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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

J uliano Manoel Mendes é o gestor 
da nova Unidade de Joinvile. Enge-
nheiro metalúrgico e tecnólogo em 

materiais, o colega tem larga experiência 
em fundições de aço, ferro e ligas não 
ferrosas, como alumínio e cobre. Antes 
de ser contratado pela PPE, t rabalhou 
em uma fabricante de discos de freio 
para automóveis, voltados principalmente 
para exportação. Nesta entrevista, você 
conhecerá um pouco mais sobre o novo 
desafio que ele está assumindo agora. 

Quais são suas expectativas em 
relação à nova Unidade? 

Juliano - A expectativa é que possa-
mos implementar em Joinville os mesmos 
valores que caracterizam a PPE em São 
Paulo. Poder perceber dos profissionais de 
Cerquilho e do Jabaquara uma expres-
são de orgulho e de admiração por esta 
Unidade e sentir que aqui, em Joinvil le, 
todas as características marcantes da PPE 
estão sendo adotadas e 
seguidas. Espero que daqui 
a alguns anos possamos 
olhar para trás e dizer “Fi-
zemos as escolhas certas 
e vencemos.

Quais foram os prin-
cipais desafios  neste 
primeiro momento?

Juliano - Diariamente 
nos deparamos com de-
safios a serem transforma-
dos em ações eficazes. 
Devido às particularida-
des da nova máquina e, 
principalmente, porque 
foge dos processos con-
vencionais de fundição e 
conformação. Outro de-
safio foi montar a Fábrica, 
prevendo a instalação dos 
equipamentos e o fluxo 
de produção, atendendo 
os prazos definidos para 
início das atividades.

Qual sua impressão 
sobre a PPE, antes de 
trabalhar na empre-
sa? 

Juliano - Lembro-me 

muito bem do dia em que me perguntaram 
se havia interesse por uma oportunidade 
em uma grande empresa. Após conversa 
rápida com a intermediadora, esclare-
ci meu interesse em trabalhar em uma 
empresa sólida, para me desenvolver e 
atuar  com uma perspectiva de carreira 
de mais longo prazo. Acabei conhecendo 
o nome PPE e iniciei pesquisas em artigos 
e revistas. Estes documentos deixaram 
claro o que hoje constato pessoalmente: 
trata-se de uma empresa que valoriza 
o ser humano, o profissional acima de 
tudo. Com estrutura sól ida e tradição. 
Liderança de mercado e perspectivas 
de ascensão.

Quais as perspectivas de cresci-
mento da nova Unidade?

Jul iano  -  In iciamos as at iv idades 
com 15 funcionários, sendo oito profis-
sionais no setor fabril e sete nos setores 
de apoio (Manutenção, Fiscal/Tributário e 

Logística).  A fábrica foi 
prev is ta para crescer 
em módulos podendo 
acomodar até 4 módu-
los iguais a este primeiro 
conforme o crescimento 
dos mercados nos quais 
a PPE atua exigirem para 
o futuro.  

Qual a importân-
cia da nova fábrica 
para o crescimento 
da PPE?

Juliano - A unidade 
tornará a PPE mais flexivel 
devido à produção própria 
de vergalhões de cobre 
especialmente aqueles de 
maiores diâmetros utiliza-
dos na produção de fios 
com perfis retangulares 
e aqueles destinados a 
trefilação de fios capila-
res muito finos. Isso trará 
maior confiabilidade de 
fornecimento e qualida-
de, garantindo à PPE a 
liderança nos mercados 
em que atua.

Em busca da 
flexibilidade

“A expectativa é 
que possamos imple-
mentar em Joinville 
os mesmos valores 

que caracterizam a 
PPE em São Paulo”.

Juliano Manoel Mendes
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Inaugurada 
nova Unidade 

de Joinville

O dia 7 de agosto entrou para a 
história da PPE. Em Joinville, Santa 
Catarina, a empresa inaugurou 

sua segunda fábrica no Brasil. O evento 
reuniu clientes, parceiros de negócios e 
autoridades, entre elas, o governador do 
Estado, Luiz Henrique da Silveira. Construída 
no Perini Business Park, a Unidade ocupa 
uma área de 2.500 metros quadrados. 
No local serão laminados catodos de 
cobre que abastecerão a Fábrica de 
Cerquilho.

A escolha por Joinville para a insta-
lação da Fábrica foi cuidadosamente 
planejada. “Temos uma ligação muito 

antiga com a cidade e a região, onde 
fornecemos para empresas de diversos 
segmentos”, afirma o diretor Comercial 
José Cortez Galan. “Além disso, desde o 
começo dos anos 2000, centralizamos 
nossa importação de cobre por Santa 
Catarina, que possui uma excelente in-
fraestrutura portuária”, explica o diretor 
financeiro e de relações com os inves-
tidores, Aldo Bertolucci. 

Com a nova Unidade, a PPE passa a 
ter mais flexibilidade para poder suprir 
a Fábrica de Cerquilho com vergalhões 
de cobre, especialmente nos diâmetros 
maiores que o tradicional, necessários 

Cidade possui localização estratégica e 
mão-de-obra especializada, aspectos que 
foram decisivos para a escolha do local

Celso Cipelli acompanhou o governador Luiz Henrique durante 
visita à Unidade, onde ele pôde conhecer o processo de produção 

e cumprimentar os funcionários da Unidade

Em seu pronunciamento, Pio Gavazzi falou sobre as 
expectativas da PPE em relação à nova Fábrica



4

e
s

t
r

a
t

é
g

ia
 p

p
e

para a fabricação dos condutores re-
tangulares de maior seção. “O processo 
escolhido para Joinville prevê a produção 
de vergalhão de cobre isento de oxigênio, 
adequado para a extrusão rotativa de 
perfis e trefilação de fios finos”, lembra 
o diretor de Operações, Celso Cipelli.

Para o diretor-presidente da PPE, Ro-
molo Giambastiani, há outros aspectos 
igualmente importantes que explicam a 
estratégia da PPE em se estabelecer em 
Joinville. “A região possui uma forte cultura 
na indústria da fundição e, consequente-
mente, há recursos humanos qualificados 
para o desafio que teremos pela frente. 
Além disso, estamos instalados em um 
tipo de condomínio que oferece uma 
série de serviços importantes, permitindo 
que nos concentremos apenas na parte 
operacional”, acrescenta.

Marco histórico

Cerca de 100 pessoas participaram 
da inauguração da nova Fábrica, con-

siderada um marco na história da PPE. 
A própria diretoria da empresa levou os 
convidados para conhecerem as ins-
talações e deram explicações sobre o 
funcionamento das máquinas. A sole-
nidade de inauguração foi breve e os 
pronunciamentos feitos demonstraram 
muito otimismo em relação ao futuro 
da Fábrica.

Representando o Conselho de Admi-
nistração da PPE, Pio Gavazzi fez uma 
breve apresentação sobre a Unidade e 
os investimentos realizados no local. O 
governador de Santa Catarina, Henrique 
Dias da Silveira, e o secretário executivo 
de Assuntos Estratégicos do Estado, Ale-
xandre Fernandes, também discursaram, 
salientando a importância da presença 
da PPE na região. Em seguida, Pio Ga-
vazzi, Henrique Dias e Eni Voltolini, que 
representou o prefeito de Joinville Car-
loto Merss, descerram a placa alusiva 
ao evento. 

Cerca de 100 pessoas prestigiaram o evento de inauguração e 
tiveram a oportunidade de conhecer o processo de funcionamento 

das máquinas já instaladas no local

Marcia Galan, Elisabeth 
Manastarla, Egle 

Giambastiani, Elaine 
Cipelli e Carmen Bertolucci 
acompanharam o evento

Pio Gavazzi, Orlando Manastarla, 
Romolo Giambastiani, José Cortez 

Galan, Celso Cipelli e Aldo Bertolucci 
fizeram um brinde em comemoração à 

nova Unidade
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“A atitude individual 
promove a segurança de 
todos” foi o tema de 2009 
da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes, 
realizada de 21 de se-
tembro a 5 de outubro.
Nesse período foram re-
alizados encontros com 
todos os empregados, 
com o objetivo de falar 
sobre a segurança no 
trabalho e reforçar a 
necessidade da ado-
ção permanente de 
comportamentos seguros. A 
Turma do Fio voltou a circular, 
desta vez compondo o Manual 

de Segurança e Meio Ambiente, 
distribuído a todos os empregados 
efetivos, estagiários e funcionários 
terceiros.

Cipa de 
cara nova

N o dia 18 de agosto, a PPE realizou a 
posse da CIPA para a gestão 2009-
2010, reunindo os representantes 

da Empresa e os representantes eleitos 
pelos empregados. Na ocasião foi servido 
coquetel (foto do alto) e concretizada 
a transição entre as comissões. Uma se-
mana antes, os colegas que integram o 
grupo participaram do curso CIPA, com 
o objetivo de adquirir conhecimentos e 
competência para atuar como cipeiro 
na Unidade de Cerquilho (foto de baixo). 
Em Joinville, Giselle da Cunha foi indicada 
para ser a representante da Unidade e 
também participou de treinamento espe-
cífico, realizado de 20 a 24 de julho. Ela 
atuará sob a orientação do coordenador 
do SESMT, Julio Teixeira Roedel Jr.

“Pit Stop” em Cerquilho

Turma do Fio presente na

SiPaT 2009

A simulação de vazamento de 
gás GLP foi um dos destaques 
do Pit Stop – Abastecimento das 

Empilhadeiras, treinamento realizado 
no dia 19 de agosto e conduzido por 
José Gimenes Filho, da Ultragás.

A iniciativa faz parte do pro-
cesso de formação dos briga-
distas de emergência da PPE 
e reuniu, inicialmente, cinco 
colegas das áreas de Expedi-
ção, Almoxarifado Matéria Prima 
e Trefilaria, além do bombeiro 
industrial que atua na Fábrica. 
Os demais integrantes da Bri-
gada participarão de ações 
específicas, realizadas em suas 
respectivas áreas, a fim de esta-
rem preparados para situações 
que envolvam procedimentos 
de emergência.
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“F undamentos de Ges-
tão Comercial com 
Foco em Qualidade” 

foi o tema do treinamento 
realizado no dia 7 de julho, 
reunindo 14 colegas das áreas 
Comercial e Marketing. Durante 
quatro horas, os participantes 
tiveram toda sua atenção 
voltada para o Sistema de 
Gestão da Qualidade, no 
sentido de refletir sobre as 
boas práticas que devem 
ser adotadas na busca da 
satisfação do cliente.

O curso abordou desde 
histórico e conceitos das nor-
mas ISO 9001 e TS 16.949 até 
mapeamento de processos e 
indicadores de desempenho. 
Também abriu espaço para o 
tratamento que deve ser dado 
às reclamações e a impor-
tância das ações corretivas. A 
capacitação técnica incluiu 
ainda o desenvolvimento de 
procedimentos aplicáveis à 
área Comercial, conduzido 
pelo gerente da Qualidade, 
Antonio Carlos Amorim.

“O treinamento foi impor-
tantíssimo, pois nos passou 
uma visão de todo o ma-
peamento dos processos da 
empresa desde a requisição 
de um orçamento até a entre-
ga do produto final ao clien-
te, A prática dos conceitos 
adquiridos ajuda a otimizar 
todos os nossos processos”, 
destaca o coordenador de 
Vendas Internas, Glauber Au-
gusto dos Reis, que atende 
os clientes dos segmentos 
de Motores, Transformadores 
e Geradores.

Para Eduardo Ornelas, o 
treinamento permitiu padroni-
zar procedimentos para que 
não ocorram divergências. 
“Desta forma, o principal be-
neficiado é o cliente, que está 
adquirindo produtos de uma 
empresa que segue todas 
as normas de qualidade”, 
diz o colega, que atende os 
clientes da linha Automotiva 
e a região Sul do País.

“O treinamento apresen-
tou uma abordagem sistê-
mica com foco em proces-
sos e abriu um espaço de 
discussão que, raramente, 
uma área Comercial dispõe 
para compreender e refletir 
sobre o propósito de rotinas 
implantadas e executadas, 
diariamente. Essa associação 
de maior conhecimento e 
compromisso renovado com 
os objetivos da empresa re-
flete, naturamente, no melhor 
desempenho das atividades 
e no cliente melhor assistido 
pela área”, destacou Cami-
la Pinheiro, responsável pelo 
atendimento aos clientes da 
PPE localizados no Estado 
de São Paulo.

Lucas Sanchez endossa o 
coro dos participantes. Para 
ele, que atende os distribui-
dores e demais regiões do 
País, o treinamento reforçou a 
importância da manutenção 
dos certificados de qualida-
de. “Antes, eu pensava que 
se tratava de mais um do-
cumento. Mas hoje sei que 
trata-se do primeiro aspecto a 
ser observado pelos clientes. 
Caso não exista, não há nem 
possibilidades de realizar uma 
parceria”, finalizou.

 Certificação
A PPE é referência quando 

o assunto é qualidade. Nos 
dias 18, 19 e 20 de agos-
to, por exemplo, a Fábrica 
passou por auditoria para 
manutenção da certificação 
ISO/TS 16949. Na ocasião, 
Francisco das Chagas Silva 
Vital, do BVQI, auditou as 
áreas de Vendas, Suprimentos, 
Engenharia e Logística, além 
dos processos de fabricação 
de produtos para o segmento 
automotivo. Além de reco-
mendar a recertificação, o 
auditor elogiou a solidez do 
Sistema da Qualidade da 
PPE, a prática do SPIM e os 
processos de rastreabilida-
de de informações, entre 
outros.

Comercial com 
foco na qualidade

Glauber

Camila

Lucas

Eduardo

Na foto ao lado está o grupo 
de colegas contratados para 

trabalhar em Joinville que parti-
cipou de treinamentos específi-
cos realizados pela área de RH, 

conforme matéria publicada 
na última edição do PPE Viva. 

Na oportunidade foi publicada 
equivocadamente a foto de um 

grupo de Cerquilho. 
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O termo “agregar valor ” tem sido mui-
to utilizado nas organizações no sentido 
de fazer com que a alta administração, 
gerentes, supervisores e colaboradores 
tenham o mesmo foco nas atividades de 
dia-a-dia.

A expressão “agregar valor ” é até bo-
nita e impressiona, mas o que realmente 
significa agregar valor? Trata-se de uma 
conta de dividir:

Então para agregar valor, precisa-
mos:
n  Aumentar a qualidade dos produtos 

e serviços fornecidos ao cliente;
n  Diminuir os custos operacionais;
n  Ser mais rápidos no que diz respeito 

a novas idéias e renovação de produtos 
e serviços e na forma com que traba-
lhamos;
n  Ser mais rápidos nas respostas que 

fornecemos aos nossos clientes internos 
e externos.

Resumindo, agregar valor é como construir 
uma corrente onde todos os elos sejam 
fortes, de forma que a mesma não quebre 
no seu elo mais fraco. Para que isso seja 
possível, o fundamento que está por trás 
de tudo é o conceito de processos.
w  Em um processo podem participar 

pessoas de diferentes áreas.
w Os processos interagem continuamente 

para dar um valor ao Cliente, cruzando 
todas as áreas e todos os níveis de hierar-
quia da organização, ou seja, todos são 
responsáveis pelos resultados obtidos.
w Os envolvidos em um processo conhe-

cem o que recebem e de quem (Insumo 
– Fornecedor interno) e o que entregam e 
a quem (Produto – Cliente Interno).

Para que um processo funcione de forma 
a agregar valor, um outro fundamento é 
bastante relevante - o conceito de PDCA 
(que não é PODE DEIXAR QUE O CLIENTE 
ACEITA) onde os processos devem ser:
v Planejados – P (Plan);
v Executados – D (Do);
vMedidos – C (Check);
vMelhorados – A (Act).

Para que as entradas sejam converti-
das nas saídas desejadas, são necessários 
mecanismos que devem ser operados sob 
condições controladas. Para a criação 
de valor na entrega de um produto para 
o cliente muitos processos são necessá-
rios dentro de uma organização, entre 
outros:
l Processo de Vendas – Comercia-

lizar o produto ou serviço da empresa, 
entendendo exatamente os requisitos e 
expectativas dos clientes;
l Processo de Aquisição – Garantir a 

compra de insumos (matérias primas ou 
informações) que atendam os requisitos 
de qualidade definidos, sendo verificados 
antes de sua liberação; 
l Processo de Produção – Garantir que 

o produto ou serviço seja executado se-
guindo métodos e procedimentos definidos, 
que também atendam aos requisitos de 
qualidade dos clientes;
l Processo de Entrega – Garantir que o 

produto ou serviço seja entregue ao cliente, 
de acordo com os requisitos especificados, 
preservando-o até o seu destino final de 
entrega, instalação ou utilização.

Assim, é possível que qualquer cola-
borador possa agregar valor para cada 
um dos processos acima e qualquer outro 
existente na organização:
S  Aumentando seu nível de qualidade 

para clientes internos e externos, enten-
dendo seus requisitos;
S  Analisando todas as possibilidades de 

redução de custos que surgem no dia-a-dia, 
verificando repetições e retrabalhos;
S  Inovando sempre, por meio de busca 

de alternativas de como fazer melhor as 
atividades;
S  Entregando respostas rápidas e cor-

retas para que todos se beneficiem de 
uma informação correta e precisa para 
suas ações.

* Roberto Caldarola, especialista 
em Gestão da Qualidade

É muito difícil 
agregar valor?

Custo X Tempo de Inovação 
X Tempo de Resposta

VALOR 
AGREGADO=

Qualidade do produto 
ou serviço fornecido

Por Roberto Caldarola *
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Voith hydro 
– Vinicius Loren-
sini, Ronaldo Al-
meida, Pari jat 
Bhatnagar  e 
Fabrizzio visita-
ram a Fábrica 
de Cerquilho, 
no últ imo dia 
2 de setembro 
( foto abaixo). 
Eles trabalham 
na Voith Hydro 
Canadá, uma 
das  ma io res 
r e f e r ê n c i a s 
mund ia i s  na 
produção de 
hidrogeradores. 
Acompanhados 
dos  co legas 
Jaime Urgel l, 
H ideo Ich i se 
e Roberto Jun-

queira, os visitantes percorreram toda a 
Fábrica e receberam informações sobre 
nossos processos produtivos. No dia 25 
de agosto, a PPE já havia recebido Luiz 
Fontes, da Voith Hydro Brasil (foto no alto), 
que veio à empresa para conhecer as 
novas instalações da Fábrica. Eles foram 
recepcionados por Celso Cipelli, Romolo 
Giambastiani, José Antonio Cortez Galan 
e Vainer Grizante. 

PrySMiAn – O diretor de Operações da 
Prysmian, Fernando Basani, também esteve 
em Cerquilho para conhecer a produção 
de fios esmaltados. A visita aconteceu no 
dia 2 de setembro e o executivo teve a 
companhia de Romolo Giambastiani e 
Celso Cipelli. Antiga Pirelli Cabos, a Prysmian 
é líder nacional na fabricação de cabos 
elétricos e possui uma filosofia de trabalho 
muito parecida com a da PPE, em função 
da origem das duas empresas.

SiEMEnS – O processo de fabricação de 
condutores especiais e cabos transpostos foi 
o ponto alto da visita realizada no dia 4 de 
agosto. Na oportunidade, Romolo Giambastiani, 
Vainer Grizante, Celso Cipelli, José Antônio 
Cortez Galan e Saiki Inoue acompanharam 
Everton Luis de Oliveira, Tamyres Luiz Machado, 
Tiago Bertran e Carlos Leite, da Siemens, 
empresa que é referência na produção de 
transformadores de potência.

rEiCoM - No dia 5 de agosto, os colegas 
José Clodoaldo Massuia e Rubens Alexandre 
Orsi receberam Laércio Arielo Jr e Fabrício 
Pivato, da Reicom. A empresa atua no seg-
mento de autopeças, produzindo coletores 
e induzidos para motores de partida. 

WobbEn - Claudio Guzzardi, da Wobben, 
aproveitou a visita à Fábrica, no dia 2 de 
julho, para discutir o futuro da geração de 
energia eólica no Brasil. A empresa foi a 
primeira a produzir, no País, aerogeradores 
de grande porte. O assunto foi compar-
tilhado com Romolo Giambastiani, José 
Antônio Cortez Galan e Celso Cipelli, que 
acompanharam o visitante durante sua 
permanência na Unidade.

TECUMsEH - Também no dia 4 de agosto, 
a PPE recebeu a visita de Hedeo Jorge, da 
Tecumseh, empresa que atua no segmen-
to de refrigeração. Romolo Giambastiani, 
Celso Cipelli, José Cortez Galan e Antônio 
Márcio Zarpelão acompanharam a visita 
às instalações da fábrica, onde o cliente 
pode conhecer as máquinas recentemente 
adquiridas pela PPE.
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E stimular a leitura e fazer com que 
as cr ianças assimi lem dados his-
tór icos por meio da arte, de for-
ma clara, envolvente e divert ida. 

Esta é uma das principais características 
do projeto “O que o autor quis dizer?”, 
cr iado pela Secretar ia de Educação 
de Cerqui lho. No dia 24 de setembro, 
cerca de 500 alunos da rede de ensino 
puderam conhecer melhor a iniciat iva, 
que recebeu o apoio da PPE e Cipatex. 
Na oportunidade, elas f icaram frente a 
frente com o jornalista Laurentino Gomes, 
autor de um dos maiores sucessos da 
l i teratura nacional, o l ivro “1808: como 
uma rainha louca, um príncipe medroso 
e uma corte corrupta enganaram Napo-
leão e mudaram a Histór ia de Portugal 
e do Brasi l ”.

Os encontros aconteceram no Teatro 
Municipal de Cerqui lho. Durante duas 
horas, o escr i tor falou sobre descober-
tas l igadas à vinda da famíl ia real ao 
Brasi l,  foco pr incipal de sua obra. No 
f inal,  houve a premiação aos alunos 
que mais se destacaram nos trabalhos 
de redação de textos, desenhos e ca-
r icaturas l igados ao tema quando o 
mesmo foi abordado em sala de aula. 
Os professores de Histór ia, que acom-
panharam a produção desse mater ial, 
também foram homenageados. Além 
de apoiarem o evento, a Cipatex e a 
PPE  também doaram 17 l ivros infanto-
juvenis entregues a estudantes da 7ª 
sér ie do ensino fundamental e 10 l ivros 
aos professores de Histór ia. 

Aprendizagem fora da escola
Ao elaborar o projeto “O que o autor 

quis dizer ”, a Secretaria de Educação 
partiu do princípio que História não se 
aprende apenas em sala de aula. “A vin-
da de Laurentino Gomes veio dinamizar 
o processo educacional real izado em 
nossa cidade. Ele conseguiu, com muita 
sapiência, mostrar a dinamicidade e a 
importância dos elementos históricos para 
a constituição da personalidade nacional 
brasileira”, afirmou o secretário munici-
pal da Educação e Cultura, Osinaldo de 
Oliveira.

“Acredito que esse evento abriu as 
portas da cidade para a modernização 
do tradicionalismo educacional. A fala 
de Laurentino Gomes veio encharcar de 
sentido e realidade cada ato cotidiano 
dos alunos e professores”, acrescentou o 
autor do projeto, Leandro Amicci, coorde-
nador pedagógico e formador municipal 
do Gestar I I - Programa de Gestão da 
Aprendizagem Escolar.

Laurentino Gomes pesquisou durante 
10 anos para escrever o livro, que tem 
duas versões, uma voltada especialmente 
para o público infanto- juvenil. “Para a 
PPE, projetos como esse, que visam es-
timular processos educativos inovadores, 
que agreguem valores importantes para 
o desenvolvimento das crianças, mere-
cem o apoio da Empresa”, comentou 
a gerente de Marketing da PPE, Márcia 
Regina Colavite de Oliveira, ao avaliar o 
sucesso da iniciativa.

Um novo estímulo à educação
Em novembro, a Prefeitura Municipal 

de Cerquilho, em parceria com a PPE e a 
Cipatex, realizará a “I Jornada Educacional 
Carreiras e Profissões”. Durante três dias, 
alunos do ensino fundamental e médio 
terão a oportunidade de conhecer melhor 
o mercado de trabalho e as opções nas 
áreas de Exatas, Humanas e Biológicas. 
O projeto tem por objetivo levar informa-
ções e esclarecimentos, favorecendo a 

identificação vocacional e profissional, 
além de estimular o desenvolvimento edu-
cacional formal nos alunos, propiciando 
a mudança de comportamento e o en-
gajamento na sociedade, por meio da 
cidadania. A iniciativa visa também reduzir 
as dificuldades na contratação de mão 
de obra, com formação compatível com 
as oportunidades do mercado de trabalho 
na cidade.

Uma nova forma 
de ensinar História

Mais um importante projeto fortalece a parceria entre 
a Secretaria da Educação, Cipatex e PPE

Laurentino Gomes, Leandro Amicci e Osinaldo de 
Oliveira entre os professores de história
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Toda terça e quarta-feira, o CAP abre suas 
portas para receber os colegas inscritos no 
curso de dança de salão, ministrado pelo 
professor Robson das Dores da Paz. A iniciativa 
teve início no dia 18 de agosto e foi imple-
mentada a partir de solicitações feitas por 
alguns colegas interessados em aprender a 
modalidade. O participante pode, inclusive, 
inscrever seu par. Faça parte do grupo! Prestigie 
e participe! Mais informações no ramal: 9085 
com a Joseane ou 9097 com a Graziele.

Eles valem ouro!
A estréia de Thiago Gaiotto de Godoi, nos Jogos Industriários do 

Sesi, não poderia ter sido melhor. Ele conquistou o primeiro 
lugar na categoria individual de tênis, depois de derrotar 

quatro adversários. A competição, que em 2009 chegou à sua 
62ª edição, aconteceu em Tatuí e foi encerrada no dia 
23 de agosto, com a premiação dos vencedores. O 
colega, que trabalha como encarregado da Retífica 

de Fieiras Rendondas, em Cerquilho, tem 
25 anos e desde os 7 pratica tênis. Ele 
também integra a equipe de Tênis 
de Cerquilho, campeã do 53º Jogos 
Regionais, realizados na cidade de São 
Roque, de 20 de junho a 12 de julho. 

Nessa competição, a PPE também 
teve como destaque o operador de 
máquinas Adilson Florêncio da Silva, 

que ficou com a medalha de ouro 
na capoeira e voltou pra casa com mais um bom motivo 
para comemorar: sua esposa Simone Santos da Silva con-
quistou o bronze na mesma modalidade. O casal competiu 
com outros 27 atletas da região e integrou a delegação 
de Cerquilho, que reuniu 219 participantes. Adilson está se 
formando neste ano professor de capoeira, atividade que 
ele pratica há 15 anos.

Correndo em 
prol da saúde

o s colegas do Escritório Adminis-
trativo do Jabaquara continuam 
participando de eventos que es-

timulam a prática de atividades físicas. 
No dia 9 de agosto, o alvo foi a Corrida 
e Caminhada Contra o Câncer de Mama, 
realizada em São Paulo (SP). Participaram 
da prova Juliana Andrade Franco, Ricar-
do Celestino Goulart, Nadia Paula Garcia, 
Eduardo Alves Ornelas, Lucas Rodrigo de 
Sant Anna Sanchez, Marina Batista Farias de 
Souza, Diego Luiz Garcia, Fernanda Souza 
Santos de Jesus e Marcia Regina Colavite 
de Oliveira. A editora do PPE Viva, Arlete 
Prieto, também aderiu à iniciativa e pôde 
comprovar o entusiasmo do grupo, que 
levou menos de uma hora para concluir 
os 5 km do percurso. No dia 30 de agosto, 
o desafio foi a Corporate Run, que reuniu 
funcionários de 400 empresas brasileiras. 
Como o nome da prova sugere, a idéia é 
promover o esporte como qualidade de 
vida dentro das empresas. A PPE novamente 
marcou presença no evento, contando 
com a presença de um animado grupo, 
conforme mostra a foto ao lado.

Que tal aprender dança de salão?
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