
ANO 5 - No 22 - OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2010

Um final 
de ano 
musical
PÁGINAS 3 E 4



2

m
e

n
s

a
g

e
m

 P
P

E

Conselho editorial: Aldo Bertolucci, Ariany dos Santos Silva, Celso Luiz Cipelli, Erasmo Carlos Gonçalves 
Xavier, José Clodoaldo Massuia, José Ademir Nunes, Julio Teixeira Roedel Jr, Márcia Regina C. de Oliveira, 

Pedro Roberto Machado, Saiki Inoue, Sueli Maria Lazarin.

Coordenação Técnica: Márcia Regina C. de Oliveira - Gerência de Marketing. Colaboração: Lúcia Scrivano 
(fotos). Jornalista Responsável: Arlete Prieto (MTb 21.747). Produção gráfica e editorial: Textos&Cia 

(11/4226.4994). Redação: Denise Aleluia. Impressão: Leograf. Tiragem: 1100 exemplares.

Endereço para correspondência: Av. Primeiro de Maio, 1.835, Bairro Estiva, Cerquilho, SP.

Site: http://www.ppefios.com.br. E-mail: esmaltados@ppefios.com.br

EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

A produção de especiais ganhou 
um grande impulso na PPE, nos 
últ imos anos, e as perspectivas 

é que devemos continuar crescendo 
cada vez mais. Não faltam motivos para 
tanto otimismo.

O setor de infraestrutura precisa de 
forte investimento e o setor energético 
vem utilizando cada vez mais produtos 
com qualidade assegurada, como é o 
caso da linha de especiais da PPE .

Hoje, nossos produtos estão em dife-
rentes mercados, em função de importan-
tes clientes. Além do mercado interno, 
exportamos nossos produtos para os 
Estados Unidos, a América Latina, Eu-
ropa e China. Nossa atuação também 
tem sido ampliada  nos Estados Unidos 
graças ao excelente trabalho realizado 
pela nossa representante.

Para se ter uma ideia da importân-
cia deste segmento para a Empresa, 
atualmente, nada menos do que 133 
pessoas trabalham na PPE ligadas dire-
tamente à produção de especiais. Os 
investimentos feitos nos últ imos anos, 
em máquinas e equipamentos de última 
geração, permitiram à Fábrica de Cer-
quilho aumentar significativamente sua 
capacidade produtiva e tecnológica.

Hoje, estamos preparados para apri-
morar cada vez mais a qualidade dos 
nossos produtos e melhorar a eficiência 
no sentido de sermos mais competitivos 
no mercado. Sem dúvida, estes são os 
pontos fortes que fazem a diferença 
na hora de fecharmos bons negócios.

No início de dezembro foi divulgado 
um estudo indicando que haverá haverá 
um crescimento grande na oferta in-
terna de energia elétrica até 2019. O 
Governo Federal, inclusive, já anunciou 
um novo plano de investimentos, para 
poder contemplar essa demanda. A 
PPE, felizmente, está pronta para este 
e muitos outros desafios.  

Marcos Antonio Marcom

Chefe Unidade Produtiva Especiais

Produtos
Especiais

para mercados 
diferenciados
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No clima do Natal

n ovecentas pessoas estiveram reunidas para 
a tradicional confraternização de final de 
ano, realizada no dia 19 de dezembro, na 

Sociedade Recreativa de Tietê. Participaram do 
evento colegas e familiares que trabalham na 
Fábrica de Cerquilho e no Escritório Administrativo 
do Jabaquara. As piscinas e o toboágua foram 
novamente os destaques do encontro e só não 
chamaram mais a atenção do que a chegada 
do Papai Noel.

O diferencial ficou por conta do DJ Marcinho 
contratado especialmente para animar ainda 
mais a festa. Os menores se divertiram muito, 
também, nos brinquedos infláveis como o 
pula pula, a cama elástica, a piscina de 
bolinhas, o tobogã e a guerra de cotonete. 
Recreadores foram contratados para brincar 
com as crianças e garantir o futebol e vôlei 
de areia. Churrasco e bebida à vontade, entre 
outros comes e bebes, ajudaram os convidados 
a repor as energias. 

No início do mês, a Fábrica já havia vivido 
o clima natalino em função da emocionante 
apresentação dos integrantes do 
Polo de Cerquilho do Projeto Guri, 
realizada no dia 8 de dezembro. Na 
oportunidade, cerca de 40 jovens 
quebraram a rotina da Unidade, 
cantando e tocando uma série 
de composições, do clássico ao 
MPB. Criado em 2005, o Polo de 
Cerquilho é patrocinado pela PPE e 
Cipatex. Atualmente, oferece 185 
vagas para três cursos, sendo dois 
de instrumentos (violão e percussão) 
e canto/coral. Em 2011, as aulas 
serão oferecidas em mais dois dias 
da semana.

O Hotel Fazenda Dona Francisca também ganhou um colorido especial, 
no dia 18, quando recebeu familiares e colegas da Unidade de 
Joinville. O grupo, com 38 pessoas, passou um dia diferente, que 

incluiu participar de almoço no Restaurante Chico Mineiro e café da tarde. 
A infraestrutura do local também agradou em cheio os participantes, que 
puderam disputar partidas de bocha, pingue-pongue, pebolim e sinuca. 
As crianças se divertiram também no Play Ground, piscina de bolinhas e 
cama elástica. Os destaques da programação de lazer foram os passeios 
de bicicleta, charrete, cavalo, carroça, carretinha puxada por trator, 
lagos com pedalinho e a deliciosa piscina térmica existente no hotel. 
Recreadores estavam presentes para brincar com a garotada. 

2010 chegou ao fim e, com ele, a vontade de comemorarmos 
todos juntos mais um ano repleto de desafios!

Cerquilho e Jabaquara

Joinville
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2010 chegou ao fim e, com ele, a vontade de comemorarmos 
todos juntos mais um ano repleto de desafios!

Cerquilho e Jabaquara

Joinville
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O dia 6 de novembro foi uma data 
muito especial para alguns colegas 
de trabalho. O Salão Social da 

PPE serviu de palco para a tradicional 
homenagem aos veteranos. Nessa edi-
ção, 15 colegas receberam o merecido 
reconhecimento. O coquetel e o almoço 
ficaram a cargo da empresa Sodexo e 
participaram dessa confraternização, 
além dos colegas e familiares, os che-
fes diretos de cada um, os diretores e 
suas esposas e o presidente da Empresa, 
Romolo Giambastiani. Os homenagea-
dos, além de um pin da PPE, receberam 
prêmios de acordo com o tempo de 
serviço: jogo de canetas para 20 anos; 
relógio de pulso para 25; microsystem 
para 30 anos; câmera fotográfica para 
35 anos; home theater para 45 anos; TV 
de 32” para 50 anos. Confira a lista dos 

homenageados por tempo de serviço. 
A todos, o nosso muito obrigado!

20 AnOs – Airton Gomes Branco (Curi-
tiba).

25 AnOs – Marco Antônio da Silva Cam-
pos e Sueli Maria Lazarin (Cerquilho); 
Marcos Cabral (Jabaquara).

30 AnOs – Júlio Teixeira Roedel Júnior, 
Valmir Ferrari, Rivaldo Rodrigues, João 
José Côrrea, João Carlos de Moura, 
Natalino Valêncio Dias (Cerquilho).

35 AnOs – Saiki Inoue (Cerquilho); Roberto 
de Oliveira Junqueira e Evaldo Rocha 
de Lima (Jabaquara).

45 AnOs – Antônio Menk Sobrinho (Ri-
beirão Preto)

50 AnOs – Júlio Macedo (Jabaquara)  

JúliO - Meio século. Esse é o tempo 
que o veterano Júlio de Macedo tem de 
trabalho, e por que não dizer, dedica-
ção à Empresa. Auxil iar de controle de 
pagamentos e comissões foi a primeira 
função do colega, que ingressou na 
antiga Pirell i S.A., no dia 17 de maio 
de 1960, aos 21 anos. Atualmente, ele 
trabalha na área de vendas atendendo 
as empresas Whirlpool SA (Embraco) e 
Tecumseh do Brasi l.  Para ele, o fato 
mais marcante em sua trajetór ia foi 
a implantação de novas tecnologias. 
“Quando entrei, as coisas eram feitas 
de forma artesanal, não exist iam os 
computadores e o maquinário moderno 
de hoje. Atualmente, a tecnologia está 
muito avançada em relação àqueles 
dias”, destaca

MEnk - Após 45 anos de PPE, Antônio 
Menk Sobrinho acaba de se aposentar. 
O colega ingressou na Empresa no dia 
15 de dezembro de 1965, aos 24 anos, 
como auxiliar de escritório e, após pas-
sar por vários cargos, começou a atuar 
como vendedor, sua principal função. 
Um momento inesquecível em sua tra-
jetória profissional aconteceu quando 
a ainda Pirelli Cabos alcançou, entre 
os anos de 1978 e 1979, recordes de 
produção, atingindo 1000 toneladas em 
um mês. “Foi maravilhoso. Houve uma 
grande festa na Empresa e eu, como 
vendedor interno, ainda pensei: como 
vamos fazer para vender tudo isso?”, 
lembra, não escondendo a satisfação e 
orgulho por participar desse e de tantos 
outros momentos importantes.

Um brinde à 
experiência!

nOssOs
dEstAquEs
Conheça melhor dois
dos nossos destaques

entre os veteranos
de 2010!
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Segurança 

sempre na mira

A PPE mantém uma série de ações que 
visam preservar a integridade física de 
seus empregados. De 11 a 13 de agos-

to, por exemplo, a Fábrica de promoveu a 
capacitação dos colegas que integram a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA). O treinamento reuniu 15 participantes 
e teve carga horária de 20 horas. 

No mês seguinte, as atenções estive-
ram voltadas para a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes (SIPAT), realizada 
de 21 a 27 de setembro. Na oportunida-
de, 258 colegas tiveram a oportunidade 
de rever conceitos para poderem atuar 
segundo os padrões de segurança de-
finidos pela empresa.

A Brigada de Incêndio também es-
teve ativa no segundo semestre de 
2010. Mas foi por uma boa causa. De 
agosto a novembro, a PPE treinou os 
67 brigadistas, divididos em quatro 
turmas. Durante oito horas, os parti-
cipantes passaram por momentos de 
reciclagem dos conceitos e práticas 
para atuação em situações de emer-
gência com fogo e química.

A PPE se preocupa com a manutenção 
de seus altos padrões de qualidade. 
Essa foi uma das observações do 

representante do Bureau Veritas Quality 
Internacional (BVQI), Sebastião Fiorini Filho, 
que esteve na fábrica, em Cerquilho entre 
os dias 6 e 8 de outubro; e no Escritório 
do Jabaquara, no dia 8, a fim de auditar 
o  Sistema  de Gestão da Qualidade 
(SGQ) que contempla os  principais  pro-
cessos  da empresa, conforme definido 
pela Norma ISO 9001:2008. Essa foi a 
segunda auditoria de Manutenção da 
Certificação e tem validade até 2 de 
dezembro do próximo ano.

“Tivemos a certificação mantida. No 
próximo ano, passaremos por uma nova 
auditoria, dessa vez, para obter a recerti-
ficação referente a essa Norma”, destaca 
o gerente de Engenharia  e Qualidade 
da PPE, Vainer Grizante Júnior. De acordo 

com o profissional, no relatório do au-
ditor constam observações favoráveis à 
Empresa, como “comprometimento da 
Direção e do pessoal envolvido com o 
SGQ, transparência na apresentação das 
evidências solicitadas, e maturidade do 
SGQ conforme evidências apresentadas”. 
Com isso, Vainer não esconde a satisfa-
ção com os resultados obtidos. 

“A conformidade do Sistema de Gestão 
da Qualidade em relação aos requisitos 
da Norma ISO 9001:2008 e a sua apli-
cação prática em toda a organização 
demonstram o envolvimento e o com-
prometimento de todos os colaboradores 
da PPE com a Qualidade. É importante 
lembrar que o conceito de Qualidade, no 
sentido mais amplo, inclui até a entrega 
dos produtos e tem por objetivo a total 
satisfação dos Clientes” finaliza.  

Qualidade assegurada

SIPAT, CIPA e Brigada de Incêndio: 
sua segurança em primeiro lugar!

Workshop da ABB
No dia 17 de setembro, cerca de 

30 funcionários da área de Reparos 
da ABB do Brasil participaram de um 
workshop promovido em Cerquilho. 
O objetivo foi apresentar a fábrica 
e os processos produtivos aos pro-
fissionais da empresa fabricante de 
transformadores, disjuntores, reatores, 
fusíveis e outros produtos ligados 
à transformação e distribuição de 
energia elétrica.
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VAlEO – No dia 22 de novembro, Marcelo 
Leme, da Valeo, visitou a Fábrica acompa-
nhado de José Clodoaldo Massuia, Celso 
Cipelli, Rubens Orsi e Vainer Grizante Jr. 
A empresa tem expressiva atuação no 
segmento automotivo.

siEMEns – No 
dia 16 de se-
tembro, a Uni-
dade recebeu 
Renato Fiuza 
Botinha Mace-
do e Osvaldo 
Monteiro, da 
Siemens. Con-
duzidos por Fá-

bio Begliomini, Hideo Ichise, Celso Cipelli 
e José Antonio Cortez Galan, os visitantes 
conheceram a fabricação de cordas, pro-
dutos utilizados na fabricação de reatores 
de alta tensão, um dos segmentos de 
atuação da empresa.

JM E Mult-tECnO – Renan Iossi Doni e Oswaldo 
Tadeu Doni, da Multi-Tecno, visitaram a Fábrica 
de Cerquilho no dia 23 de setembro, 
acompanhados de Alessandro José 
Lopes Souza e Kátia Ap. B. Missão, da 
JM. As duas empresas atuam no setor 
de eletrodomésticos. O colega Milton 
Túlio focou a visita na fabricação de 
fios esmaltados redondos.

VOitH – Os investimentos na área 
de produtos especiais foi um dos 
aspectos que motivaram a visita do 
vice-presidente e do diretor estratégico da 
Voith Hydro Alemanha, Florian Wintermantel 
e Vinicius Loresini. Eles visitaram Cerquilho 
no dia 28 de setembro, acompanhados 
do principal dirigente da empresa em São 
Paulo, Mino Corrêa. Romolo Giambastiani, 
Celso Cipelli e José Antonio Cortez Galan 
acompanharam o grupo e conversaram 
sobre novos projetos.

tOsHiBA - Luciana Santos de Faria e Ro-
berto de Souza Oliveira, da Toshiba, tam-
bém estiveram em Cerquilho. No dia 15 
de outubro, eles percorreram toda Fábri-
ca, acompanhados de Fábio Begliomini, 
Márcia Oliveira e Odair Mota. Por atuarem 
no segmento de transformadores de alta 
tensão, a visita foi focada nas áreas de 
fipel e cabo transposto.

iMPsA - Conhecer a produção do fio usado 
para a WIND POWER. Este foi o objetivo da 
visita feita no dia 12 de novembro por Luiz 
Gonzaga de Siqueira Junior, Isaac Ximenes 
de Melo e Eduardo Coutinho Calheiros, da 
Impsa, fabricante de aero geradores. Fábio 
Begliomini, Saiki Inoue e Hideo Ichise acom-
panharam o grupo durante a visita.

ElAntAs - Em novembro, foi a vez de Vainer 
Grizante Jr, Saiki Inoue, Celso Cipelli, Aldo 
Bertolucci, Romolo Giambastiani e Ubaldo 
Brignone, da PPE, visitarem a fábrica da 
Elantas, localizada também em Cerquilho. 
Os colegas foram recebidos por Claude-
mir Fernando Furlan, Gabrielm Birenbaum, 
Renato Halt e pelo presidente da Divisão 
Eletrical Insulation, Wolfgang Schutt.

siEMEns - A metalurgia e a área de fios 
recobertos com fitas foram os setores 
visitados, no dia 23 de novembro, por 
Marcelo Pio, Konrad Schade, Alessandro 
Mendes, Günther Prade e Jesús Betes, da 
Siemens Motors Division. O grupo veio a 
Cerquilho para verificar a eficiência dos 
processos adotados. O resultado da visita, 
conduzida por Antonio Marcio Zarpelão e 
Vainer Grizante Jr, confirmou a PPE como 
fornecedora da Siemens da Alemanha. 

siEMEns - Já no dia 9 de dezembro foi a 
vez de Marcos Evandro Françozo e Rafael 
Palmerim, que trabalham na área de trans-
formadores da Siemens, visitarem a Fábrica. 
Roberto de Oliveira Junqueira, Jonathas 
Ramos Castilho e Saiki Inoue acompanha-
ram os visitantes, que puderam conhecer 
melhor as áreas de trefilaria, esmaltagem 
e magnetos.

BOsCH - Edison Santiago, Luis Sophia, Dé-
bora Batistela e Walter José representaram 
a Bosch na visita realizada à Fábrica no 
dia 10 de dezembro. Vainer Grizante Jr e 
Rubens Orsi acompanharam os visitantes, 
que conheceram todo o processo produtivo 
da Unidade.
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O Polo de Cerquilho participou da Amostra 
de 15 anos do Projeto Guri, um mega 
evento realizado em novembro, em 

25 locais diferentes, reunindo cerca de 6 
mil participantes. Na oportunidade foram 
homenageados artistas como, Elis Regina, 
Pixinguinha, Dorival Caymmi, Ary Barroso, Pau-
linho Nogueira e Tim Maia. A PPE patrocina o 
Polo de Cerquilho desde o seu lançamento, 
em 2005. Recentemente, a gerente de Ma-
rketing Marcia Colavite de Oliveira recebeu, 
em nome da Empresa, uma placa com um 
selo alusivo ao projeto, entregue pela diretora 
executiva do Projeto Guri, Alessandra Costa, 
como reconhecimento à iniciativa da Em-
presa de apoiar e incentivar a cultura e a 
educação, por meio da música. 

Em sintonia 
com Joinville

A pequena poetiza

Projeto Guri, uma parceria sólida

d ia das Crianças é sempre uma 
festa em qualquer lugar, mas há 
certos momentos que isso se torna 

ainda mais especial. Em Joinville, por 
exemplo, a principal comemoração fica 
a cargo da Ong Instituto Ghanem que 
há 10 anos vem promovendo o “Universo 
da Criança”, destinado a famílias com 
baixa renda. A edição de 2010 reuniu 
335 parceiros e 150 voluntários. Ao todo, 
foram arrecadados mais de 15 mil itens 
entre brinquedos novos e donativos.

A PPE esteve entre as Empresas 
apoiadoras dessa iniciativa de sucesso. 

Realizado no Expoville, das 9h às 14h, 
o evento contou com a presença de 
75 mil pessoas que participaram de 
ações ligadas à promoção da saúde, 
preservação do meio ambiente, edu-
cação, cidadania, convivência social, 
lazer, entretenimento, cultura, bem estar, 
qualidade de vida e esporte.

Na oportunidade, foram sorteados 60 
bicicletas e brinquedos, além de distribu-
ídos sanduíches, sorvetes e guloseimas. 
Em agradecimento e reconhecimento, 
a PPE recebeu o “Certificado Universo 
da Criança”.

A Prefeitura de Cerquilho, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura e do Departamento de 

Cultura, promoveu a vigésima terceira 
edição do Festival de Poemas de Cer-
quilho e a 9ª edição do Torneio Munici-
pal de Poesias. Realizado no dia 19 de 
novembro, no Teatro Municipal, o evento 
reuniu poetas, compositores, estudiosos, 
educadores, pesquisadores, intelectuais, 

jornalistas, artistas, estudan-
tes e o grande público. 
Entre os vencedores está  
Júlia Nogueira Cassaro, 
aluna da EMEF Lavínia 
Rodrigues Sanson, filha 

da colega Miriam Apa-
recida C. N. Cassaro, 
que trabalha na Con-
tabilidade. Utilizando 
o pseudônimo Ama-
nhecer, a jovem ficou 
em segundo lugar 
na categoria Infantil, 
com a poesia “Paz”, 
que você conhece 
melhor ao lado.

PAZ
A cada batalhaAmigos eu perdiaQuando não na derrotaEles se vendiamCansar de lutarPela paz, jamaisAo invés de guerrearO mundo deveria se amar

Para que tanta guerraArmas, ódio e tristezaOnde está a esperança,Para o futuroDe nossas crianças,Como poderão sobreviverCom este imenso caosQue está destruindo a humanidadePrecisamos num futuro bem próximoReciclar nossa inteligênciaPara encontrarmos um lugar seguroSem droga e poluiçãoSem guerra, arma e destruiçãoOnde reine a paz e o amorPara o bem de toda nação

A PPE ESTÁ DOANDO MAIS UM LOTE DE COMPUTADORES PARA
EQUIPAR AS SALAS DE INFORMÁTICA DA COMUNIDADE!
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n o dia 18 de outubro, foi realizada, 
no Teatro Municipal de Cerquilho, a 
abertura da II Jornada Educacional. 

Esta importante iniciativa da Prefeitura 
também contou com o apoio da PPE. 
As palestras ministradas na oportunidade 
orientaram os jovens sobre a escolha de 
carreiras e profissões. Estiveram presentes 
alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental 
das Escolas Municipais e do SESI, além de 
estudantes do Ensino Médio das Escolas 
Estaduais existentes na região.

A escola Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Prof. João Toledo” foi a sede 
dos eventos realizados no dia 19. No local, 
profissionais de diversas áreas apresentaram 
propostas educacionais oferecidas por 
universidades, cursos profissionalizantes, 
escolas de idiomas e de informática. 

“Sem dúvida foi uma ótima oportunidade 
para os estudantes informarem-se mais 
sobre as profissões antes de decidirem 
seu futuro”, afirma a coordenadora de 
Desenvolvimento de Pessoal e Comunica-
ção, Suelí Maria Lazarin, que representou 
a PPE durante o evento.

Inovação verde!
A PPE continua apoiando 

ações realizadas na co-
munidade que visam a 

valorização do meio ambien-
te. Por isso também esteve pre-
sente em mais um projeto da 
Prefeitura de Cerquilho. No dia 
21 de setembro, foi realizado o 
terceiro plantio de árvores nativas 
do Projeto Florescer. A iniciativa 
tem como objetivo presentear 
com uma muda de árvore cada 
criança que nasce no municí-
pio de Cerquilho. Os pais dos 
bebês também receberam um 
Certificado de posse da árvore 
que foi plantada. Simultanea-
mente, deu-se início ao projeto 
“O Existir Sustentável”.

Na edição de 2010, o evento 
aconteceu na Escola Adelaide 
Tozi e contou com a presença 
do prefeito Du Pilon, do vice-

prefeito Márcio Gaiotto, além 
de secretários municipais e 
outras autoridades. Para a di-
retora da escola, Maria Angela 
Roareli Trevisan, esta foi mais 
uma excelente oportunidade 
para despertar nas crianças a 
consciência sobre a preserva-
ção ambiental.

“A Adelaide Tozi é uma escola 
referência quando se fala em 
educação ambiental. Estamos 
muito satisfeitos em associar a 
marca PPE a ações que rela-
cionam o crescimento do ci-
dadão à preservação do meio 
ambiente”, destaca a gerente 
de Marketing, Marcia Colavite 
de Oliveira. “Afinal, estamos fa-
lando de um compromisso que 
temos com o futuro. Preservar 
significa garantir a existência de 
novas gerações”, lembra. 

n o dia 18 de outubro, foi realizada, Fundamental “Prof. João Toledo” foi a sede 

Jornada valoriza o futuro profissional

n o dia 17 de dezembro, Cer-
quilho recebeu a certificação 
de Município Verde/Azul, en-

tregue no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo. O título foi concedida 
pelo governo do Estado a 143 das 
614 cidades paulistas avaliadas 
a partir de 10 quesitos básicos, 
entre eles educação ambiental, 
recuperação da mata ciliar e ar-
borização urbana, assuntos que 
recebem apoio da PPE, Cipatex 
e Usina Pilon. Segundo o vice-pre-
feito e secretário de Agricultura 
Abastecimento e Meio Ambiente, 
Márcio Gaiotto, outras iniciativas 
deverão ser colo-
cadas em prática 
para garantir o título 
à cidade, como a 
recuperação de 2 
nascentes e matas 
ciliares rural e urbana 
e a manutenção do 
viveiro municipal que 
deverá ter 50.000 
mudas até o final 
de 2011.

Referência ambiental

Autoridades de Cerquilho e representantes das 
empresas (acima) prestigiaram a entrega do 
prêmio (abaixo)



i ntegridade, Comprometimento, Res-
ponsabilidade, Cooperação e Trans-
parência. Esses foram os temas das 

atividades de comemoração do Dia das 
Crianças, em Cerquilho. A grande festa, 
que aconteceu no CAP entre 13h e 18h, 
foi destinada aos filhos de empregados 
com idade entre 5 e 12 anos.

A organização ficou por conta da 
equipe de monitores do SESI Tatuí que 
preparou um grande número de jogos 
e brincadeiras, sempre procurando tra-
balhar os valores da Empresa.

Ao todo, as 70 crianças foram divi-
didas em quatro grupos, cada um com 
um Valor, tendo “Cooperação” comum a 
todas às equipes. Criação de bandeira 
e grito de guerra sobre o tema da equi-
pe, jogos e atividades em grupo fizeram 
parte da programação.

A hora do lanche foi uma festa à par-
te, com tudo o que a criançada gosta: 
pastel e refrigerantes à vontade, além 
de sorvetes. No fim das atividades, cada 
criança ganhou uma medalha de parti-
cipação e uma sacolinha com doces. 

Nossos Valores para 
nossas crianças

O importante é competir! 
As atividades esportivas continuam 

em alta. Na foto 1 está a equipe que em 
novembro venceu o campeonato interno 
de futebol society da PPE, com direito a 
taça e medalhas. A foto 2 traz Marina 
Souza, Marcia Colavite de Oliveira e Nádia 
Garcia, do Escritório Administrativo do 
Jabaquara, que participaram da edição 
2010 do Mexa-se, evento promovido pela 
Coop, em Santo André (SP), no dia 7 de 

novembro. Na foto 3 aparecem os colegas 
do Jabaquara que aproveitaram o final 
do ano para uma animada partida de 
futebol, promovida no dia 17 de dezembro, 
no Arena Sport Clube, em São Paulo. A 
foto 4 mostra o colega Jaime Urgell Riera 
(camiseta azul e boné branco), também do 
Jabaquara, concluindo sua participação 
na São Silvestre, famosa corrida de rua 
realizada no dia 31 de dezembro.
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A proximadamente 140 colegas de 
Cerquilho participaram do I Fórum 
SPIM, realizado nos dias 6, 9, 14 e 15 

de dezembro. Divididos em quatro grupos, 
com 35 pessoas em cada, os participantes 
puderam refletir sobre a filosofia do SPIM 
e reafirmar seu compromisso individual 
para o sucesso do programa, que tem 
relação direta com a competitividade da 
Empresa. Na oportunidade foram analisa-
dos os resultados de 2010 e divulgadas 
as metas estabelecidas para 2011.

Desde que foi implementado, em 2007, 
o SPIM vem promovendo uma maior inte-
gração entre as áreas de Manutenção, 
Produção, Qualidade e Processos. 
Para o encontro foram con-
vidados os empregados 
que trabalham dire-
tamente com as 
máquinas ouro, 
além de cole-
gas da área de 
RH. O conteú-
do do evento 
incluiu a apre-
sentação ins-
titucional da 
Empresa com 
foco em Produ-
to e Mercado, 
além de recicla-
gem de conceitos 

do SPIM e 5S. No dia 16, foi a vez do 
pessoal de Joinville participar da iniciati-
va, que contou com uma programação 
específica para a realidade da fábrica 
catarinense.

“Nosso objetivo é realizar o Fórum pelo 
menos uma vez por ano” comenta o coor-
denador geral do Programa, Erasmo Carlos 
Xavier, que lembra um detalhe importante: 
a exposição dos resultados obtidos é uma 
ação que ocorrerá anualmente, mas a 
reciclagem é contínua e deve aconte-
cer no dia a dia. Por isso, no início de 
2011 o tema será retomado, envolvendo 
outros colegas, de todas as áreas da 

Empresa. “O SPIM representa uma 
vantagem competitiva para 

a PPE que deve ser valo-
rizada por todos, por 

questão de enfatizar 
sempre o assunto, 

afinal trata-se de 
uma ferramen-
ta de melhoria 
cont ínua que 
só tem trazido 
resultados po-
sitivos”, conclui 
Erasmo. Confira, 

no verso deste en-
carte, a evolução 

da Programa em 
Cerquilho.

I  FORUM  

SPIM
A melhoria contínua valorizada
de forma permanente na PPE
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A evolução do SPIM pode ser tradu-
zida em números. Acima estão os 
principais indicadores considera-

dos fundamentais para o Programa e o 
respectivo número de máquinas ouro 
que obtiveram melhorias em 2010, se 
comparado a 2009.

Vale lembrar que ARD (Análise Rá-
pida de Defeito) e Devoluções são os 
indicadores de maior peso na avaliação 
dos equipamentos. Para 2011, o desafio 
é investir ainda mais na metodologia, 
buscando uma redução drástica em 
desperdícios.

SPIM também desperta 
interesse de estudantes
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Evolução 
permanente!

no dia 19 de novembro, 31 alunos e um professor do curso 
tecnologia em Gestão Empresarial, da Fatec de tatuí, visitaram a 
unidade de Cerquilho, com o objetivo de conhecer os processos 

produtivos, os sistemas de gestão adotados e a aplicação 
da Metodologia tPM no Programa sPiM. Este tem sido um dos 
assuntos discutidos em aula e a visita à Fábrica proporcionou 

conhecer os resultados da aplicação prática da metodologia. Os 
colegas Marcílio Ferraz da silva e Marcos de souza são alunos do 
curso e atuaram como monitores durante a visita, apresentando a 

Empresa aos demais estudantes.
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Integração e reciclagem
O encontro trouxe informações importantes para o dia a dia dos colegas de diversas áreas da Empresa. 

Juntos, eles têm o desafio de manter a filosofia do SPIM presente no cotidiano da PPE.

“Achei o Forum oportuno, pois as informações 
passadas nos fizeram conhecer melhor a 

metodologia do sPiM. O aprendizado continuo 
do sPiM, nos ajuda a entender melhor a máquina 

podendo operar com maior eficiência aumentando a qualidade do produto.” Marcelo Pereira dos santos - Operador  Esmaltagem Vertical  - Cerquilho

“O encontro nos 
ajudou a tirar dúvidas 

sobre o sPiM e os 5 s’s, 
pois há sempre novas 
lições a aprender e 

para não esquecermos 
qual a importância 
de ambos no nosso 

dia-a-dia. O sPiM nos 
mostrou o quanto a 
disciplina mantém a 

qualidade na produção. 
É um trabalho de 

melhoria constante 
que, em equipe, 
conseguiremos.”

Alexandre Hengler 
dos santos - Operador 

Magnetos Papel - 
Cerquilho

“Foi gratificante ouvir 

as perguntas e suges-

tões, bem como ver a 

motivação de todos em 

contribuir para melho-

rar nossos processos, 

reduzindo desperdicios 

de materiais, consumo 

de energia e tempo 

envolvido na realização 

de qualquer de nossas 

tarefas. É este com-

prometimento, como 

sempre aprender e me-

lhorar, que faz do spim 

um projeto base para 

o sucesso da PPE. Bom 

sPiM 2011!”

Celso Cipelli - diretor 

Operações - Cerquilho
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Integração e reciclagem
O encontro trouxe informações importantes para o dia a dia dos colegas de diversas áreas da Empresa. 

Juntos, eles têm o desafio de manter a filosofia do SPIM presente no cotidiano da PPE.

“O Forum é 
interessante 
pois evita a 

acomodação e 
o esquecimento 
dos conceitos 

e fundamentos 
do sPiM. sem 
este tipo de 

evento, detalhes 
importantes da 
ferramenta vão sendo esquecidos e acabam por 
não ser mais 
utilizados.”

Juliano Manoel 
Mendes - Gestor 
de Fundição - 

Joinville

“O encontro nos 
ajudou a tirar dúvidas 

sobre o sPiM e os 5 s’s, 
pois há sempre novas 
lições a aprender e 

para não esquecermos 
qual a importância 
de ambos no nosso 

dia-a-dia. O sPiM nos 
mostrou o quanto a 
disciplina mantém a 

qualidade na produção. 
É um trabalho de 

melhoria constante 
que, em equipe, 
conseguiremos.”

Alexandre Hengler 
dos santos - Operador 

Magnetos Papel - 
Cerquilho


