fábio Begliomini os 
acompanhou durante a visita.

SEW - Representantes da SEW estiveram 
em Cerquilho, no dia 5 de junho, a fim de 
conhecer os processos de produção da 
PPE. O analista de planejamento Cristiano A. 
da Cruz, junto com o analista de processos 
Thiago dos Santos Augusto e o técnico 
Químico Renan Rangel Barbato, foram 
recebidos pelo engenheiro de Aplicação 
e Assistência Técnica, Milton Túllio, e pelo 
vendedor, Vanderley Andrade. Com fábrica 
em Guarulhos (SP), a Sew produz redutores, 
variadores, motoredutores, conversores 
de freqüência e servomotores.  
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Conhecendo os 
fundamentos básicos 

da eletricidade

E ntre 12 de janeiro e 2 de março, 
cerca de 16 colegas de diversas 
áreas da Empresa participaram, 

em Cerquilho, do curso de Instrutor de 
Treinamento. Com 40 horas de duração, 
a iniciativa teve como objetivo desen-
volver nos participantes habilidades para 
atuar como Instrutor e transmitir de for-
ma eficaz, os conhecimentos sobre a 
Empresa e também conteúdo técnico 
referentes ao trabalho. Com isso, os 
participantes tornaram-se aptos para 
atuar nas atividades de integração de 
novos funcionários e também em outras 
ações que necessitem de transmissão 
de conhecimentos.

S eguindo determinações 
da norma NBR 14276 
da ABNT, a PPE realizou 

nos dias 20 e 21 de março 
treinamento para reciclagem 
dos colegas que integram 
a Brigada de Incêndio da 
Empresa. O evento, reali-
zado em Valinhos, contou 
com a participação de 38 
empregados da PPE e foi 
coordenado pela empre-
sa Fire Fighting, consultoria 
responsável pela capaci-
tação dos brigadistas para 
atuarem em situações de 
emergência na Empresa.

Fábrica 
possui novos 
instrutores de 
Treinamento

D esde o dia 13 de maio, a PPE 
vem oferecendo curso de Elétrica 
Básica a 25 colegas das áreas 

de Manutenção Elétrica e Mecânica. 
O objetivo das aulas é fornecer no-
ções básicas aos iniciantes, além de 
aprimorar os conhecimentos dos mais 
experientes. Dessa forma, os colegas 

poderão ter uma melhor atuação na 
área elétrica ao realizar as intervenções 
nas máquinas. O curso se estenderá 
até o dia 9 de dezembro, com carga 
horária de 60 horas. O responsável pelas 
aulas é o Coordenador de Manutenção, 
Marco Antonio Dal Cin Cláudio. 

Brigadistas passam 
por reciclagem
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Unidos no 
combate à 

gripe

O SESI promoveu a Campanha 
de Vacinação contra a gripe 
junto aos empregados das 

indústrias associadas, e entre elas, a 
PPE. As aplicações foram realizadas na 
Empresa, por profissionais de clínicas 
conveniadas, em dias pré determinados. 
Cerca de 26 colegas do escritór io 
administrativo do Jabaquara aderiam à 
campanha, além de 243 de Cerquilho.

PPE treina colegas 
de Joinville 

Um grupo de 15 co-
legas de Joinvi l le, 
cont ratados para 

trabalhar nas áreas de 
Manutenção, Logíst ica, 
Produção e Administrati-
vo, participou de treina-
mentos com o objetivo 
de adquirir ou aprimorar 
os conhecimentos para, 
assim, melhor atuarem 
em suas diversas funções. 
Os temas abordados no 
período de abril a junho 
referem-se a Formação 
Operador de Empilhadeira, 
Formação Operador de 
Ponte Rolante, Formação 
Brigada de Incêndio, Trei-
namento Técnico sobre 
o Manual de Operação da Máquina, 
Micrômetro e Projeto SPIM. Outras ações 

de desenvolvimento deverão ocorrer a 
partir do funcionamento da Fábrica.

Viva Mulher a mil por hora
Em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher, a PPE promoveu uma série 
de atividades que reuniram 75 par-

ticipantes entre empregadas, estagiárias, 
funcionárias terceiras, filhas e esposas 
de funcionários. Um dos destaques foi a 
palestra “Alimentando a Saúde”, ligada 
ao programa Viva Mulher e ministrada 
pela médica Sandra Farah. No evento, 
foi promovida também a “Oficina de 
Fuxico, Saúde e Beleza”, que contou com 
o patrocínio das empresas ERG Life, Ati-
vidade, SPA dos Pés, Mary Key e Laqua 
D´Fiori. Enquanto as mães participavam 
das atividades, as crianças se divertiam 
com os monitores do CAP. 
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Corrida de rua 
em homenagem a Cerquilho

P ara comemorar o aniversário 
de 60 anos de Cerquilho, a Pre-
feitura Municipal promoveu, no 

dia 5 de abril, a 1ª Corrida Pedestre 
10 km. Com largada e chegada no 
Centro Municipal de Eventos “Cidade 
das Rosas”, o evento contou com 
a presença de atletas de diversas 
cidades da região. Com o tempo de 
49m3s, um dos grandes destaques 
da competição foi Andréia Rocha 
Ferrari, esposa do colega Valmir Ferrari, 
que assina o editorial desta edição. 
Ela levou para casa, além do troféu, o 
prêmio no valor R$ 500,00. Thiago de 
Godói foi um dos colegas que prestigia-
ram a iniciativa, junto com Francinete 
Lopes Santos. “Correr é uma atividade 

relativamente fácil e que não requer 
um tipo físico ideal. Quem está acima 
do peso só precisa de alguns cuidados 
para não sobrecarregar articulações”, 
destaca Thiago, um incentivador deste 
tipo de esporte.

Pedalando
e ajudando
N o dia 22 de março, a Margi-

nal Pinheiros - uma das vias 
mais movimentadas da capital 

paulista - foi tomada por cerca de 
oito mil ciclistas que participaram 
do I Passeio Ciclístico Pedalando 
e Aprendendo. Entre eles estavam 
os colegas Ricardo Goulart, Diego 
Garcia, Allan Reis e Nádia Garcia, 
do Escritório Jabaquara. Promovido 
pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 
(FUSSESP), pela Prefeitura de São Paulo e pelas entidades SESI, SENAI e FIESP, 
o evento teve como objetivo divulgar o Programa que tem como princípio 
básico combater o problema de evasão escolar por meio da doação de 
bicicletas a alunos da rede estadual de ensino dos municípios paulistas, 
além de capacitar alunos carentes para fazerem a manutenção de bici-
cletas, por meio da parceria com o SENAI. 

A lém do Dia das Mães, 10 de maio 
foi também uma data muito impor-
tante para os pacientes assistidos 

pelo Grupo de Apoio ao Adolescente e 
à Criança com Câncer (GRAAC). Neste 
dia, mais de 10 mil pessoas, muitas delas 
atletas, se dirigiram à frente da Assem-
bléia Legislativa, próxima ao Parque do 
Ibirapuera, para prestigiar a 9ª Corrida e 
Caminhada GRAAC. Alguns colegas da 
PPE marcaram presença nesse evento. 
“Ao participarmos dessas ações aliamos 
a atividade física à solidariedade. Além 
disso, eventos como esse nos motivam 
a treinar  todos  os  dias  em  busca  
de  melhoria contínua”, lembra a ge-
rente de Marketing, Márcia Colavite, 
que percorreu os 10 km em 1h15min. 
A iniciativa também teve a adesão dos 
colegas Nádia Garcia, Diego Garcia 
e Eduardo Ornelas, todos do Escritório 
Jabaquara.

A favor da solidariedade
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A lguns países possuem árvores como sím-
bolos nacionais. O Japão, por exemplo, 
tem a cerejeira; o Líbano, o cedro e; o 

Brasil, o pau-brasil. Seguindo esse exemplo, a 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente de Cerquilho, em 
parceria com a Secretaria de Educação e 
Cultura e a Prefeitura Municipal realizaram, em 
comemoração à Semana do Meio Ambiente 
– entre os dias 1º e 5 de junho –, o “Projeto 
Árvore Símbolo da Escola”. Cada estabele-
cimento público de ensino recebeu uma 
muda de árvore que, plantada pelos alunos, 
passou a ser seu “símbolo”. O objetivo do 
Projeto foi despertar nos jovens o interesse 
pela preservação, cultivo e o estudo das 
características da espécie, como nome 
científico e popular, tipo de folhagem, altu-
ra, raiz, frutificação e floração. A iniciativa 
contou com o apoio da PPE e de grandes 
empresas da cidade como Grupo Cipatex, 
Usina J. Pilon Açúcar e Álcool. 

Segundo o diretor da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura Abastecimento e 
Meio Ambiente, Felipe Gustavo Pascutti, 
o projeto foi uma sementinha plantada 
com sucesso. “Pretendemos fazer muito 
mais e contamos com a iniciativa privada 
para podermos caminhar e executarmos 
outras ações”, afirmou. O secretário de 
Educação de Cerquilho, Osinaldo de Oli-
veira, também elogia a participação das 
empresas. “Trabalhar  em conjunto sempre 
é benéfico para todos e, principalmente, 
para as crianças e adolescentes, que 
são o nosso objetivo principal. Em nome 
de toda a  Secretaria de Educação e 
Cultura, em nome de todos os alunos 
e de nossa comunidade agradecemos 
a PPE”, acrescentou.  

Uma das integrantes do projeto é a 
Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Profª Yolanda Biagioni Camargo, que 
tem como árvore-símbolo a paineira 
rosa. A escola também desenvolve o 
projeto “Educar é permitir o desenvolvi-
mento de valores”. Segundo a diretora 
Maria Ângela Roarelli Trevisani, ações 
como essas já vêm mostrando resulta-
dos. “Notamos que as crianças estão 
mais interessadas em assuntos rela-
cionados ao meio ambiente, tanto 
em casa quanto na escola. Eles já 
têm a consciência de que o cuida-
do com o planeta começa com a 
escola, com o lugar em que moram 
e isso é muito importante”, ressaltou. 
Além das árvores, os alunos também 
tiveram a oportunidade de  plantar 
mudas de rosas em suas escolas, em 
alusão a Cerquilho ser conhecida 
como “Cidade das Rosas”.

PPE participa do projeto 
“Árvore Símbolo 

da Escola”

Prefeito Paulo Roberto Pilon junto aos alunos da Escola yolanda, que se envolveram em diversas atividades culturais, durante a Semana do Meio Ambiente (abaixo)

Nádia Santos (Dupont Cipatex), Márcia Colavite (PPE), secretário da Educação Osinaldo Oliveira, Maria Ângela (EMEF yolanda Biagioni Camargo) e Sara Trevisani (Cipatex).
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E ntre os dias 19 de fevereiro e 5 
de março, as áreas de DRH/DPC 
e SESMT, promoveram ações para 

a reciclagem anual sobre o Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA). Cerca de 
451 participantes entre empregados, 
estagiários e funcionários terceiros par-
ticiparam das palestras realizadas na 
Fábrica. Para reforçar o conteúdo do 
treinamento, a PPE mantém os Quadros 
de Gestão à Vista para publicar impor-
tantes documentos sobre o Sistema, e 
também informações sobre Segurança 
do Trabalho. 

“Reduza... Reutilize.... Recicle” foi o 
tema desse ano das comemorações do 
Dia Mundial do Meio Ambiente, na PPE. 
Para lembrar a data e conscientizar sobre 
a importância da reciclagem de lixo, a 
Empresa entregou a todos os empregados, 
estagiários e funcionários terceirizados 
uma sacola ecológica, além de um folder 
com orientações sobre energia, água e 
geração de lixo. Outro evento que fez 
parte da programação foi a palestra 
com o tema “Sustentabilidade – Como 
Trabalhar Aqui e Agora”, realizada pelo 
professor Luis Antônio Fernandes Galhego 
da Fatec/Tatuí. Ele é o responsável pelo 
Projeto BIOFATEC aplicado na Cooperativa 
Renascer de Tatuí (Reciclagem de Lixo), 
com o objetivo de aumentar a produti-
vidade, rendimentos, melhor qualidade 

de vida; aprimorar a capacidade de 
autogestão; elevar a auto estima dos 
cooperados; e cr iar condições mais 
seguras de trabalho. Tudo isso permite 
aumentar o rendimento, o volume do 
material coletado, influenciando na cons-
ciência da população e aprimorando a 
logística de coleta.

A palestra contou com a presença de 
158 participantes, entre empregados e 
estagiários PPE, funcionários terceirizados. 
Estiveram presentes também, alunos da 
FATEC/Tatuí que atuam no projeto, alunos 
da Faculdade Integrada de Tietê (FIT) e 
o coordenador da Secretaria do Meio 
Ambiente de Cerquilho, Paulo Roberto 
Morato.

Meio Ambiente 
merece sempre 

ser comemorado

Reciclando os 
conhecimentos 

sobre o SGA


