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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

“Trabalho na PPE há pouco mais de 
seis anos. Durante todo esse tempo, pude 
acompanhar uma evolução muito grande 
na Empresa, principalmente em relação 
ao trabalho em equipe e à geração de 
novas ideias. Isso faz com que o ambiente 
seja muito bom, ajudando a Fábrica a 
produzir mais e melhor, afinal, a união 
de ideias é fundamental para obtermos 
qualidade, além da eliminação de des-
perdício e atraso.

Sem dúvida, a busca pela melhoria 
contínua tem feito com que a empresa 
trabalhe de forma mais planejada, em 
torno de um objetivo comum: produ-
zir com foco nas metas estabelecidas 
e cumprindo os projetos de melhoria, 
para podermos alcançar a excelência 
na qualidade.

Os novos desafios também são cons-
tantes e isso motiva o nosso dia a dia. 
Eu vim para o CTC justamente por conta 

disso. Essa foi uma das mudanças mais 
marcantes da minha carreira. Além da 
minha função diária, também adoro 
desenhar. Nunca realizei nenhum cur-
so específico, mas gosto muito dessa 
forma de expressão e comunicação. 
Em função disso, participo de alguns 
projetos que estão em andamento com 
o administrativo da Fábrica.

Como operador de máquina me 
empenho ao máximo para atingir meus 
objetivos, mas são nos desenhos que eu 
consigo me expressar melhor. Por isso 
gosto de contribuir principalmente desta 
forma. Meus colegas gostam dos meus 
desenhos e isso incentiva ainda mais o 
meu lado artístico. Afinal, este não deixa 
de ser um jeito diferente de colaborar 
com o desenvolvimento da empresa.“

Marcos Ernani Souza 

CTC 

A união de ideias é 
fundamental para 

obtermos Qualidade
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Uma parceria entre a PPE, Transjoi e 
Cerquilho Transportes proporcionou 
um momento diferente aos empre-

gados das três empresas. No dia 18 de 
agosto, eles assistiram à apresentação 
da peça “Prevenir, garantir e reinventar ”, 
encenada por atores da Cia. Teatrampo 
na sede da Transjoi, em Osasco (SP). De 
forma original e objetiva, o grupo tratou 
da conscientização em questões como 
prevenção de acidentes, interação, en-
trosamento e relacionamento das pes-
soas, não só entre as que trabalham na 
mesma empresa mas também entre as 
que atuam em organizações parceiras e 
que precisam interagir no dia a dia.

O gerente de Logística da PPE, Luciano 
Ciapino, considerou excelente a ideia de 
trazer as questões abordadas em forma 
de peça teatral aos empregados: “Foi 
algo diferente e que teve aceitação total 
dos presentes. Com certeza, eles refletirão 
em seu dia a dia o que foi apresentado. 
Isso sem dizer que a peça manteve a 
plateia atenta e motivada, mais que em 
uma palestra, por exemplo”, destaca. 
Para o gerente Comercial da Transjoi, 
Vanderlei Patti Santana, a receptividade 
foi tanta que as pessoas retransmitiram 
o conteúdo para aquelas que não pu-
deram comparecer. “A repercussão foi 

bastante posit iva, recebemos elogios 
sobre a organização e a estrutura do 
evento, bem como do teor da peça e 
os assuntos abordados”, acrescenta

O proprietário da Cerquilho Transportes, 
Orlando Valdir Bom, também considerou 
o evento positivo. “Assim como no teatro, 
muitas das situações são realmente vivi-
das diariamente pelos colaboradores, e 
deste modo eles poderão avaliar antes 
de tomar qualquer atitude pois lembrarão 
da forma divertida como a questão foi 
abordada na peça”, avalia.

Atuando na área de Logística – Trans-
portes/Pós-Vendas da PPE, Paulo Viana 
Barboza complementa: “Logo após a 
peça, em conversas informais, ficou claro 
que cada um se identificou em algum 
ponto da peça, ou identificou o colega. 
Todos os participantes gostaram e tenho 
certeza que o retorno será excelente”.

O gerente de Vendas da PPE, Antonio 
Márcio Zarpelão vai além. “Esta ação 
também proporcionou a ‘Agregação do 
Valor Percebido’, ou seja, aquele que 
realmente o Cliente percebe e nos di-
ferencia. Mais uma vez saímos na frente 
dos concorrentes, proporcionando mais 
segurança e confiabilidade para o mer-
cado”.

O espetáculo, voltado para a melhoria do processo e 
diminuição de avarias no transporte, reuniu colegas de 
várias áreas da PPE e prestadores de serviços externos.

Teatro foca 
relacionamento

no trabalho

Após a exibição da peça, 
os participantes tiveram a 
oportunidade de trocar ideias 
e encerrar o encontro com um 
churrasco de confraternização
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Na sua opinião, a Coleta Seleti-

va da PPE Fios está implantada e é 

praticada?” Esta foi a pergunta fei-

ta em uma pesquisa realizada, em 

junho, junto aos colegas da Fábrica 

de Cerquilho. Os resultados mostram 

que ainda podemos evoluir muito: 

32% consideram que a prática exis-

te, mas 61% acreditam que, apesar 

de implantada, não são todos que a 

exercitam, principalmente por falta de 

disciplina e conscientização. Foram 

sorteados brindes aos participantes, 

contemplando os colegas sortudos: 

David Soares Coelho (Magnetos/CTC), 

Edmar Macena França (Esmaltagem 

Horizontal), Paulo Viana Barboza Neto 

(Logística), Reginaldo S. Pinheiro (Esmal-

tagem Horizontal), Tiago Ap. Ferreira 

Felinto (Esmaltagem Horizontal) e Vando 

Luiz Machado Antunes (Esmaltagem 

Retangular).

PPE engajada na prática 
da logística reversa

E você? Também está 
fazendo a sua parte?

Escolas de Cerquilho implementam 
coleta e reciclagem de embalagens

A destinação correta de embalagens é um desafio que vem envolvendo não só a PPE, mas também as escolas de Cerquilho. 
As crianças são um bom exemplo da importância de toda a comunidade na busca de um meio ambiente mais equilibrado.

A tuando em conformidade com a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), que institui o princípio de 

responsabil idade comparti lhada pelo 
ciclo de vida de produtos, a PPE procura 
dar a destinação correta a produtos e 
embalagens.

Júlio Roedel, coordenador de Segu-

rança e Trabalho, ressalta o cuidado que 
a empresa tem em relação ao tema: 
““Na PPE os resíduos são enviados a em-
presas autorizadas por órgãos ambien-
tais ou destinados à reciclagem. Nesse 
caso, toda a receita obtida é revertida 
em benefício do Clube Atlético PPE”, 
destaca.
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P or meio de uma parceria com a 
TerraCycle, que cria produtos ver-
des a partir de materiais de difícil 

reciclabilidade, quatro escolas de Cer-
quilho iniciaram em 2012 um projeto 
de conscientização entre as crianças 
sobre a importância da conservação 
do meio ambiente.

O objetivo é estimular ações refle-
xivas, éticas e de cidadania, de modo 
a despertar a consciência ecológica 
e a participação ativa na coleta de 
determinadas embalagens de dif íci l 
reciclagem, como as de salgadinhos, 
bolachas, chocolate, pó de café, suco 
em pó, potes de margarina, papel sul-
fite etc.

As embalagens recolhidas são pos-
teriormente enviadas à TerraCycle, e 
os recursos obtidos são revertidos em 
material pedagógico para os alunos. 
Mas o enfoque do projeto está mesmo 

em envolver toda a comunidade escolar 
em ações ambientais e na busca de 
um modo de vida mais sustentável, e 
pelos resultados observados nas escolas 
participantes os objetivos estão sendo 
plenamente atingidos.

“A proposta da TerraCycle é desen-
volver soluções técnicas para que esses 
materiais de difícil reciclagem possam 
ser reutilizados, e já conseguimos criar 
novos produtos – como lixeiras, vasos, 
brinquedos etc. – que utilizam matéria-
prima reciclada em sua composição”, 
explica Bruno Massote, presidente da 
TerraCycle.

Bruno acredita que a mobilização 
e conscientização dos alunos é uma 
maneira eficiente de também envolver 
os adultos, visto que as crianças aca-
bam influenciando a família, parentes 
e amigos em um comportamento am-
bientalmente mais consciente.

Escolas de Cerquilho implementam 
coleta e reciclagem de embalagens
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A destinação correta de embalagens é um desafio que vem envolvendo não só a PPE, mas também as escolas de Cerquilho. 
As crianças são um bom exemplo da importância de toda a comunidade na busca de um meio ambiente mais equilibrado.

O Departamento de Logística en-viou, durante os meses de maio e junho, o comunicado abaixo, sobre a retirada de embalagens retorná-veis (bobinas, pallets, berços e tampas) aos seus clientes. O documento acompanhou a Danfe e deve ser sempre sempre preenchido, a fim de agilizarmos a retirada das embalagens vazias. Em nosso site estamos disponibilizando o ícone para download do comunicado. Acesse www.ppefios.com.br, clique em Acondicionamento e, em seguida, Comunicado de Retirada de Embalagens. É a logística reversa envolvendo também os clientes, neste desafio já assumido pela PPE!!!

EMBALAGEM retornável- BOBINA, PALLETS, BERÇOS E TAMPASA fim de agilizarmos a retirada de embalagens de sua empresa, favor comunicar-nos através do e-mail esmaltados.ppe@ppefios.com.br ou telefone 15-3384-9069, a seguinte informação:Quantidade de embalagem a ser retirada: _____Através dessa informação enviaremos o veículo adequado para a retirada das embalagens.
Com o uso consciente das embalagens, sem dúvida podemos contribuir e nos adequar a conceitos simples que resultam em projetos sustentáveis em toda a cadeia produtiva, beneficiando não só as empresas como toda a sociedade e o meio ambiente.            

Desafio envolve 
também os clientes!



N o dia 11 de 
setembro, no 
Teat ro Muni-

cipal de Cerquilho, 
mais 375 alunos se 
formaram na 11ª tur-
ma do Curso de In-
formática. Entre eles, 
dois colegas da PPE: 
Davi Fraga e Diego 
Albieri, que trabalha na 
empresa terceirizada 
Abrange. Ambos con-
cluíram o nível Básico 
e já receberam seu 
certificado.

V ários treinamentos focados em 
segurança foram ministrados na 
fábrica de Joinville no primeiro 

semestre do ano. “NR 10 Básico”, 
“Trabalho em Altura (NR 18)”, “Ope-
rador de Empilhadeira” e “Operador 
Ponte Rolante e Talha Elétrica” foram 
os temas abordados nos meses de 
abril e maio. Em junho, 13 colegas 
da Fábrica concluíram o treinamento 
que possibilitou a formação da nova 
Brigada de Incêndio.

Na fábrica de Cerquilho, o foco foi 
direcionado para os temas “OHSAS 18001 

– Diálogo de Segurança” e “Operador 
de Transpaleteira Elétrica”, beneficiando 
30 colegas.

D urante a primeira quinzena 
do mês de maio, nas fábri-
cas de Joinville, Cerquilho 

e no escritório do Jabaquara, 
a PPE promoveu novamente a 
vacinação contra a gripe. 

Campanha 
de vacinação 
contra griper
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Qualificação é nosso
 diferencial

Membros da CIPA 
gestão 2012/2013 

tomam posse

No dia 17 de agosto tomaram posse os 
novos membros da CIPA em Cerqui-
lho. Foram eleitos e indicados: 

Representantes do Empregador
Presidente: Thiago Gaiotto de Godoi

Titulares: Amarildo Vicente de Matos, 
Fernando Luiz de Oliveira e Eduardo 
Rebeque

Suplentes: André Domingos Lazarin, Luis 
Tadeu Marson, José Geraldo Infante e 
Marcelo da Silva

Representantes dos Empregados
Titulares: Isaque Pereira, José Antonio 
Ferreira, João Paulo Provasi, Elton John Fer-
mino e Jéferson Donizete Meneguim

Suplentes: David Soares Coelho, Maxwell 
Aparecido da Silva, Adilson Mariano e 
Marcos Divino da Rocha

Democratizando 
a informática!
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I nformar, esclarecer e elucidar dúvidas 
em relação a vocação profissional, 
mercado de trabalho, carreira e edu-

cação continuada, entre outros assuntos. 
Este foi o objetivo da 4ª Jornada Educa-
cional “Carreiras e Profissões”, realizada 
no dia 30 de agosto no Teatro Municipal 
de Cerquilho. A iniciativa faz parte do 
projeto “Formando Cidadãos Visionários” 
e é uma parceria da Secretaria Muni-
cipal de Educação de Cerquilho com 
a Cipatex e PPE Fios Esmaltados, com 
apoio da Coocerqui e J. Pilon.

A Jornada pretende aproximar os jovens 

da realidade educacional e profissional. 
Por isso, a PPE, Cipatex e Refrigerantes 
Xereta montaram estandes para mostrar 
aos participantes o mercado de traba-
lho regional. Marina Batista Farias de 
Souza (RH /Jabaquara), Dioraci Barbosa 
(Retífica de Fieiras), Thiago Gaiotto de 
Godoi (Processos), João Aparecido Ri-
naldi (Produtos Especiais) e Antonio Lúcio 
Ramos (Produtos Padronizados) atuaram 
como voluntários e deram plantão no 
local, esclarecendo dúvidas e falando 
sobre o trabalho na PPE.

4ª Jornada 
Educacional 
movimenta 
Cerquilho

M eu 1º Emprego foi o tema da 
oficina promovida no dia 24 de 
maio pelo Instituto 

da Criança e do Adolescen-
te Profissionalizante Roberto 
Correa, que novamente 
recebeu o apoio da PPE. 
Durante uma hora e meia, 
12 adolescentes conver-
saram com profissionais 
da área de recrutamento 
e seleção de várias em-
presas presentes. Para o 
coordenador administrativo 
do Icap, Ricardo Faria, “a 
participação dos adoles-
centes foi mais que es-

pecial, e a experiência fará diferença 
na vida deles”. 

Icap promove Oficina sobre 
Orientação Profissional
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E ntre os dias 23 e 25 de julho, a 
fábrica de Cerquilho foi audita-
da por um representante do BVQI 

(Bureau Veritas Quality International) e 
encontra-se  bem  preparada para a 
auditoria final de recertificação da ISO 
TS 16949, prevista para agosto de 2013. 
“Nenhuma não-conformidade foi aponta-

da pelo auditor do BVQI, estamos todos  
de parabéns. Agora é importante não 
perdermos o foco de nosso principal 
objetivo: manter a certificação, con-
quistada inicialmente em 2007”, afirma 
o  gerente  de engenharia  e qualidade  
Vainer Grizante  Jr.

D urante os dias 10, 11, 12, 13 
e 17 de julho, empregados do 
Jabaquara, Cerquilho e Joinvil-

le participaram de palestras sobre o 
novo plano de Previdência Privada. O 
chamado Plano II traz alternativas de 
investimento e custos de administração 
mais baixos em relação ao anterior, além 
de possibil itar ao participante decidir 
onde aplicar sua parte na contribuição 
feita pela empresa.  “O Plano de Pre-
vidência PPE é opcional, portanto nem 
todos participam, assim como a troca 
de um plano para o outro também é 
facultativa. Cada empregado deve avaliar 

sua condição – idade, tempo restante 
para se aposentar, se transformará a 
sua previdência privada em renda ou 
não, idade dos benefícios etc. – e de-
cidir o que é mais conveniente” lembra 
o gerente financeiro da PPE, Gilberto 
Silva. Para quem ainda tem dúvidas, 
a Itaú Previdência disponibil iza vários 
canais de comunicação, que podem 
ser consultados para esclarecimento de 
dúvidas. Um bom exemplo é a Central 
de Relacionamento Itaú Vida e Previ-
dência, que atende pelo telefone (11) 
4004.1099.

No dia 23 de abril o Conselho da PPE se reuniu para eleger os novos 
membros da Diretoria para o biênio 2012 – 2014, são eles:

Presidente: Romolo Giambastiani

Vice-Presidente de Operações: Celso Luiz Cipelli

Diretor Comercial: José Antonio Cortez Galan

Diretor Financeiro: Aldo Vincenzo Bertolucci

Diretor Adjunto de Administração: Valdemir Souza Nascimento

A obtenção do Certificado 
de Registro, concedido 
pela Repartição Marcaria 

da China, é importante e 
estratégico para a PPE, visto 
que preserva nossa marca e 
logotipo dentro do país.

Recertificação
ISO TS 16949 vem aí

Novo Plano de Previdência Privada

PPE obtém 
concessão 
da China 

Nova diretoria PPE para o biênio 2012/2014
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ABB – Em visita realizada no dia 17 de 
setembro, Janne Groner, Edson Paes e 
Roberto K. Groner, da ABB, estiveram na 
Fábrica para visita de auditoria e conhecer 
nossos processos produtivos. Eles foram re-
cepcionados por Roberto Junqueira, Vainer 
Grizante, Saiki Inoue e Hideo Ichise. 

BOSCh  –  Ma rcos 
Sampaio esteve em 
Cerquilho no dia 14 
de agosto em visita à 
Unidade, para conhe-
cer a fábrica e discutir 
assuntos relacionados 
à programação. O re-
presentante da Bosch, 
que atua no merca-

do de Ferramentas, foi recebido por José 
Clodoaldo Massuia e Rubens Orsi. 

AlSTOM – Os co-
legas José Nunes 
Campos, Hideo 
Ichise e Roberto 
Junqueira rece-
beram, no dia 
8 de agosto, os 
representantes da 
Alstom – empre-
sa que atua no 

mercado de geradores – em uma visita 
geral à fábrica para conhecer nossos pro-
cessos produtivos. Vieram Rafael Nunes e 
Atila Felter. 

VENTI DElTA – No dia 3 de agosto Dirceu 
Luchetta, Hugo Boraschi Luchetta, Dejair 
Guerino Marchi e José Luís R. da Costa 
estiveram em Cerquilho para visita técnica 
à Fábrica. Na oportunidade, foram acom-
panhados por Antonio Márcio Zarpelão, Saiki 
Inoue e Laércio Augustinho. Os visitantes 
trabalham na Venti Delta, fabricante de 
eletrodomésticos.

PFIFFNER – Romolo Giambastiani, José 
Antônio Cortez Galan, Vainer Grizante e 
Celso Cipelli recepcionaram os represen-
tantes da Pfiffner – empresa do segmento 
de transformadores de corrente e potencial 
- em visita à Fábrica, realizada no dia 26 
de julho.  Jean-Marc Gamma e Vagner 
Santos Silva vieram conhecer as instala-
ções da PPE, especialmente a produção 
dos itens que comercializam.

BlACk & DECkER – Os representantes da 
Black & Decker – cliente que atua no seg-
mento de eletrodomésticos - Peter A Valaris, 
Mauro Russo, Geraldo Póstuma e Allan Taques 
estiveram no dia 25 de julho em Cerquilho 
para conhecer os processos produtivos da 
PPE. Foram recepcionados e acompanhados 
por Antonio Márcio Zarpelão, Celso Cipelli 
e José Antônio Cortez Galan.

ElETROFAM – No dia 16 de julho o re-
presentante da Eletrofam, Renato Stolfa, 
visitou nossa Fábrica para conhecer a linha 
produtiva dos fios utilizados pela empresa, 
que atua na recuperação e manutenção 
de motores de tração para locomotivas e 
motores em geral. Romolo Giambastiani 
e Saiki Inoue o acompanharam durante a 
visita, esclarecendo dúvidas e mostrando 
o funcionamento da produção.

SIEMENS  – Em vis i ta real izada no dia 7 
de julho, representantes da Siemens – do 
segmento de mercado de Transformadores 

– foram a Cerquilho para visitar 
a Fábrica, especialmente as 
áreas de Cabos Transpostos e 
Fipéis. Rafael Viana Palmerin, 
Caio César A lves Galvão e 
Gustavo Gomes Fulachi  fo-
ram acompanhados por Fábio 
Begliomini, Luciano Ciapino e 
Vainer Grizante.

ABB – Roberto Gröner, Hannu 
Päivinen e Allan Santos, repre-
sentantes da ABB – empresa que 
atua no segmento de motores 
-, estiveram em Cerquilho no 
dia 29 de maio para conhe-
cer os processos produtivos da 
Unidade. Na ocasião foram 
recepcionados por Vainer Gri-
zante, Celso Cipell i, Roberto 

Junqueira e José Antônio Cortez Galan.
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N a primeira edição de um evento que pro-
mete ser estendido aos torcedores de 
outros times paulistas – e posteriormente 

também de outros estados – 3 mil corintianos 
participaram da Timão Run, entre eles 3 colegas 
da PPE: Ronaldo Goulart, Ricardo Goulart e Márcia 

Regina C. Oliveira, todos do Jabaquara.  A 
prova, iniciada na manhã do dia 9 de setem-

bro, em frente ao Estádio do Pacaembu, 
incluiu percursos de 4 e 8 quilômetros. 

Ronaldo Goulart, que trabalha na Con-
tabilidade, iniciou sua preparação um 
mês e meio antes do evento, e ficou 
satisfeito com seu desempenho. “No 
final eu já estava bem cansado, 
mas consegui terminar a prova de 
8 quilômetros. É a terceira corrida 
da qual participo, as outras duas 
foram Câncer de Mama e Fila Ni-
ght Run, e pretendo continuar meu 
treinamento e a correr em eventos 
semelhantes”, afirma.

N o dia 29 de agosto tivemos a grande 
final do Torneio de Bilhar edição 2012, 
iniciado em 12 de julho. Ao todo, 82 

empregados participaram da disputa, e o 
grande campeão foi Cristiano de Oliveira 
(Magnetos), tendo como vice Anderson Fer-
reira (Trefilaria). A entrega dos troféus e ta-
cos distribuídos como brindes aos jogadores  
aconteceu no Clube Atlético PPE. Este foi o 
quinto bem sucedido Torneio de Bilhar pro-
movido pelo CAP.

Tacos e 
troféus
para os campeões 
do Torneio de Bilhar

corintianos

Timão Run 
anima

N a tarde do dia 3 de junho, 20 crianças 
com idades entre 4 e 12 anos, filhos 
de colegas da PPE, participaram 

de diversas atividades realizadas no CAP, 
com o apoio e monitoramento da 
equipe do SESI Tatuí. Gincanas, 
oficinas, brincadeiras coope-
rativas e ações divertidas 
enfatizaram a importância 
da preservação do meio 
ambiente e o papel que 
todos representam nesse 
contexto. No encerramen-
to, as crianças receberam 
lanche, sacolinha de doces 
e plantaram flores em vasos 
de barros. A ideia é que cada 
uma seja responsável pela 

muda que plantou, reforçando assim as 
lições aprendidas.

Crianças comemoram
o Dia do Meio Ambiente
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O projeto “Escola e Família: par-
ceria que promove sucesso”, 
real izado pela Prefeitura de 

Cerquilho, foi um dos dez vencedo-
res do Prêmio Inovação em Gestão 
Educacional, promovido pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira. Vinculado ao 
Ministério da Educação, o INEP tem 
como desafio estimular e divulgar o 
trabalho de educadores de todo o País 
que possam servir de referência para 
o desenvolvimento da educação.  

Para a PPE, é extremamente gratifi-
cante associar o seu nome a iniciativas 
bem sucedidas, que estimulam a cida-
dania e melhoram o relacionamento 
entre o Poder Público e a comunida-
de. “A preocupação com a qualidade 
de ensino em nossa comunidade de 
Cerquilho tem trazido excelentes re-
sultados, beneficiando e garantindo 
um futuro melhor às nossas crianças. 
É um exemplo que deveria ser seguido 
por todas as cidades de nosso País”, 
afirma o diretor financeiro da PPE, Aldo 
Bertolucci. 

Para o secretário municipal de Edu-
cação e Cultura de Cerquilho, Osinaldo 
de Oliveira, a qualidade da educação 
do município está atrelada a várias 
situações, como o comprometimento 
dos professores e funcionários e o au-
mento dos parceiros que apoiam as 
ações, entre outros. “Esta é a terceira 
edição do Prêmio Inovação em Gestão 
Educacional e nossa primeira conquista 
com o projeto Escola e Família: parceria 
que promove sucesso. Nossa adminis-
tração sempre se empenhou em investir 

todos os recursos possíveis na área da 
educação, e os resultados são visíveis”, 
destaca. O secretário acredita que as 
parcerias de empresas como a PPE, por 
exemplo, são de extrema importância, 
“pois sozinhos jamais alcançaríamos 
os objetivos almejados. A obtenção 
do Prêmio de Gestão Educacional do 
MEC comprova isso, visto que empresas 
e instituições contribuíram fundamen-
talmente para o sucesso do projeto 
Escola e Família: parceria que promove 
sucesso”, acrescenta.

O resultado do prêmio foi divulgado 
no início de julho e os projetos ven-
cedores farão parte de um banco de 
dados que reunirá as melhores práticas 
realizadas no Brasil.

MAIS CONqUISTAS

No resultado do exame do Ideb (Índice 
de Educação Básica), divulgado em 
15 de agosto e que mede a qualida-
de do ensino das escolas públicas de 
todo o país, Cerquilho obteve nota 6,8. 
Isso representa uma evolução de 11% 
em relação à nota divulgada em 2011 
e que a meta para 2017 foi atingida 
com 6 anos de antecedência. Uma 
das principais parceiras da Prefeitura 
em projetos da área, a PPE parabeniza 
a Secretaria de Educação e Cultura 
de Cerquilho e todos os profissionais 
envolvidos na importante tarefa de edu-
car, como destaca o diretor Financei-
ro Aldo Bertolucci: “Excelente trabalho 
realizado, cujos resultados beneficiam 
toda a comunidade de Cerquilho e 
garantem um futuro melhor para nos-
sas crianças”. 
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Cerquilho é 
referência

Em cerimônia realizada no dia 10 
de maio, no Salão Social do Clu-
be Atlético PPE, a escritora e poeta 

cerquilhense Isabel Pakes lançou o livro 
infanto-juvenil Era uma vez um grão de 
areia. A história se baseia em um diálo-
go entre um grão de areia e uma gota 
d’água no qual a vaidade e a sabedo-
ria prevalecem. Com a publicação do 
conto, que recebeu apoio cultural da 
PPE, a autora pretende transmitir ensi-
namentos e provocar reflexão em seus 
pequenos leitores.

Escritora da Cidade 
lança livro no CAP



Guilherme Corrêa da Silva tem 15 
anos e desde 2006 participa do 
Projeto Guri, iniciativa do Governo 

do Estado que, em Cerquilho, recebe o 
apoio da PPE. Após participar de provas 
práticas e entrevistas individuais, ele 
foi selecionados para integrar um dos 

Grupos de Referência existentes no Estado 
de São Paulo, motivo de grande orgulho 
para seu pai, Marcelo Silva, colega da 
área de Almoxarifado/Manutenção da 
fábrica de Cerquilho.

Para Guilherme, que toca percussão 
e bateria, a experiência tem sido mui-
to significativa. “A partir do momento 

em que entrei para o Grupo de Re-
ferência, em maio deste ano, as 

coisas ficaram um pouquinho 
mais sérias, tenho que estudar 

e me dedicar um pouco 
mais, mas eu estou gos-

tando muito. Tive a opor-
tunidade de tocar com 
Naná Vasconcelos, um 
ícone da percussão”, 
diz. Sobre o futuro, o 
aluno complementa: 
“quero estudar mui-
to, me dedicar cada 
vez mais porque a 
música está no meu 
sangue, e se Deus 
quiser  v ivere i  da 
música”.
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Aluno do Projeto 
Guri é admitido 
em Grupo de 

Referência

N o dia 11 de outubro serão anunciados os vencedores do I Concurso Municipal de Leitura de Cerquilho, lançado em março e direcionado a todos os alunos do 8º ano do Ensino Fun-damental da cidade. O projeto, que tem apoio da PPE, propõe a leitura de cinco exemplares da Co-leção Mortos de Fama, que traz biografias de grandes nomes que se destacaram nas várias áreas do conhecimento, como Isaac Newton e Elvis Presley, por exemplo.
Cerca de 600 alunos estão ter-minando a leitura e permuta de livros, mas a grande maioria está na fase de troca de informações e conhecimentos. A Secretaria 

de Educação e Cultura enviou um questionário para auxil iá-los na preparação para a avaliação final.

Para Maria Tadeu Miranda da Silva, Supervisora de Ensino da Se-cretaria de Educação e Cultura de Cerquilho, toda a ação mostrou ser um grande sucesso graças ao empenho dos professores e alunos: “Houve uma grande integração e participação da maioria dos alunos, e até mesmo estudantes e profes-sores de anos não contemplados também tiveram interesse em ler as obras. A ideia é de continuar realizando projetos que despertem o prazer pela leitura”, finaliza. 

“Mortos de Fama” entra na reta final


