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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

O ano que abalou a economia 
mundial também atingiu a 
PPE, mas a solidez da Empresa 

permitiu que superássemos os desa-
fios de 2009 de maneira profissional 
e responsável. Enquanto boa parte 
das organizações optou por paralisar 
investimentos, a PPE deu continuida-
de à estratégia de modernização e 
ampliação das atividades industriais, 
demonstrando confiança em relação 
ao futuro.

A Unidade de Cerquilho recebeu 
novos equipamentos e concluiu o 
processo de ampliação física, iniciado 
em 2004, para atender a demanda de 
mercado e os projetos de expansão 
existentes principalmente nas áreas de 
Geração, Transmissão e Distribuição de 
Energia. Grande esforço foi dedicado 
ao aprimoramento do processo de 
produção de fios esmaltados de 
alumínio, cujo mercado tem crescido 
muito nos últimos dois anos.

Também nesse ano inauguramos a 
Unidade de Joinville, especializada na 
fabricação de vergalhões de cobre, 
matéria prima de nossa unidade de 
Cerquilho. Até 2012 continuaremos 
investindo no local com o objetivo de 
adequar o volume de produção às 
nossas necessidades.

Com os investimentos que estamos 
realizando e com o apoio de nossa 
equipe, estamos nos preparando para 
enfrentar um mercado cada vez mais 
exigente onde qualidade, serviço e 
velocidade nas respostas exercem um 
papel preponderante.

Em 2009 também demos continui-
dade aos investimentos direcionados 
a projetos ligados às áreas da educa-
ção, cultura e meio ambiente estrei-

tando ainda mais nossa relação com 
a comunidade.

Fechamos o ano abaixo da 
meta estabelecida, mas os sinais de 
recuperação da economia mostram 
que acertamos nas escolhas feitas e 
estamos seguros que, com o apoio de 
nossos Clientes, retomaremos em 2010 
nosso ritmo de crescimento, pois nossa 
equipe manteve-se atenta e otimista 
apesar dos sobressaltos da economia.

 Não tenho dúvidas que o futuro 
nos reserva boas surpresas, pois 
fizemos por merecer. Por isso gostaria 
de agradecer a todos que se 
mantiveram confiantes e conseguiram, 
com muito esforço e determinação, 
superar um ano que definitivamente 
entrará para a história.

Romolo Giambastiani
Presidente da PPE Fios Esmaltados

Confiança 
e superação 

marcaram 2009
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Um momento sempre especial
CONFRATERNIZAÇÃO

A Sociedade Recreativa de T ietê 
ganhou um colorido especial no 
dia 21 de dezembro, data reser-

vada para a confraternização de final 
de ano dos colegas que trabalham na 
Fábrica de Cerquilho e no Escritório do 
Jabaquara.

Realizada pela primeira vez no 
local, a festa agradou em cheio 
e reuniu cerca de 1.000 pessoas. 
Para crianças e adultos, muitas 
opções de lazer, como piscinas, 
quadras poliesportivas, campos 
de futebol, playground e outros 
brinquedos montados especial-
mente para o evento, como a 
cama elástica, o tobogã, o tombo 
legal e o Jurassik Park.

Para garantir a segurança da 
criançada foram contratados re-

creadores e o som ficou por conta do 
DJ Wagner Vaz. Desde às dez da manhã 
até às quatro da tarde a animação foi 
grande, principalmente no momento 
da chegada do Papai Noel que, desta 
vez, veio de jeep, para a alegria dos 
pequeninos.

Churrasco, lanche, pastel, frutas e 
sorvete, além de refrigerante, água e 
cerveja, garantiram a energia para que 
todos pudessem usufruir ao máximo as 
opções disponíveis no local. Uma semana 
antes, os colegas já haviam recebido ces-
tas de Natal e os tradicionais brinquedos 
entregues àqueles que possuem filhos 
com até 13 anos de idade. Encerrar o 
ano, entre amigos e aqueles que mais 
amamos, é sempre uma forma especial 
para todos!

CERQUILHO E JABAQUARA
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CONFRATERNIZAÇÃO
Um momento sempre especial

Final de ano é sempre um momento especial, pois 
chegou a hora de comemorarmos mais um período que 

se encerra. E nada melhor do que fazer isso junto aos 
nossos familiares. As confraternizações realizadas em 

dezembro mostram que a PPE não se limita apenas aos 
muros das fábricas. Ela é muito maior, mais humana e 
mais jovem! Basta conferir as imagens e os sorrisos de 

quem fez parte desta grande confraternização!

A confraternização, 
em São Paulo, reuniu 
colegas e familiares 

tanto da Fábrica 
quanto do Centro 
Administrativo: o 

estímulo à integração 
é uma marca 

registrada da PPE e o 
resultado não poderia 

ter sido outro, como 
mostram as fotos 

desta página.
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O s colegas que trabalham na 
nova Fábrica de Joinville também 
já conhecem a importância 

que a PPE dá para a integração e a 
valorização da família. No dia 14 de 
dezembro, eles receberam a cesta de 
Natal e os presentes da garotada. E 
no dia 19, participaram da primeira 
festa de confraternização promovida 
pela empresa e realizada no Hotel 
Fazenda Dona Francisca.

A diversão começou às onze da 
manhã e se estendeu até às seis 
da tarde. O grupo de 42 pessoas, entre 
empregados e familiares, pode se diver-
tir muito com a excelente infraestrutura 
do local, que incluiu piscina, lago com 
pedalinho, playground, campo de fute-
bol, quadras poliesportivas, de vôlei e de 
tênis, além de cama elástica, piscina 
de bolinhas e monitores para organizar 
a folia da criançada.

O cardápio do evento incluiu almoço e 
lanche da tarde, além de refrigerante, água 
e cerveja. O presidente da PPE, Romolo 
Giambastiani, e o diretor de Operações, 
Celso Cipelli fizeram questão de prestigiar 
esse momento especial. Nas fotos desta 
página você confere um pouco do que 
representou a confraternização para os 
colegas de Joinville.

JOINVILLE

Um momento sempre especial
CONFRATERNIZAÇÃO
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E xatas, humanas ou biológicas. 
Quais as profissões dessas três 
áreas possuem maior demanda 

de mercado em Cerquilho? Pensan-
do em oferecer informações que 
possibilitem estimular a identificação 
vocacional dos estudantes, a PPE e 
a Cipatex patrocinaram a I Jornada 
Educacional “Carreiras e Profissões”, 
promovida no Teatro Municipal, pela 
Prefeitura de Cerquilho. O evento, 
realizado nos dias 3, 4 e 5 de no-
vembro, reuniu quase 1800 alunos 
do ensino fundamental e médio, 
que acompanharam apresentações 
feitas por profissionais de diversas 
áreas e participaram de palestras 
motivacionais.

Os organizadores tiveram o cuidado 
de escolher temáticas compatíveis com 
as oportunidades de trabalho existentes na 
região, servindo assim de estímulo para que 
os jovens deem continuidade aos estudos. 
Na oportunidade também foram divulgados 
quais são os recursos educacionais existentes 
na região além de serem dadas orientações 
para a capacitação profissional. No final de 
cada encontro foram sorteados passaportes 
para o Castelo Parque Aquático, localizado 
em Cesário Lange.

A Jornada é resultado de mais uma 
parceria de sucesso entre a PPE, a Cipa-
tex e a Prefeitura, que vêm trabalhando 
unidas na valorização da educação de 
toda a população da cidade, especial-
mente dos mais jovens. Para as empresas, 
de um modo geral, eventos como esse 
são importantes porque ajudam na qua-
lificação da mão-de-obra local, requisito 
fundamental para quem busca eficiência 

e crescimento contínuos. “A região carecia 
de olhares voltados para a formação e a 
orientação profissional, trabalhos como o 
realizado na I Jornada Carreiras e Profis-
sões trouxeram aos jovens a ampliação 
dos horizontes de conhecimento, bem 
como possibil itaram um conhecimento 
acerca do mundo profissional que está 
para além dos bancos escolares”, destaca 
o secretário da Educação de Cerquilho, 
Osinaldo de Oliveira.

Para ele, muitas vezes os alunos se 
perdem nos caminhos traçados para a 
escolha de sua profissão, haja vista que 
dificilmente recebem orientação na hora 
de realizar este processo. “Isso acaba ge-
rando grandes problemas para o merca-
do de trabalho, uma vez que formamos 
profissionais insatisfeitos e/ou incapazes 
de realizar a contento suas atividades. 
Por isso a Jornada vem nortear de forma 
coerente o caminhar profissional que se 
inicia quando da opção por esta ou aquela 
carreira”, acrescenta o secretário.

O salão de festas do Centro de Eventos 
da PPE ganhou um brilho especial 
na tarde do dia 14 de novembro, 

quando foi realizada a tradicional home-
nagem aos veteranos da Empresa. Sete 
colegas foram o destaque do evento, Para 
eles e seus acompanhantes a empresa 
serviu coquetel e preparou um almoço 
especial. Como recordação desta data 
marcante, a PPE também presenteou os 

homenageados de acordo com o tempo 
de casa: um jogo de canetas para quem 
completou 20 anos de empresa; um relógio 
de pulso, para o colega que comemorou 
25 anos; um microsystem para os veteranos 
com 30 anos de empresa e uma câmera 
fotográfica para quem atingiu 40 anos de 
dedicação. O grupo todo também recebeu 
um Pin com a inscrição PPE. Veja a seguir 
quem foi homenageado em 2009:

20 ANOS - Mario Inocên-
cio (Logística/Expedição), 
Tânia Maria Quinalia Tullio 
(Presidência) Valdemar 
Inácio Pires (Esmaltagem 
Vertical).
25 ANOS - José Ademir 
Nunes (Projetos)
30 ANOS - Paulo César Cor-
rea (Logística/Almoxarifado 
MP) e Celso Luiz Cipelli (Di-
reção Operações)
40 ANOS - Antonio Carlos 
Amorim (Qualidade)

Valorizando o 
futuro profissional

Parabéns, veteranos!
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O s integrantes da Brigada 
de Incêndio tiveram um 
tr imestre movimentado. 

Nos dias 27 de outubro e 6 de 
novembro, 22 colegas estiveram 
no Campo de Provas da Águia de 
Fogo Comércio de Equipamentos 
e Serviços de Segurança do Tra-
balho, localizado em Mogi (SP) 
para participar de treinamentos 
para reciclagem e formação. A 
iniciativa envolveu aulas teóricas 
e práticas, ligadas à prevenção 
e combate a incêndio, agentes 
extintores e equipamentos hidráu-
licos. Também foram abordados 
aspectos ligados à atuação da 
Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio 
e ao Plano de Abandono de Emergência, 
entre outros assuntos. “As reciclagens são 
importantes para que tenhamos os conhe-
cimentos sempre atualizados”, destaca 
o eletricista de manutenção Alexandre 
José Gonçalves.

Para confirmar a importância que a 
PPE dá ao tema, nos meses de outubro, 

novembro e dezembro 56 brigadistas par-
ticiparam também de simulados para po-
derem atuar de forma eficaz em situações 
de emergência ambientais, princípios de 
incêndio e primeiros socorros em casos 
de acidentes do trabalho. O treinamento 
foi conduzido pelo técnico de Seguran-
ça da PPE, Marcílio Ferraz da Silva, que 
avaliou de forma positiva o resultado final 
da ação.

O s integrantes da Brigada 

Brigada de incêndio em ação

M ais duas tur-
mas de eletri-
cistas e me-

cânicos participaram 
de treinamentos, re-
alizados em outubro, 
que tiveram como 
tema a NR 10. Os 
cursos, de 40 horas, 
tiveram como objetivo 
capacitar a equipe 
de manutenção que 
atua com eletricida-
de para trabalhar 
considerando os aspectos de segurança 
previstos na norma. A PPE promove essa 
iniciativa a cada dois anos, no sentido de 
reciclar os conhecimentos para poder, 
desta forma, garantir a integridade física 
dos colegas. O instrutor Cláudio Fernan-
des Ariza conduziu os treinamentos, que 
reuniram 17 participantes.

“Metodologia Kaizen de Produtividade” 
foi outro tema importante abordado pela 
PPE, durante curso realizado no dia 21 
de novembro, na sala de treinamento do 
Centro de Eventos da PPE, em Cerquilho. 
O encontro reuniu 15 colegas das áreas 
de Processos, Gerência Técnica, RH, PPCP, 
Retífica de Fieiras e Produção. Durante 

oito horas, os participantes receberam 
informações sobre como obter resulta-
dos rápidos de produtividade por meio 
de conceitos ligados à produção enxuta. 
“O Kaizen está diretamente vinculada ao 
Projeto SPIM - Sistema PPE Inteligente de 
Manufatura e possibilitará o aprimoramento 
dos processos e projetos existentes e em 
andamento”, destaca o gerente de Serviços 

Técnicos Saiki Inoue. 
Além disso, o suces-
so da aplicação da 
metodologia exige a 
formação de uma 
equipe multidiscipli-
nar para análise e so-
lução dos problemas, 
além da aplicação 
das melhorias identi-
ficadas. “Já iniciamos 
um trabalho piloto 
de ‘Kaizen de Set 
Up nas máquinas 
esmaltatrizes, com 

um grupo multidisciplinar envolvendo Pro-
dução, Processos, Qualidade, Programação 
e Manutenção”, acrescenta Saiki.

Em dezembro, o foco esteve voltado 
para a segunda turma do curso de “Solda 
Elétrica e Oxiacetilência”, que forneceu co-
nhecimentos e habilidades para a utilização 
adequada, a soldagem correta e a inspe-
ção compatível na realização das soldas 
durante as intervenções da manutenção 
nos equipamentos da fábrica. Uma primeira 
turma já havia participado da iniciativa, no 
final de novembro, totalizando 20 colegas. 
O grupo foi orientado pelo instrutor Sinval 
Batista dos Santos, que frizou a importância 
da segurança nesse processo.

Para sermos 
ainda melhores!

A área de Treinamento 
da PPE continua em ritmo 

acelerado. Conheça, a 
seguir, alguns dos temas 

trabalhados nos últimos três 
meses, que movimentaram 
diversos setores da Fábrica.



E m novembro de 2009, a Siemens 
enviou dois auditores internacionais 
para visitar nossas instalações: Mr. 

Siegfried Krammer e Mr. Alexander Gregori, 
acompanhados por Felipe G. Paes, da 
Siemens Jundiaí. O objetivo da auditoria 
é qualificar a PPE como um fornecedor 
potencial para todas as unidades do Grupo 
Siemens que fabricam transformadores 
de potência. 

O resultado foi muito positivo. Os expe-
rientes auditores gostaram do que viram 
e contribuíram para o aprimoramento de 
nossos produtos e processos, apontando 
algumas sugestões de melhorias, que in-
cluem o envio de um lote piloto de CTC. 
Este processo deverá ser concluído no 
1o trimestre de 2010, permitindo dessa 
forma que a PPE seja incluída no seleto 
grupo dos mais importantes fabricantes 
de fios e cabos para transformadores de 
potência do mundo, apta a fornecer a 
todas as unidades Siemens.

 Produção, estocagem e expedição 
foram as áreas visitadas no dia 7 de outu-
bro, por representantes da Black&Decker, 
tradicional empresa de origem norte-ame-
ricana que atua em diversos segmentos, 
entre eles, o de ferramentas. Os colegas 
Milton Tullio, Antonio Carlos Amorim, Vainer 
Grizante e Marcos A. Bulla acompanha-
ram Rodrigues Moura, Sandra Brito, Renato 
Melo, Ana Paula Silva, Geraldo Póstuma e 
José Batista durante auditoria do Sistema 
de Gestão da Qualidade aplicado ao 
processo de produção de fios redondos 
esmaltados. A ação foi conduzida por 
Tammy Judd, auditora da Black&Decker 
dos Estados Unidos, que atuou como líder 
da equipe.
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M edir o nível de satis-
fação dos clientes 
é um dos passos 

mais importantes quando 
se objetiva a fidelização. 
Os principais referenciais 
de excelência, apontam, 
entre seus requisitos, a ne-
cessidade de se conhecer 
esse indicador, o que inclui 
os critérios da ISO.

Com essa finalidade a 
PPE realizou recentemente 
uma ampla pesquisa junto 
aos seus principais par-
ceiros de negócios. Para 
potencializar o resultado, 
a pesquisa abrangeu, em 
seu questionário, todos os setores das 
empresas. “Nossa idéia é identificar com 
exatidão os pontos de insatisfação e 
as oportunidades de melhor ias, pois 
entendemos que pessoas excelentes 

trabalham em sincronia, 
na busca constante da 
qual idade, com com-
petência na apl icação 
dos métodos”, comenta 
a gerente de marketing 
da PPE ,  Marcia Regina 
Colavite de Oliveira.

Do total de cl ientes 
consultados, 56% deram 
retorno, índice conside-
rado alto para esse tipo 
de pesquisa. A média de 
satisfação em relação a 
PPE ficou em 81%. “É im-
portante ressaltar que já 
implantamos, inclusive, um 

plano de ação, pois nosso 
objetivo é a excelência em atendimento 
às necessidades do mercado, adotando 
as melhores práticas operacionais, ante-
cipando-se às necessidades de nossos 
clientes”, acrescentou Márcia.

Pesquisa mede nível de 
satisfação dos clientes

Márcia: pessoas excelentes 
trabalham em sincronia

A PPE tem sido submetida a várias auditorias realizadas por 
clientes, como a Siemens e a Black&Decker, e tem contado 

com a participação de auditores estrangeiros.

Qualidade garantida!

Siemens (acima) e Black&Decker (abaixo) 
auditaram a Fábrica de Cerquilho

Romolo Giambastiani e Jaime Urgell 
receberam, de Jorge Garcés e Jairo 
Montealegre, o certificado de melhor 

fornecedor do período de 2007 a 2008 feito 
a PPE pela Siemens Colômbia. Mais uma 

importante conquista, sem dúvida alguma!

Uma importante conquista



9

d
ia

-
a

-
d
ia

 p
p

e
CABRERA PICKUPS – Ro-
lando Augusto Cabrera 
Noble, Luis Alberto Ca-
brera Rios e Marcos Pablo 
Cabrera Noble estive-
ram pela primeira vez 
em Cerquilho, no dia 
16 de dezembro, para 

conhecer a PPE. Eles são executivos da 
Cabrera Pickups, fabricante de captação 
de instrumentos musicais e acessórios, que 
exporta seus produtos para os EUA e Ingla-
terra. Os clientes foram acompanhados 
por José Clodoaldo Massuia e Vanderley 
Andrade.

ELANTAS - No dia 26 de 
novembro, a Fábrica 
recepcionou Wolfgang 
Schütt, Gabriel Biren-
baum e Renato C. Halt, 
da Elantas, fornecedo-
ra do esmalte utilizado 
em nossos produtos. 

Vainer Grizante, Celso Cipelli, Romolo Giam-
bastiani e Aldo Bertolucci acompanharam 
os visitantes.  
VENTI-DELTA 
– Conhecer 
o parque 
f a b r i l  e 
os  i nves -
t i m e n t o s 
realizados 
pe la  PPE 
foram os principais motivos da visita de 
Dirceu Luqueta, da Venti-Delta, realizada 
no dia 25 de novembro. O executivo da 
empresa, que produz eletrodomésticos, 
aproveitou a oportunidade para discutir 
sobre negócios com Antonio Menk Sobri-
nho, José Clodoaldo Massuia e Antonio 
Márcio Zarpelão.

G E V I S A 
–  T a m -
b é m  n o 
dia 25 de 
novembro, 
Tiago Cali-
po e Felipe 
Luengo, da 

Gevisa, estiveram em Cerquilho acompa-
nhados de Michael Hutt, da GE Infrastructure 
Energy Canada. Recepcionados por Celso 
Cipelli, Márcia Oliveira e Antonio Márcio 
Zarpelão, os visitantes percorreram a Fá-
brica e elogiaram a organização dos pro-
cessos produtivos, em especial, os 5Ss. O 
objetivo da visita era apresentar a PPE ao 
representante da GE, para promover futuros 
negócios, fato que deverá se concretizado 
ainda neste ano.

TRACTEBEL – A PPE também teve a satisfação 
de receber Jose Luiz J. Laydner e Gabriel 
Mann dos Santos, da Tractebel, uma das 
maiores empresas fornecedoras de energia 
elétrica, que também atende a Fábrica. No 
dia 18 de novembro eles conheceram a 
Unidade acompanhados de Romolo Giam-
bastiani, Celso Cipell i, Aldo Bertolucci e 
Saiki Inoue.

E M I C O L 
– No dia 16 
de novem-
bro foi a vez 
de Douglas 
Ângelo e 
Wilson Oli-
veira verem de perto os equipamentos e as 
novas instalações da Fábrica. José Clodoaldo 
Massuia, Luciano Ciapino, Antonio Márcio 
Zarpelão e Rubens Orsi acompanharam os 
representantes da Emicol, que fabrica e 
comercializa componentes eletroeletrônicos 
para a indústria de eletrodomésticos.

PHENIX TECH-
NOLOGIES - No 
dia 12 de no-
vembro a PPE 
recepcionou 
Cory Trawick, 
Jim Engel e 
Helio Ferreira 

do Amaral, da Phenix Technologies, organiza-
ção do segmento elétrico-eletrônico. Vainer 
Grizante e Jaime Urgell acompanharam os 
visitantes em um tour pela Fábrica.
MITSUBA – No dia 5 de 
novembro, a Unida-
de abriu suas portas 
para receber Yasunori 
Fukushima, novo diretor 
da Mitsuba do Brasil, 
empresa que atua no 
setor automotivo fabri-
cando moto-peças. Os colegas Fábio Passos 
Begliomini, Antonio Márcio Zarpelão e Celso 
Cipelli acompanharam o visitante e Celso 
Yassuo Igari e Ricardo Takeshi Tsutsumi, para 
conhecer o processo produtivo da PPE.

AREVA - Ricar-
do Pacheco 
e Jean-Marc 
Rety, da Are-
va, estiveram 
em Cerquilho, 
no dia 8 de 
outubro, por 

um motivo especial: conhecer as instalações 
da PPE e avaliar a possibilidade de expor-
tação do CTC para outras unidades da 
empresa. José Antonio Cortez Galan, Romolo 
Giambastiani e Celso Cipelli acompanharam 
os visitantes e mostraram todo o potencial 
da Fábrica.
VALEO – No dia 2 
de outubro, mais 
uma visita impor-
tante. Desta vez, 
as atenções es-
tiveram voltadas 
para Thiago Silva. 
José Clodoaldo Massuia, Rubens Orsi e 
Antonio Márcio Zarpelão acompanharam o 
visitante, que recentemente assumiu a área 
de Compras da Valeo e queria conhecer 
todo o processo produtivo da PPE.

A PPE participou novamente na CWIEME de Chi-
cago, a mais importante feira nos EUA para os 
fabricantes de fios esmaltados, realizada de 13 a 
15 de outubro. Nosso cliente e distribuidor PIREMAG 
recebeu a visita de diversos fabricantes, princi-
palmente americanos, 
canadenses, mexicanos 
e sul-americanos, aumen-
tando assim a possibi-
lidade de geração de 
novos negócios.
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O i to mil foi o número de pesso-
as que participaram do evento 
Mexa-se 2009, realizado no dia 8 

de novembro, em Santo André, no ABC 
Paulista.  Entre eles, estavam os colegas 
do Jabaquara Anderson Suguiama, Ri-
cardo Goulart, Marina de Souza, Márcia 
Oliveira, Diego Garcia e Juliana 
Franco. 

Essa foi a primeira vez 
em que o grupo par-
ticipa de um evento 
esportivo fora de 
São Paulo. Para 
Ricardo Goulart, 
isso foi um grande 
incentivo. “Talvez 
o fato tenha me 
motivado, e tam-
bém ao colega 
Anderson, a correr 
nossos primeiros 
10 Km, comple-
tando a prova em, 
exatamente, uma 

hora, o que não tinha acontecido an-
tes”. Além disso, ele ressalta que não foi 
uma prova fácil. “Foi uma corrida difícil 
pelo fato de o percurso possuir grande 
desnível, porém compensou por ser na 
cidade de Santo André onde a maioria 
dos participantes reside”, completou.  

MUita festa Para a 

criancada!
Uma animada gincana 

marcou a comemora-
ção do Dia das Crian-

ças, promovida no Clube 
Atlético da PPE. A festa foi 
direcionada para filhos de 
empregados entre 7 e 13 anos 
de idade que participaram 
de uma série de brincadeiras 
lúdicas e físicas, resgatando 
valores e atividades relati-
vas aos jogos competitivos e 
cooperativos. Na “Brincando 
como Criança”, cada equipe 
ganhou identificação espe-
cial, confeccionou bandeira 
exclusiva e criou um grito 
de guerra, com direito a 
coreografia.

A empresa Hora da Alegria 
foi contratada para desenvol-
ver as atividades, que agitou 
a tarde do dia 13 de outubro. 
A PPE também serviu lanche 
que incluiu cachorro-quente, 
refrigerante, bolachas, acho-
colatado, sorvete e algodão 
doce. Para lembrar da data, 
a meninada levou para casa 
um catavento, como brinde 
de participação.

fôlego que não 
acaba nunca!

-


