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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

D esde a época em que ingressei na 
Pirelli, para chefiar o Laboratório 
Merceológico, até hoje, vivenciei 

diversos momentos marcantes, nestes 45 
anos de trabalho. O diferencial é que 
sempre pude contar com uma equipe 
comprometida com os objetivos estabe-
lecidos. Foi assim, por exemplo, no final 
de 2006, quando assinamos o contrato 
de compra da empresa e nos tornamos 
uma companhia independente.

Hoje, a PPE é líder em seu setor na 
América do Sul graças, principalmente, 
à qualidade e dedicação de seus cola-
boradores e ao seu parque de máquinas, 
que permite à Empresa atender a seus 
clientes com qualidade e no prazo dese-
jado. Isto nos torna aptos a prosseguirmos 
nesta trajetória de sucesso.

Em 2011 nosso setor enfrentou diversos 
problemas causados inicialmente pelas 
medidas tomadas pelo governo para 
combater a inflação, reduzindo o crédito 
e aumentando a taxa de juros. No final 
do ano, os problemas persistiram, desta 
vez, em função da crise que atingiu a 
economia européia, provocando retra-
ção em segmentos onde nossos clientes 
operam.

Esses fatos afetaram o desempenho 
da PPE, não nos permitindo atingir todas 
as metas estabelecidas. Entretanto, isso 
não quer dizer que o resultado tenha 
sido ruim, afinal, conseguimos finalizar o 
ano com saldo positivo quando se fala 
em crescimento.

2012 será um ano difícil, uma vez 
que persistirão os problemas que afe-
tam a economia em países da Europa 
e nos Estados Unidos. Mas em se tra-
tando de Brasil, existem oportunidades 
de crescimento que iremos buscar, em 
especial nas áreas automobilística e de 
infra-estrutura, onde diversos de nossos 
clientes atuam. Para isso, continuaremos 

a investir na renovação de nosso parque 
de máquinas e no desenvolvimento de 
nossos colaboradores, que têm um papel 
fundamental nesse momento: precisamos 
do apoio de todos não só em relação 
à melhoria de produtividade como tam-
bém no que diz respeito à contenção de 
custos, ferramentas imprescindíveis para 
enfrentarmos os desafios que o mercado 
global nos apresenta.

Precisaremos continuar produzindo 
com qualidade, a preços competitivos, 
pois isso fará toda a diferença neste novo 
ano que se inicia. Não tenho dúvidas 
que estamos preparados para continuar 
trabalhando com o mesmo empenho, 
superando com eficiência os desafios 
impostos pelo mercado, afinal, esta é 
uma característica de todos aqueles que 
fazem parte desta grande empresa.

Romolo Giambastiani
Presidente da PPE 

Em busca de 
crescimento 
sustentável
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E
m Joinville a comemoração, pro-
movida no dia 17, teve como 
cenário o Hotel Fazenda Dona 

Francisca, onde cerca de 37 pessoas 
puderam desfrutar das diversas ativida-
des disponíveis: passeio de charrete, a 
cavalo, bicicleta, vários jogos de salão 
como sinuca, pebolim e pingue-pongue, 
além de videokê, piscina de bolinhas, 
cama elástica, playground, falsa baiana, 
tirolesa, lagos para pescaria, pedalinhos, 
piscina térmica, sala de ginástica e, para 
completar, o restaurante Chico Mineiro, 
onde foram servidos almoço e café da 
tarde. 

No dia 18 foi a vez do pessoal de 
Cerquilho e do escritório do Jabaquara 
se reunir para confraternização de final 
de ano, realizada na Sociedade Recre-
ativa Tietê. Cerca de 905 pessoas se 
divert i ram muito nas diversas opções 
de lazer existentes no clube, como pis-
cinas e toboágua, futebol de campo, 
vôlei de areia, cama elástica, tobogã, 
kidplay, piscina de bolinhas, guerra de 
cotonete, som e karaokê, além da 
animação de recreadores. Durante a 
festa foram servidos churrasco, lan-
ches, pastel, algodão doce, frutas, 
sorvete, cerveja e refrigerante.

Em ritmo de festa
Diversão e integração foram as palavras de ordem durante os eventos de confraternização realizados pela PPE.

Mais um ano de conquistas e desafios que mereceu ser comemorado, com satisfação e orgulho!

Os bebês foram 
um dos grandes 

destaques na 
confraterniza-

ção que reuniu 
Cerquilho e 

Jabaquara (fo-
tos à esquerda); 
em Joinville, as 
crianças tam-

bém se diverti-
ram bastante, 

durante o even-
to de confrater-
nização (fotos à 

direita)
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G rande parte das pessoas 
acredita que a prática 
da ginástica laboral é 

recente, mas o assunto é bem 
mais antigo do que se ima-
gina. As primeiras iniciativas 
datam de 1925, na Europa, 
e mais ou menos na mesma 
época também disseminou-se 
no Japão, país onde ganhou 
força após a Segunda Guerra 
Mundial.

No Brasil, algumas experi-
ências isoladas de se praticar 
atividades físicas no trabalho 
ocorreram nos anos 70, mas 
foi somente na década de 90 
que a ginástica laboral passou 
a ser reconhecida no nosso 
país como uma grande aliada 
na prevenção de lesões por 
esforço repetit ivo, também 
conhecidas como LER, entre 
outros benefícios. 

A PPE reconhece as van-
tagens da ginástica laboral 
para a saúde de seus empre-
gados e para a melhoria na 
qualidade do ambiente de 
trabalho e, por essa razão, 
após um levantamento ergo-
nômico, decidiu implementar e divulgar 
a prática na empresa. As vantagens são 
muitas e incluem a redução significativa 
do absenteísmo e do número de aciden-
tes do trabalho. 

Os benefícios para os empregados 
também são inúmeros e já podem ser 
sentidos por quem a adotou a prática 
na empresa: além da prevenção à LER, 
as atividades vem permitindo diminuir as 
tensões generalizadas, contribuem para 
o relaxamento, amenizam fadigas mus-
cular e emocional, previnem o estresse, 
melhoram a postura, as condições gerais 
de saúde e o relacionamento interpessoal, 
além de aumentar a concentração e a 
auto-estima. 

As funções que exigem maior esforço 
e/ou um ciclo restrito de trabalho são as 
que mais beneficiam os empregados que 

praticam a ginástica laboral, mas a ati-
vidade é recomendada a todos da área 
administrativa à fabril. E é importante que 
todos entendam que praticar uma outra 
atividade física qualquer é altamente re-
comendado, mas não substitui a ginástica 
laboral ministrada dentro do ambiente de 
trabalho, que tem um outro foco.

A ginástica laboral é relativamente 
recente na PPE, e a adesão até agora 
é de cerca de 60% dos empregados, 
mas o objetivo é de que a curto prazo 
esse número atinja um patamar entre 
75% e 80% de colaboradores. Se você 
ainda não aderiu à iniciativa, não per-
ca tempo: pratique a atividade e sinta 
como ela pode ser importante para o seu 
dia a dia. Em caso de dúvidas, converse 
com o RH!

Ginástica laboral
Você já aderiu a 
essa iniciativa?
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Comece o ano cuidando melhor do seu corpo e 
investindo mais na qualidade de vida no trabalho!

No ano passado, o Journal Occupational Medicine publicou o 
resultado de um estudo mostrando que a prática da ginástica 

laboral contribui para a redução de 22% nas faltas ao tra-
balho e de 40% dos casos de estresse, além de possibilitar o 
aumento em 38% na motivação para exercer as atividades!



A Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, realizada de 
24 a 28 de outubro, foi um sucesso! 

Ao todo, 300 empregados de Cerqui-
lho, dois estagiários e 70 funcionários 
terceirizados participaram do evento, que 
apresentou a estrutura do OHSAS 18001, 
além da estratégia e os recursos a serem 
utilizados na implantação do Sistema de 
Gestão de Segurança no Trabalho.

A Coleta Seletiva foi 
outro ponto destacado 
na Sipat. Os participantes 
receberam as informações 
sobre o correto descarte 
de todo e qualquer resíduo 
gerado ao longo da jorna-
da de trabalho, em todos 
os setores. O compromis-
so da PPE com a Política 
Nacional de Resíduos Só-
lidos foi reforçado, assim 
como a responsabilidade 
compartilhada entre socie-
dade, empresa e poder 
público. Afinal, todos nós 
somos responsáveis pelo 
lixo que produzimos.

Uma área foi construída 
e destinada como “local de 
armazenamento temporário” 
para materiais recicláveis, 
que serão semanalmente 
coletados pela Cooperativa 

de Reciclagem de Cerquilho, em uma 
parceria firmada com a PPE. Dali serão 
retirados papéis, plásticos (sacos, fitas 
plásticas, copos descartáveis), isopor 
e vidros (vasilhames). Todos os outros 
resíduos continuarão a ser descartados 
como vinham sendo feitos até agora, 
dentro da prática do SGA – Sistema de 
Gestão Ambiental.

O s 32 colegas, que em 2011 com-
pletaram 20, 25, 30, 35, 40 e 45 
anos de casa, foram homenagea-

dos em 5 de novembro, na presença de 
toda a Diretoria e dos chefes de Setores 
da Empresa. A homenagem aconteceu 
no Salão Social do Centro de Eventos da 
PPE, em Cerquilho, e foi encerrada com 
um almoço especial. Confira, a seguir, 
o quadro de Veteranos de 2011.
20 AnOs - Adauto Alves de Oliveira, Antonio 
Carlos Pietrobom, Aparecido Teodoro de 
Oliveira, Carlos Elias Alves, David Junior 
Consone, Elias Francisco Barbosa, Flávio 
Aurélio Vizon, Guilherme da Silva Cam-
pos, Jair Rodrigues de Mello, Januário 
Cancian, José Aloir Daros, José Carlos 

Diniz, José Nunes de Campos, Marcelo 
da Silva, Nicanor Rodrigues, Norival Ro-
binson Jeronymo, Odair Benedito Mota, 
Reginaldo Moura, Reginaldo de Souza 
Pinheiro, Valdir Giacon, Zinaldo Soares 
da Silva.
25 AnOs - Demércio Marson, José Geral-
do Infante, Milton Tullio, Pedro Manzoni, 
Vainer Grizante Jr.
30 AnOs - Hideo Ichise e Luiz Carlos 
Ferrarezi. 
35 AnOs - José Carlos Soares.
40 AnOs - José Antonio Cortez Galan e 
Vanderley M. Andrade.
45 AnOs - Romolo Giambastiani.

Veteranos homenageados

colEta sElEtiVa E oHsas 18001 foram os focos da 

sipat 2011
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Falando em segurança...
Nas três tarefas abaixo, o pessoal esqueceu de usar 

equipamentos de proteção ou peças adequados para 
cada situação. Você seria capaz de identificar o que 

ficou faltando utilizar?



7

E ntre os dias 16 e 18 de novembro 
a Bureau Veritas - BVQI – realizou 
auditoria na fábrica de Cerquilho. O 

objetivo da auditoria foi avaliar os processos 
da empresa visando a recertificação de 
seu Sistema de Garantia da Qualidade 
conforme a norma ISO 9001 – 2008.

Durante a auditoria foram avaliados os 
processos da empresa,cobrindo pratica-
mente todas as suas áreas. Os empregados 
entrevistados pelos auditores se mostraram 

inteirados e atuantes, demonstrando que, 
no trabalho prático e cotidiano, continuam 
atuando de acordo com o Sistema que 
foi implantado em 1995.

Ao final da auditoria o objetivo foi 
alcançado e a PPE foi recomendada para 
a recertificação, o que comprova que 
nosso Sistema de Garantia da Qualidade 
continua vivo e em constante aperfei-
çoamento. Parabéns a todos.

s empre preocupada em atender as expec-
tativas dos clientes, a PPE acaba de adquirir 
um novo equipamento que impactará dire-

tamente na garantia da qualidade do vergalhão 
produzido. Chiller é a nova máquina condensadora 
que resfria a água industrial responsável pela 
refrigeração dos trocadores de calor, mantendo 
permanentemente estável sua temperatura. Isso 
provoca diminuição significativa no número de 
ajustes manuais necessários para a produção 
do vergalhão, aumentando consequentemente 
a produtividade da área.

n os dias 24 de outubro e 22, 23 e 
24 de novembro, 12 empregados 
do setor de Manutenção Mecâni-

ca, entre coordenadores e mecânicos, 
visitaram a NSK, importante fabricante 
de rolamentos. Divididos em grupos, os 
colegas puderam conhecer melhor a 
linha de produção dos produtos for-
necidos à PPE.

Há muito tempo a NSK produz rola-
mentos standard utilizados nos equipa-
mentos da Fábrica de Cerquilho, por 

isso, a visita também propiciou uma 
oportunidade de integração, o que é 
fundamental para o bom relaciona-
mento entre as duas empresas.

“Conhecer melhor a empresa permite 
a PPE poder negociar de forma mais 
produtiva em relação a volume, prazos 
e custos”, explica o coordenador de 
Manutenção, Marco Antonio DalCin 
Claudio. “Ou seja, o resultado poderá 
ser refletido em contratos a serem 
firmados futuramente”, finaliza.

menos ajustes, 
mais produção!
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por auditoria de 
recertificação

n os dias 24 de outubro e 22, 23 e 

manutenção visita a nsK

somos o que fazemos repetidamente.
Excelência portanto não é um ato e sim, um hábito”

aristóteles



A terceira edição da Jornada Educa-
cional, promovida nos dias 13 e 14 
de outubro, reuniu, no Teatro Muni-

cipal de Cerquilho (13) e na EMEF “Prof. 
João Toledo” (14), centenas de estudantes 
que participaram de palestras e ouviram 
depoimentos dados por profissionais de 
diversas áreas do mercado de trabalho, 
além de conhecerem as oportunidades 
dos cursos de nível superior, técnicos e de 
especialização da cidade e região. Foi 
uma excelente oportunidade para esclare-

cimentos e informações sobre os cursos e 
suas  relações com as inúmeras carreiras 
existentes. A PPE orgulha-se novamente 
de ser uma das empresas patrocinadoras 
do projeto que, nas palavras do prefeito 
Du Pilon, ajuda os jovens a se guiar na 
escolha da profissão.

Para o secretário municipal de Edu-
cação e Cultura, Osinaldo de Oliveira, a 
Jornada Educacional tem um importante 
significado para os jovens de Cerquilho, 
uma vez que aproxima os estudantes de 
importantes instituições ligadas ao ensi-
no e ao conhecimento. Por isso, ele faz 
questão de valorizar o envolvimento e a 
participação de empresas na iniciativa. 
“A parceria firmada com a PPE é de gran-
de valia para a educação do município, 
pois entendemos que o comprometimento 
mútuo com a qualidade educacional nos 
fortalece na promoção de conhecimentos. 
A Jornada Educacional tem significado 
ímpar para nossos alunos, uma vez que 
oferece informações essenciais acerca do 
mundo acadêmico e profissional do qual 
futuramente farão parte”, conclui. 

A terceira edição da Jornada Educa- cimentos e informações sobre os cursos e 

Jornada Educacional foi um sucesso

A prefeitura de Cerquilho 
promoveu, por intermédio 
da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, a soleni-
dade de premiação do Projeto 
“Amigo do Educador”, realizada 
no dia 17 de outubro. O evento, 
além de comemorar o Dia do 
Professor, homenageou os 1500 
profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, que prestam um relevante trabalho 
na formação da cidadania e construção 
da sociedade. A iniciativa só foi possível 
graças ao apoio de diversas empresas 
de região, entre elas a PPE.

Todas as empresas parceiras no projeto 
receberam certificados com o selo “Amigo 

do Educador”, e as autoridades 
presentes - o prefeito de Cer-
quilho Du Pillon e o secretário 
de Educação e Cultura Osinal-
do de Oliveira - ressaltaram a 
importância de se reconhecer 
o valioso trabalho dos educa-
dores e o comprometimento 
de empresas que assumem sua 
responsabilidade social junto à 

comunidade. 
“O projeto valoriza ainda mais o pro-

fessor da rede municipal de ensino, que 
realizará um excelente trabalho junto às 
crianças e a comunidade em geral de 
Cerquilho”, destaca o secretário Osinaldo 
de Oliveira.

G abriele Leite, que cursa violão no 
Projeto Guri Polo Cerquilho, patro-
cinado pela PPE, foi a vencedora 

de sua categoria (12 a 14 anos) na 22ª 
edição do tradicional Concurso de Vio-
lão Souza Lima, realizada nos dias 22 
e 23 de outubro, no SL Music Hall em 
São Paulo. 

O concurso, que teve coordenação 
artística do violonista Sidney Molina, é 

composto de duas categorias – uma 
para violão solo e outra de duos, trios ou 
quartetos. As peças apresentadas pelos 
concorrentes são selecionadas de acordo 
com a idade de cada um dos inscritos. 
Os primeiros colocados em cada um dos 
turnos ganharam um violão C3 Giannini, 
troféu e certificado Souza Lima. Gabrie-
le, assim como os demais vencedores, 
também receberam bolsa integral para 
participar do Festival Internacional de 
Violão Leo Brouwer.

Para Gabriele, participar do evento foi 
muito importante, e mais 
ainda ter ganho em sua 
categoria em um concurso 
tão disputado. “Estou no 
Projeto Guri há 5 anos, e 
foi aqui que aprendi tudo 
o que sei, sem o Proje-
to Guri meu aprendizado 
teria sido mais difícil. Pre-
tendo continuar aqui até 
meus 18 anos, e também 
continuar a participar de 
concursos”, garante.

ppE é “amiga do Educador”

talento reconhecido
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EMBRACO - A Embraco, empresa que 
atua no ramo de compressoristas, enviou 
no dia 5 de outubro seus funcionários 
Marcos Luciano Rosa e Altino Bruno da 
Cunha para uma auditoria em nossas 
instalações. Durante a visita os dois visi-
tantes foram acompanhados por Vainer 
Grizante, Marcos Bulla e Milton Tullio. 

ELDORADO  - Antonio Reis Neto, da   
Eldorado - que atua no segmento au-
tomobilístico - esteve em visita à fábrica 
de Cerquilho no dia 11 de outubro, para 
realizar uma auditoria em nossos pro-
cessos produtivos. Milton Tullio, Marcos 
Bulla e Zinaldo Silva recepcionaram e 
acompanharam o visitante. 

QUALITRAFO - No dia 13 de outubro 
Luciano Seoane Prada, Camila Amaro, 
Adriana Aparecida Leite Alves, Wagner 
Bueno e Josenei Donizete da Silva esti-
veram na Fábrica para uma visita técni-
co/comercial. Antonio Márcio Zarpelão, 
José Clodoaldo Massuia e Laércio Au-
gustinho acompanharam os visitantes, 
representantes da Qualitrafo, empresa 
que atua nos segmentos eletroeletrônico 
e automotivo.

MITsUBA - Edson Kioshi Kawabata e 
Ricardo Takeshi visitaram, no dia 29 de 
novembro, a Unidade de Cerquilho para 
conhecer as instalações e o processo 
produtivo. Os representantes da Mitsuba 
- empresa do segmento de duas rodas -, 
foram recepcionados por Vainer Grizante 
e Rubens Orsi.

VOITH - No dia 6 de dezembro, Donizetti 
Terra, Vinicius Lorensini e Ralf Augustin, 
da divisão de geradores da Voith, visi-
taram a área fabril de Cerquilho para 
conhecer a Unidade, em particular a 
Trefilaria e a Magnetos. Romolo Giambas-
tiani, Celso Cipelli e Roberto Junqueira 
explicaram o funcionamento de cada 

uma das áreas.

nEWTECH  – Já no dia 12 de 
dezembro, Celso Cipell i e Ro-
molo Giambastiani receberam 
Paola Accati e Furio Melone, da 
Newtech, fabricante italiana de 
esmaltatrizes. 

ABB – Marcus Vinícius Paixão Barbosa, 
Ana Paula Baltieri e Renato dos Santos 
Félix estiveram em Cerquilho, no dia 28 de 

novembro. A ABB, que atua 
no segmento de transforma-
dores, é tradicional cliente da 
PPE. Durante todo o tempo 
em que permaneceram na 
Unidade, os visitantes foram 
acompanhados por Odair 
Motta, Fábio Begl iomini, 
Antonio Márcio Zarpelão e 
Vainer Grizante. 
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final 
de ano 

esportivo

colegas do Jabaquara 
prestigiam o fila night run

n o dia 9 de dezembro, o CAP 
promoveu a final do campe-
onato de Futebol Society de 

2011, que teve como campeã a 
Turma D, e como vice a turma A. 
Outro evento que atraiu adeptos 
foi a preliminar de futebol femi-
nino, em uma partida disputada 
entre Cerquilho e Tatuí. E para fe-
char o ano com mais animação, 
os colegas do Jabaquara e seus 
familiares aproveitaram a partida 
de futebol no Arena Sport Brasil, no 
dia 15 de dezembro. Sem dúvida, 
o ano terminou movimentado para 
os fãs do futebol!

Equipe de Cerquilho

Equipe Arena sport Brasil

Turma D, campeã do torneio de futebol society

A última etapa do já tradicional Fila 
Night Run - corrida de rua noturna 
que acontece em várias cidades 

do país – aconteceu em São Paulo, no 
dia 19 de novemrbo. Colegas da PPE do 
escritório do Jabaquara aproveitaram 
mais esta oportunidade para exercitar o 
corpo, participando do evento esportivo 
que também incluiu shows musicais e 
espetáculo de luzes.

Foram duas largadas, às 19h30 para 
o percurso de 5 quilômetros e às 20h30 
para o de 10 quilômetros, na avenida 
Engenheiro Roberto Zuccolo, Vila Leo-
poldina, em frente ao ITM Expo. Para 
Eduardo Ornelas, funcionário de Vendas 
Internas que participou do menor per-
curso, foi a mais divertida e diferente 
prova de que tomou parte. “Gosto de 
correr, sempre participo desse tipo de 
evento, e foi minha primeira vez na Fila 
Night Run. Para mim foi a prova mais 

interessante de que participei, até por 
ser à noite, e as atrações ao longo de 
todo o percurso e a organização fizeram 
a diferença, e pretendo correr nova-
mente no ano que vem,” avaliou.        


