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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

Não é novidade para 
ninguém que a ex-
celência no atendi-

mento aos clientes é um 
dos grandes diferenciais 
competitivos da PPE no mer-
cado. Afinal, trata-se de um 
dos principais fatores para 
o crescimento das vendas 
e a evolução da Empresa. 
Sem clientes satisfeitos, não 
há como sobreviver, ainda 
mais em um cenário como 
o que vivenciamos hoje.

Com a grande e rápida 
evolução nos processos de 
globalização e a compe-
ti t iv idade cada vez mais 
acirrada, tem se tornado 
muito importante a adoção 
de comportamentos que fa-
zem toda a diferença. A 
Empresa precisa antecipar-
se aos acontecimentos e 
estar sempre preparada 
para implementar planos 
estratégicos de curto, mé-
dio e até de longo prazo, 
criados em parceria com 
seus clientes.

Isso, sem dúvida, garante a tomada 
de decisões acertadas, mas é algo que 
somente pode ser feito por meio de um 
plano de visitas bem planejado e estru-
turado de acordo com cada segmento 
de mercado e suas particularidades. Este 
é, inclusive, um dos três principais pilares 
da política comercial da PPE. Claro que 
apenas isso não basta. Há outros dois 
aspectos que também pesam a favor do 
trabalho bem sucedido realizado pela 
nossa área.

Um deles diz respeito às 
nossas operações, que contam 
com profissionais qualificados 
e os melhores equipamen-
tos disponíveis no mercado 
mundial. Tudo isso atrelado 
à seriedade e às atitudes 
construtivas que caracterizam 
nossas Fábricas e adicionam 
valores à PPE, traduzindo 
com bastante eficácia as 
respostas aos grandes e 
importantes mercados em 
que a empresa atua.

Um terceiro pilar - que 
também contribui para o 
sucesso de nosso desem-
penho comercial - está 
relacionado aos nossos 
clientes, sempre dispostos 
a compartilhar informações 
estratégicas, buscando a 
perfeita harmonia nas ne-
cessidades de cada segmen-
to. Este relacionamento de 
confiança que conseguimos 
manter com nossos clientes 
facilita muito em nossa mis-
são de atender as exigências 

do mercado, cada vez mais dinâmico 
e competitivo. 

Não temos dúvida de que o perfeito 
equilíbrio entre esses três pilares tem tra-
zido como conseqüência a construção 
de alianças sólidas, aspecto fundamen-
tal para consolidarmos, cada vez mais, 
o nome da Empresa na liderança de 
mercado. Este é um objetivo que per-
seguimos sempre!

Airton G. Branco e Antonio M. Zarpelão, 
Gerência Comercial

Construindo 
alianças por meio 
de relacionamentos 
cada vez mais sólidos
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H á 21 anos Cerquilho viu nascer a 
Escola Municipal de Assistência e 
Educação ao Excepcional, criada 

com o objetivo de acolher os portadores 
de necessidades especiais da cidade, 
que até então eram obrigados a frequen-
tar escolas especializadas existentes nos 
municípios vizinhos. Afinal, na cidade não 
existia uma entidade adequada para 
recebê-los.

Conhecida hoje como EMEBE José 
Bepe Módolo, a escola não se limita a 
apenas oferecer vaga a alunos especiais. 
Ao contrário, procura fazer a diferença, 

adaptando pro-
jetos e adotando 
práticas criativas. 
A foto que apa-
rece abaixo, por 
exemplo, foi pro-
duzida por um dos alunos, Paralelamente, 
a escola também oferece tratamentos 
nas áreas de Terapia Ocupacional, Fi-
sioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia e 
Pediatria.

Atualmente há 130 alunos matricula-
dos, com idades que variam de 0 a 50 
anos e que apresentam diferentes pato-
logias, como síndrome de Down, Déficit 
Intelectual, Paralisia Cerebral, Autismo 
e Síndrome de West. “Temos um corpo 
docente e uma equipe de profissionais 
completamente comprometidos com os 
propósitos do projeto, por isso servimos 
de modelo às escolas dos municípios 
vizinhos”, explica o secretário municipal 
de Educação e Cultura de Cerquilho, 
Osinaldo de Oliveira. Caso você conhe-
ça alguém que precise de um espaço 
assim, a EMEBE fica à rua Cibrasil, Cen-
tro. O telefone é 3284-1671 e o email 
emebe@cerquilho.sp.gov.br.

Nos dias 13 e 14 de outubro será re-
alizada a III Jornada Educacional 
“Carreira e Profissões” promovida pela 

Prefeitura em parceria com a Cipatex, PPE, 
J. Pilon S/A Açúcar e Álcool, Indústria de 
Conservas Gaiotto e Pilon e Cooperativa de 
Consumo Popular de Cerquilho. Trata-se de 
uma iniciativa de responsabilidade social 
com o objetivo de orientar os alunos para 
a formação acadêmica e profissional.

A programação da terceira edição do 
encontro inclui ações que antecedem o 
evento, para que o jovem tenha consciência 
da carreira que pretende seguir. No dia 18 
de agosto, por exemplo, foram realizadas 
palestras sobre áreas profissionais, para alu-
nos dos 9º anos do Ensino Fundamental e 
alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio 
das Escolas Estaduais, Municipais e Parti-
culares do Município.

Os palestrantes - José Vicente Dias Mas-
carenhas e Rosirlei Clarete Batista Pavão, 
ambos da FATEC de Tatuí - falaram aos jovens 
sobre a importância da escolha certa sobre 
a profissão a seguir no concorrido mercado 
de trabalho. Camilla Arruda, da Consultoria 
Castro & Arruda, abordou o tema “Meu 1° 
Emprego” no dia 20 de setembro. No total 

aproximadamente 2200 alunos participaram 
dos eventos.

“Para a PPE, é de suma importância 
participar de projetos desta magnititude, 
pois está contribuindo para a educação 
dos jovens e influenciando na sua forma-
ção como pessoa, profissional e cidadão”, 
destaca Sueli Maria Lazarin, da área de 
Desenvolvimento de Pessoal e Comuni-
cação. “Além disso é uma possibilidade 
para a Empresa captar mão de obra com 
formação compatível com as vagas dis-
poníveis”, acrescenta.

Um local de 
aprendizagem e 
respeito à 

diversidade

os dias 13 e 14 de outubro será re-

Jornada Educacional em 
fase de aquecimento

Palestras especiais 
antecedem a realização 
do evento principal

Nem todo 
mundo sabe, 
mas Cerquilho 
possui uma 
escola 
especializada, 
voltada para 
portadores de 
necessidades 
especiais.
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C onhecida nacionalmente por ter 
abraçado a causa “A inclusão da 
Pessoa com Síndrome de Down 

e/ou Deficiência Intelectual”, o Instituto 
Olga Kos já recebeu, merecidamente, 
prêmios dos Ministérios da 
Cultura e dos Esportes. 

A seriedade de seu tra-
balho atraiu a atenção da 
PPE, que apóia um dos prin-
cipais projetos da entidade, 
o “Resgatando Cultura”. A 
iniciativa prevê a publica-
ção de livros ilustrados de 
arte, sobre a vida e a obra 
de artistas contemporâneos, 
como Marysia Portinari, Isa-
belle Tuchband e Sara Belz, 
entre outros.

“O apoio da PPE pro-
porcionou o atendimento 
às crianças dos nossos pro-
gramas. Obrigado 
por abraçar a nossa 
causa”, destaca o 
fundador e presi-
dente do Instituto, 
Wolf Kos. Em 2009, 
a entidade passou 
a investir também 
na área de esportes 
como instrumento 
de inclusão e im-
plementou os pro-
jetos de Karate e 

Tae-kwon-do, ambos aprovados pelo 
Ministério do Esporte.

A prática das duas modalidades traz 
inúmeros benefícios às crianças, jovens 
e adultos com Síndrome de Down e/ou 

deficiências, como desenvol-
vimento do raciocínio, equilí-
brio emocional e significativa 
melhora dos aspectos físicos 
e motores, que se refletem 
beneficamente na saúde, 
postura, qualidade de vida e 
consciência corporal de cada 
aluno. As aulas são gratuitas 
e ministradas em academias 
e associações, assim como 
em Centros Educacionais 
Unificados (CEU), como o 
do Jabaquara e Meninos, no 
estado de São Paulo. Tanto 
em 2009 quanto em 2010 
havia 100 alunos divididos em 

4 turmas. Em 2011 
o número de alunos 
inscritos saltou para 
350, divididos em 
14 turmas. 

Se você quiser 
conhecer um pouco 
mais sobre este e 
outros projetos vá 
ao site http://www.
institutoolgakos.org.
br. 

O incentivo à cultura 
continua sendo uma 
das prioridades da 

PPE. Mais um bom exemplo 
disso é o patrocínio ao livro 
Arte Serrinha, lançado pela 
BEI Editora. A publicação traz 

a trajetória do famoso festival, 
contada por meio de 298 imagens pro-
duzidas por diversos fotógrafos, entre eles 
Rochelle Costi, Eduardo Barcellos, Caio 
Reisewitz, Fernando Laszlo e Felipe Mo-
rozini. Os textos são assinados por Rafael 
Vogt Maia Rosa e Bené Fonteles.

O Festival de Arte Serrinha foi orga-
nizado pela primeira vez em julho de 
2002, uma reserva ecológica na serra da 
Mantiqueira, na zona rural de Bragança 
Paulista (SP). Considerado um evento cul-
tural experimental, tinha como objetivo 

aproximar artistas e criar, a partir desse 
convívio, laboratórios de oficinas, debates 
e muita produção artística.  De lá para 
cá, tornou-se parada obrigatória para 
os apreciadores da arte e suas diversas 
manifestações.

“O livro serve como registro histórico 
dos dez anos do festival, pois resgata 
diferentes processos criativos e relembra 
as obras produzidas nesse período. Apoiá-
lo significa dizer que somos favoráveis a 
eventos que celebram a arte por meio 
da união de pessoas das mais diversas 
áreas do conhecimento”, explica o diretor 
Administrativo da PPE, Aldo Bertolucci. Em 
sua décima edição, realizada de 16 a 31 
de julho, o evento teve a participação 
de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, 
entre outros nomes. Mais informações no 
http://festivalserrinha.blogspot.com/

Conheça melhor o 
instituto olga Kos

Entidade, que recebe apoio da PPE, desenvolve 
diversos projetos na área da cultura e esportes

arte Serrinha em 
forma de livro...

...e com o apoio da PPE!

a trajetória do famoso festival, 
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O Projeto “Capacitação em Informática” 
formou mais uma turma: no dia 24 
de agosto, 485 alunos receberam o 

certificado de conclusão do curso durante 
evento realizado no teatro municipal de 
Cerquilho. A iniciativa é resultado de uma 
bem-sucedida parceria entre a Prefeitura, 
a Cipatex e a PPE, que conta com o apoio 
do Instituto da Criança e do Adolescente 
Profissionalizante (Icap).

Além de cursos tradicionais, o projeto 
trabalha também com grupos especiais, 
para portadores de deficiência auditiva 
ou com temáticas diferenciadas, como o 
curso de Introdução ao Linux. Atualmen-
te, 800 alunos participam da iniciativa, 
promovida em dois centros de capaci-
tação. Entre os alunos do projeto, quatro 
são colegas da PPE: Diego Albieri, José 
Eduardo B. Oliveira, Davi Fraga e Moisés 
Tadeu Roma, que opina sobre a iniciativa: 
“Estou aprendendo o que é indispensável 
hoje em dia”, diz.

Entre os formandos da última turma 
estão ainda Odair Roberto Qualiotto, Flávio 
Aurélio Vison e Márcio José de Oliveira, 
que não perderam a oportunidade de 
aprimorar seus conhecimentos. “É mui-

to bom aprender cada vez mais e estar 
atualizado no mercado de trabalho, pois 
hoje tudo envolve a informática”, acres-
centa Moisés. “Nesse Projeto, que envolve 
a Prefeitura (governo), a iniciativa privada 
(PPE e Cipatex) e o terceiro setor (ICAP) 
enxergo o modelo ideal de sucesso para 
que a população consiga efetivamente 
ser atendida em suas necessidades. Sem 
cobranças, nem omissões, muito menos 
fracasso”, avalia o diretor de Informática 
Arthur Henrique Gayotto.

O Projeto é tão importante para a PPE 
e a Cipatex que as duas empresas se-
guem firmes no propósito de estimular a 
educação e promover a inclusão digital 
na cidade. Recentemente, a PPE doou 34 
computadores com CPU, mouse, monitor 
e teclado; da Cipatex vieram 17 novos 
monitores. A chegada dos novos e mo-
dernos equipamentos permitiu à Prefeitura 
iniciar o Projeto E-volução. Inicialmente  ele 
oferece  o curso de Artes Gráficas, que 
possibilita ao aluno obter o domínio de 
softwares específicos, como Corel, Pho-
toshop e Ilustrator, aplicativos que auxiliam 
na criação de folhetos, cartões de visitas e 
páginas para a Internet, entre outros. Além 
de aulas teóricas e práticas, os inscritos 
também fazem estágio durante o curso, 
com possibilidade de contratação até o 
final do semestre.

No dia 26 de agosto o prefeito Du Pilon 
– que também  prestigiou  a solenidade de 
formatura - fez questão de visitar o prédio 
do SIM, onde funciona o pólo II do projeto, 
acompanhando uma aula com os novos 
aparelhos. Ele aproveitou a oportunidade 
para agradecer ao apoio dos parceiros 
dessa importante iniciativa, que desde 
2007 já formou cerca de 5.400 pessoas. 
“Projetos como este são importantes por-
que ajudam as pessoas a conseguirem 
colocações no mercado de trabalho”, 
ressaltou o prefeito, na ocasião.

“CapaCitação informátiCa”

Sempre inovador!
Doação de novos equipamentos e formatura de mais 

uma turma comprovam o sucesso da iniciativa

De olho na coleta seletiva
A coleta seletiva é uma prática bas-

tante conhecida por todos que trabalham 
na PPE. Mas recentemente, ela ganhou 
importância ainda maior. Tanto que a 
área Segurança e Medicina do Trabalho 
está ampliando o projeto, para ade-
quá-lo às exigências da nova Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

Uma das novidades é a instalação, 
nos escritórios e locais de consumo de 
café e água, de recipientes adequados 
para destinação de material utilizado. 
Internamente já foi definido, com o pes-
soal da limpeza da Sodexo, o recolhi-
mento desses resíduos e o envio dos 
mesmos para os chamados big bags, 
que serão retirados quinzenalmente 
pela Cooperativa de Reciclagem de 

Cerquilho. O acordo com a organização 
já está firmado, assim como adquirida 
parte dos recipientes. “Os materiais de 
grandes volumes gerados na Fábrica, 
sem contaminantes, como papelão, 
plásticos, metais e madeiras, já são 
separados e vendidos para empresas 
de reciclagem, com destinação dos 
recursos gerados para o Clube da PPE”, 
explica o responsável pelo programa na 
PPE, Julio Teixeira Roedel Junior.

Agora, os colegas devem se preparar 
para aderir a uma programação espe-
cial, que terá início com a realização 
de palestras de conscientização sobre 
a disposição adequada e distribuição 
dos recipientes nos diversos locais da 
Fábrica Cerquilho. 



R eciclagem para Operador de Em-
pilhadeira foi o curso realizado em 
julho nas Fábricas de Cerquilho 

e Joinville. Na Unidade catarinense, a 
programação da área de RH, naquele 
mês, incluiu ainda treinamento tanto 
para Formação quanto para Reciclagem 
em Ponte Rolante. Em agosto, o ritmo 
acelerou ainda mais.

Em Joinville, por exemplo, 14 colegas 
participaram do treinamento de Brigada 
de Incêndio, iniciado também em Cer-
quilho, que estendeu a programação 
para os meses de setembro e outubro, 
em função da grande quantidade de 
colegas convidados para participar da 
iniciativa (64). Nos dois casos, o objetivo 
é preparar os colaboradores para o 
combate em situação de fogo e va-
zamentos de produtos.    

Em agosto, Cerquilho também promo-
veu treinamento sobre Perigos e Riscos, 
dirigido a 16 colegas. A iniciativa faz 
parte do processo para a implantação do 
SST – Sistema de Segurança do Trabalho 
– cuja base é a Norma OHSAS 18000.  
Os participantes foram preparados para 
mapear os perigos e riscos existentes 
em toda a fábrica, instruindo a todos 

sobre trabalho seguro. De acordo com 
cronograma, a PPE buscará a certifi-
cação OHSAS 18000 em setembro do 
ano que vem.

O s representantes indicados da PPE 
e os empregados eleitos para 
a nova gestão da CIPA (Comis-

são Interna de Prevenção de Acidentes) 
2011/2012 tomaram posse no dia 18 
de agosto e participaram do curso de 
formação de cipeiros de 10 a 12 do 
mesmo mês. Conheça quem faz parte 
do grupo:

Representantes do empregador - 
Titulares: Jorge Yuji Sato (presidente), 
Amarildo Vicente de Matos, Fernando 

Luiz Oliveira e Waldenir Caravante Santos; 
Suplentes: Vinícius de Oliveira Camar-
go, Danilo José Santarossa Ciconelo, 
José Martiniano Pereira Neto Rodrigues 
e Thiago Gaiotto de Godoi.

Representantes dos empregados - 
Titulares: Cesar Augusto Prado (vice-pre-
sidente), Fábio Paques, Jean Carlos de 
Freitas, Danilson Daros Gavino e Adilson 
Florêncio da Silva; Suplentes: Anderson 
Rodrigues, Dioraci Barbosa, Rodrigo Faria 
e Claudinei Avelino.

treinamentos em 
velocidade máxima!

Cipa tem nova diretoria
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J ulho foi um mês de intensas ativi-
dades relacionadas à saúde e ao 
bem estar físico dos empregados 

da PPE. A empresa, em uma parceria 
com a ERGLife, realizou nas Fábricas 
e no Escritório do Jabaquara coletas 
e monitoramento para 
detectar e prevenir do-
enças como hipertensão 
arterial e diabetes, além 
de divulgar informações 
sobre a obesidade e os 
vírus da gripe comum e 
da suína. 

Os colegas foram di-
vididos em turmas para 
facilitar os trabalhos de 
coleta, realizados em dias 

e horários alternados para cada uma 
delas. Cartazes fixados nas Fábricas tra-
ziam dicas para uma vida saudável além 
de orientações para homens e mulheres 
sobre exames específicos de prevenção 
de doenças para cada sexo.

Todos os empregados 
que aderiram à iniciativa, 
participaram do sorteio 
de duas bicicletas. Esta 
foi a segunda etapa do 
Programa de Saúde “Saú-
de Viva PPE 2011”, uma 
iniciativa idealizada com 
o objetivo de assegurar 
saúde e qualidade de 
vida aos colegas e seus 
familiares. 

D e 12 a 15 de julho os filhos dos 
colegas da PPE e da Elantas pu-
deram participar do Super Férias, 

promovido no CAP. Das 13h às 17h30, 
crianças com idades entre 7 e 12 anos 
tiveram a oportunidade de realizar vá-
rias atividades, sob a coordenação de 
monitores especialmente contratados 
do SESI/Tatuí. 

A proposta do Super Férias foi a de 
incentivar um estilo de vida mais saudável, 
com atividades recreativas ao ar livre, 
culturais, artísticas e esportivas. Oficinas, 
gincanas, jogos e atividades esportivas 

e recreativas diversas foram mescladas 
à educação ambiental, com o incentivo 
à preservação do meio ambiente e a 
prática da coleta seletiva do lixo.

Entre uma e outra atividade, as crian-
ças receberam lanche da tarde, bolo 
bolo e refrigerante. O encerramento teve 
a apresentação aos pais das fotos de 
todos os momentos divertidos que as 
crianças desfrutaram, acompanhado 
de muito  sorvete e com a distr ibui-
ção de sacolinhas de doces a cada 
participante.

Em Joinville o sorteado foi Sandro Ribeiro da Silva, em Cerquilho, Gerson da Costa Vale Jr. 

Seu bem estar é 
sempre prioridade

Super Ferias na ppE!´
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C om o objet ivo de fortalecer e 
aprimorar as áreas operacionais 
da WOBBEN e da PPE, foi imple-

mentada a primeira etapa do plano de 
integração entre as Unidades. Em julho, 
quatro equipes de Cerquilho, ligadas a 
diversas fases dos produtos fornecidos 
para a WOBBEN, visitaram e conheceram 
as instalações do cliente sediadas em 
Sorocaba (SP).

A visita foi dividida em duas partes. Na 
primeira, foi feita a apresentação institu-
cional da WOBBEN, em que os colegas 
puderam observar a grande e importante 
expansão que o mercado de aerogera-
dores tem hoje no mundo. Considerado 
uma energia “ limpa”, não polui e nem 
agride o meio ambiente, por isso tem 

conquistado cada vez mais espaço na 
geração de energia elétrica.

Na segunda parte, os colegas conhe-
ceram fases de fabricação das “Pás”, uma 
operação bastante robusta e com alta 
tecnologia aplicada. O evento foi finaliza-
do com a visita à fábrica de geradores. 
Nesse momento os grupos ficaram muito 
impressionados ao conhecer a aplicação 
dos nossos condutores. Paralelamente 
puderam verificar a missão que cada 
um tem no atendimento das entregas 
dentro do prazo e na qualidade exigida 
pela WOBBEN, pois a complexidade da 
instalação dos Aerogeradores demanda 
uma acertividade em 100% das máquinas, 
visando nenhum tipo de retrabalho.

ppE, uma 
das melhores 
empresas de 

seu setor!
A edição do Jornal Valor Eco-

nômico com as maiores 
empresas no Brasil classi-

ficou a PPE em quinto lugar no 
setor de Eletroeletrônica, na frente 
de muitas grandes empresas. 
Essa classificação leva em con-
sideração vários aspectos, sendo 

que em cinco deles a PPE aparece 
entre as dez melhores. No aspecto 
de Crescimento Sustentável ela é a 
primeira, superando todas as outras 
empresas do Brasil. Esta classificação 
representa o reconhecimento dos mé-
ritos e do valor da toda a equipe PPE. 
Estamos todos de parabéns!

Uma visita especial!

Auditoria ISO TS 16949
A PPE recebeu a auditoria para acompanhamento de seu Sistema da 

Qualidade específico da área automotiva. Nos dias 28 e 29 de julho audito-
res do BVQI verificaram os vários processos de gestão da PPE. A equipe fina-
lizou a auditoria sem constatar não conformidades. A PPE teve novamente a 

oportunidade de aperfeiçoar seu Sistema de Gestão da Qualidade.
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SCHNEIDER – No dia 28 de junho, a Fábri-
ca abriu suas portas para receber Cláudio 
Marcílio Oliveira, da Schneider, tradicional 
fabricante de transformadores.  Em Cerquilho, 
ele foi recepcionado por Romolo Giambas-
tiani e Celso Cipelli, que o acompanharam 
durante toda a visita à Unidade.  

FIAMM – A fabricante de buzinas Fiamm 
enviou, no dia 5 de julho, seus compradores 
Ricardo Borges e Rodrigo Borim à Unidade 
de Cerquilho, para uma visita técnica e 
comercial. Na ocasião os visitantes foram 
recepcionados por Odair Sabbag e José 
Clodoaldo Massuia.   

MAKITA – O gerente de Desenvolvimento da 
Makita, Edson Yoshizawa, esteve em visita 
técnica e comercial à Fábrica de Cerquilho 
no dia 14 de julho. O representante da 
empresa, que fabrica ferramentas elétricas 
industriais, foi recebido pelos colegas Odair 
Viola Sabbag, Vainer Grizante, Milton Túllio 
e Antonio Márcio Zarpelão.

VENT-DELTA – No dia 15 de julho Cerqui-
lho recebeu a visita dos representantes da 
Vent-Delta: Dirceu Luchetta, Dejair Guerino 
Marchi e Rogério Taino. Eles visitaram toda 
a Fábrica, além de checarem os testes 
de fios no laboratório. Os representantes 
da empresa, que atua no segmento de 
eletrodomésticos,  foram recepcionados 
por Antonio Márcio Zarpelão, Celso Cipelli 
e Laércio Augustinho.  

BOSCH - No dia 5 de agosto foi a vez da 
Unidade receber Bruna Couto e Richarley 
Oliveira, da Bosch, empresa que atua no 
segmento de auto-peças. Além de participar 
de uma reunião sobre logística e qualidade, 
os visitantes aproveitaram a ocasião para 
conhecer a Fábrica, acompanhados por 
José Clodoaldo Massuia, Eduardo Ornelas, 
Rubens Orsi e Luciano Ciapino.

SCHNEIDER II – Jean-Pierre Chanteau, Jamie 
McDonald e Gelson Gil, da Schneider, esti-
veram em Cerquilho no dia 1o de setembro, 
para conhecer nossos processos produtivos. 
Os visitantes foram recepcionados por Ro-
molo Giambastiani e Celso Cipelli.

A PPE orgulha-se do 
comprometimento 
e capacidade de 

todos os seus empregados, 
e o reconhecimento que o 
colega Roberto Junqueira 
recebeu da ABB só enfatiza 
ainda mais isso.

Roberto Junqueira, da 
área Comercial, atendeu por 
vários anos a ABB e agora, 

em função de mudanças 
estruturais do departamento, 
atenderá outro segmento 
de mercado.

A ABB, no entanto, não 
quis deixar passar em branco 
tantos anos de dedicação 
de Junqueira, e fez uma 
bela homenagem ao ven-
dedor, entregando-lhe uma 
placa comemorativa.

d
ia

 a
 d

ia
 p

p
e

Colega é homenageado pela aBB
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O jogo de futebol entre os emprega-
dos da área de Logística de Cer-
quilho e o pessoal do escritório do 

Jabaquara, realizado em 27 de agosto, no 
Clube Atlético PPE (CAP), terminou com um 
placar favorável aos colegas da Fábrica, 
que venceram por 4 x 3, mas o que valeu 
mesmo durante todo o dia foi a alegria e 
a descontração.

A confraternização teve início às 9h30, 
com o início do jogo, recheado de gols. 
Em seguida, todos participaram de um de-
licioso churrasco, que reuniu cerca de 60 

pessoas, entre empregados e familiares. 
O encontro terminou às 15h, quando o 
pessoal do Jabaquara começou a retornar 
para São Paulo.

Esta foi a segunda vez que colegas do 
RH, Financeiro, Marketing e Comercial do 
Escritório do Jabaquara se reúnem com 
o pessoal da Logística de Cerquilho, para 
momentos de integração e prática esporti-
va.  A ideia é organizar um novo encontro, 
ainda sem data e local definidos, mas com 
destino já definido: o palco dos aconteci-
mentos será a capital paulista.   

O s festejos juninos não passaram em 
branco para o pessoal do Jaba-
quara e Cerquilho. Foi com uma 

mesa de comidas típicas que os colegas 
celebraram a temporada de Festas Juninas. 
No dia 30 de junho, no final da tarde, o 
escritório parou para comemorar o mês 
de Santo Antonio, São João e São Pedro. 
Em Cerquilho a comemoração foi com 
um almoço junino no horário costumeiro 
de refeição dos funcionários.

Esporte une Cerquilho 
e Jabaquara

Arraial PPE!

nossas feras
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P edro Roberto Machado (à esquerda, de 
azul) foi o vencedor do campeonato 
de bilhar realizado em Cerquilho, no 

dia 1o de setembro, O bicampeão ganhou 
uma taça, prêmio entregue também a 
Cristiano Pereira Alves, vice-campeão do 
torneio. Quem também andou fazendo 
bonito foi Thiago Gaioto de Godoi (ao 
lado). Ele participou pela terceira vez dos 
Jogos Industriais do SESI, na modalidade 
tênis, e pela segunda vez sagrou-se cam-
peão. O torneio aconteceu no dia 2 de 
julho, no Clube de Campo Tatuí, e reuniu 
funcionários de 4 empresas da região.

C olegas da PPE que tra-
balham no Escritório do 
Jabaquara participaram 

de mais dois eventos que exigem disposição 
e fôlego! Um bom exemplo foi dado pelos 
grupo acima, que aderiu à 44ª Corrida e 
Caminhada Contra o Câncer de Mama, 
realizada em São Paulo, no dia 28 de agosto. 
“Sempre tento melhorar meu tempo, meu 
desempenho, mas corro também por uma 
boa causa, para chamar a atenção para 
uma luta que deve ser de todos”, afirma 
Eduardo Ornellas.

No dia 11 de setembro, o quarteto ga-
nhou reforço e voltou para as ruas da ca-

pital paulista, desta vez para participar da 
Corporate Run, competição destinada ao 
mundo corporativo e voltada à prática da 
vida saudável. Novamente o Bradesco pa-
trocinou a inscrição dos colegas da PPE. 

“Encontrei na corrida uma maneira gos-
tosa de cuidar da saúde, melhorar minha 
resistência e fortalecer músculos. É uma 
forma de aliviar o estresse e ter mais tran-
quilidade para lidar com os problemas do 
dia a dia.”, afirma o vendedor interno Lucas 
Sanchez.

Haja fôlego!


