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No mês de setembro,  fo i 
f inal izada a ope-

ração de venda do controle acionário 
da PPE para a ASTA Energy Transmission 
Components, empresa do Grupo Montana 
Tech Components, com sede em Viena.

Líder no mercado mundial em produtos 
para enrolamentos voltados para o seg-
mento de transformadores e geradores, 
a ASTA possui fábricas na Áustr ia, China 
e Índia. Com a aquisição da PPE, ela 
passa a ter, agora, uma unidade indus-
tr ial também no continente americano, 
total izando 900 funcionários ao redor 
do mundo.

No dia 30 de setembro, o diretor presi-
dente do grupo ASTA, engenheiro Klaus 
Borstner, junto com o diretor do Grupo 
Montana, Herbert Roth, est iveram em 

Cerquilho e reuniram-se com alguns de 
nossos funcionários. Na oportunidade, 
eles ressaltaram que a força da PPE no 
continente latino-americano, al iada à 
imagem e à reputação de qualidade 
da empresa, entre outros fatores, foram 
fundamentais para a decisão da ASTA.

Os dois executivos destacaram, ainda, 
que a estratégia do grupo é aumentar 
a part icipação na América do Norte, 
uti l izando a capacidade de produção 
e os produtos fabricados na PPE. O en-
genheiro Klaus afi rmou, também, que 
a ASTA dará cont inuidade a todos os 
produtos e mercados atuais da PPE e 
que não há planos de concentração em 
linhas ou nichos específicos de mercado.

É importante lembrar que a união da 
ASTA e da PPE acontece em um momento 

histórico para as duas empresas. A fá-
brica da ASTA, localizada na cidade de 
Oëd, na Áustr ia, comemorou 200 anos 
de existência e inaugurou um grande 
projeto de expansão e modernização de 
suas instalações. Por sua vez, a PPE está 
completando 35 anos da construção da 
planta de Cerquilho.

Sem dúvida, todos nós funcionários, além 
de clientes e fornecedores, temos muitos 
motivos para comemorar esta união de 
“ jovens” empresas, que há muito tempo 
estão ajudando a construir a infraestru-
tura elétr ica mundo afora. Juntas, ASTA 
e PPE vão contribuir com o crescimento 
e o desenvolvimento de diversas regiões 
por mais alguns séculos

Celso Cipell i
Diretor-presidente da PPE

asta adquire 51% 
das ações da PPe

Celso Luiz Cipelli, 
Franz Dunkl, 

Valdemir Souza 
Nascimento, Aldo 

Bertolucci, Romolo 
Giambastiani e 

José Antonio Cortez 
Galan (ao lado); 

Klaus Borstner, 
Herbert Roth e 

Michael Tojner (foto 
à direita). 
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Ele ingressou na     Pi-
re l l i  no 

dia 16 de novembro de 1966, como 
tecnólogo. Em seguida, assumiu a fun-
ção de chefe do Laboratório Mercado-
lógico, assumindo outras posições ao 
longo dos anos como Gerente Serviços 
Técnicos, Gerente Comercial, Gerente 
Geral, Diretor Mercado de Esmaltados,  
Diretor Superintendente e, em 2007, Di-
retor Presidente da PPE Fios Esmaltados, 
permanecendo na posição até dezem-
bro de 2013. Desta forma, acompanhou 
cada momento marcante da história da 
empresa e, em especial, da PPE. Hoje, 
quando o assunto diz respeito a liderança 
e fios esmaltados, não há quem possa 
falar com mais conhecimento de causa 
senão Romolo Giambastiani.

“Além de sua capacidade, os empregados 
da PPE se destacam pelo seu compro-
metimento, amizade e profissionalismo”, 
afirma Romolo, ao falar da importância 
de cada colega que contribuiu e con-
tinua contribuindo para o crescimento 

da empresa. Ao recordar sua trajetó-
ria, vários são os momentos marcantes: 
alguns tr istes, como o fechamento da 
fábrica de Santo Amaro; outros alegres 
como a primeira missão no exterior em 
1968, a nomeação para Gerente Geral 
do Centro de Fios Esmaltados e a ven-
da da unidade para a Invex (Investitori 
Associati), em 2004. “Porém o que mais 
emocionou foi o carinho dos familiares e 
dos colegas na comemoração de meus 
70 anos de idade e 45 de empresa, em 
2011”, destaca.

Como presidente do Conselho de Admi-
nistração, Romolo Giambastiani pretende 
continuar a colaborar com a empresa, 
no sentido de melhorar seu desempenho 
e consolidar sua presença no mercado 
nacional e no exterior. “A aquisição do 
controle da PPE por parte da Asta per-
mite que voltemos a ter uma presença 
internacional e abre, para a PPE, a pos-
sibi l idade de ampliar sua participação 
em outros mercados. Esse será nosso 
grande desafio”, ressalta.

sinônimo de liderança

Não há melhor forma de relembrar a história de uma empresa se não por meio de seus principais persona-
gens. Romolo Giambastiani e Mario Bigliazzi representam a determinação e o profissionalismo presentes em 
todos aqueles que fazem parte da PPE. A cada um que ajudou a escrever a história da empresa, ao longo 
destes 35 anos comemorados no dia 30 de outubro, o nosso reconhecimento e agradecimento! Parabéns!

Foram cinco décadas de 
dedicação que ren-

deram uma homenagem mais do 
que justa: é dele o nome da principal 
avenida da Fábrica. A solenidade de 
descerramento da placa, inclusive, 
foi um dos momentos mais marcantes 
da vida de Mario Bigliazzi. “A empresa 
preparou uma festa muito bonita e 
dela part iciparam também minha 
família. Foi emocionante”, destaca.

Bigl iazz i  começou a t rabalhar na 
Pirelli Cabos em Santo André, em 29 
de janeiro de 1946, como operador 
no setor de Estiragem. Foi supervisor 
e chefe de produção, entre outros 
cargos, e se aposentou cinquenta 
anos depois,  como ass is tente da 
Gerência da Fábrica, em Cerquilho. 
Aos 85 anos, lembra com orgulho 
sua trajetória na empresa. “Só tenho 

boas recordações”, afi rma.

O trabalho realizado por ele, princi-
palmente na área da Qualidade, 
tornou o colega uma referência 
quando o assunto diz respeito 
a f ios esmaltados. Tanto é que, 
mesmo depois de aposentado, 
ainda trabalhou como consultor, 
transferindo conhecimento para as 
novas gerações. “Fiz muitas ami-
zades que carrego até hoje. 
De certa forma, isso faz 
com que a empresa 
continue presente 
em minha vida”, 
acrescenta. Sem 
dúvida, na histó-
ria da PPE, este 
será sempre um 
capítulo espe-
cial.

referência, sempre! 
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Dos 35 anos de história da 
PPE, dez deles incluí-

ram um capítulo à parte: o patrocínio 
ao Polo de Cerquilho, do Projeto Guri, 
tem sido uma das iniciativas mais bem 
sucedidas da região. Inaugurado em 
18 de maio de 2005, durante sua traje-
tória já atendeu cerca de 2500 alunos. 
Atualmente, conta com cerca de 230 
integrantes em turmas de cordas, so-
pros, canto coral e percussão. 

“A parceria com a PPE contribui não 
só com a manutenção do Polo, como 
também promove o desenvolvimento 
dos nossos alunos e da comunidade por 
meio de atividades musicais”, afirma 
Alessandra Costa, diretora executiva 
da Amigos do Guri, gestora do Projeto 
Guri no interior e no l itoral do Estado 
de São Paulo. Desde 2012, o Polo tem 
se destacado como um dos principais 
participantes dos desfiles do Bloco do 
Guri,  grupo musical que concentra 
alunos de turmas avançadas do Projeto, 
criado em 2011, para aproximar os 

alunos da cultura popular brasi leira. 
Em todo o Estado, há doze blocos e 
a garotada de Cerqui lho part ic ipa 
do bloco da regional de Sorocaba, 
que sai às ruas nas datas próximas ao 
carnaval. Outra conquista importante 
aconteceu no ano passado, quando 
um grupo de alunos venceu o con-
curso interno Guri Consciente, com 
o projeto “ Igualdade como Direito, 
Diferença como Riqueza”, do grupo 
Som de Heróis. 

“O investimento social da PPE é essencial 
para a promoção cultural da região e 
para o aprimoramento da missão da 
Amigos do Guri ”, reforça Alessandra. 
Para o membro do Conselho da PPE, 
Aldo Bertolucci, incentivar a formação 
do cidadão, por meio do incentivo à 
música, é investir no futuro do País. 
“Além disso, é sempre emocionante 
acompanhar as apresentações e ver 
tantos talentos sendo revelados, in-
cluindo filhos de nossos colegas. Isso é 
de um valor imensurável”, acrescenta.

uma década 
revelando talentos

Outra iniciativa importante, 
que vem recebendo 

apoio da PPE desde sua criação, em 
2007, é o Projeto de Capacitação 
em Informática, criado pela Prefei-
tura de Cerquilho, e que já formou 
quase 8.200 pessoas. No dia 29 de 
julho, aconteceu a formatura da 16ª 
turma, em evento realizado no Teatro 
Municipal de Cerquilho. Na oportuni-
dade, 716 alunos de dois semestres 
(julho a dezembro de 2014 e janeiro a 
julho de 2015) receberam certificados 
relacionados aos cursos do Básico ao 
Avançado, além do Curso de Monta-
gem e Manutenção de Micros.

“Poder proporcionar aprimoramento 
tecnológico e gerar conhecimento em 
diversos níveis é sempre um motivo de 
muito orgulho para a nossa empresa”, 
destaca Sueli Maria Lazarin, que par-
ticipou do evento, fazendo a entrega 
de certificados.

incentivando o 
conhecimento 
tecnológico

No dia 6 de outubro, o Clube São José abriu suas 
portas para receber os part icipantes da 

VI Jornada Educacional. Nesta edição, a Feira de Profissões 
contou com 17 expositores de escolas universitárias, técnicas, 
aperfeiçoamento e idiomas, trazendo informações que aju-
dam os jovens na hora de decidir sobre o futuro profissional.

Mais de dois mil estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio das Escolas Municipais, Estaduais e Parti -
culares das cidades de Cerquilho, Tietê, Jumirim e Laranjal 

Paulista participaram do evento, que teve apoio de diversas 
empresas da região, entre elas, a PPE. 

No início de setembro, a empresa já havia recebido a visita 
de 52 jovens inscritos na Jornada, divididos em três grupos, 
que conheceram a Fábrica acompanhados de professores. 
O objetivo foi acompanhar o cotidiano de uma grande em-
presa, estimulando-os a refletir sobre a necessidade de uma 
formação de qualidade que possa prepará-los adequada-
mente para o mercado de trabalho.

Vi Jornada 
educacional 
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INGREDIENTES
1 ½ folha de gelatina em folha vermelha
1 lata de leite condensado
1 colher de sopa de margarina

MoDo DE PREPARo
Rasgar as folhas e colocar na panela. 
Acrescentar ½ xícara de café de água. 
Levar ao fogo para derreter a gelatina, 

sem ferver. Juntar o leite condensado. 
Misturar e levar ao fogo, mexendo até 
ponto de brigadeiro e desprender do 
fundo. Colocar em travessa untada com 
margarina, deixar esfriar, enrolar e passar 
no açúcar cristal ou refinado.

Contribuição: Sueli Maria Lazarin (RH/
Des Pessoal e Comunicação)

modalidades para todos gostos!
o CAP continua agitando o dia a 
dia dos colegas e seus familiares!

A emoção do momento fica por conta 
do Campeonato Interno de Futebol So-
ciety, iniciado no dia 29 de julho, com 
a participação de seis equipes. As ro-
dadas são semanais e o campeão será 
conhecido no final deste mês. Aguarde 
a próxima edição!

No início de agosto, a movimentação 
ficou por conta do Torneio de Tênis de 
Campo, realizado entre os dias 1º a 9. 
A competição reuniu 71 inscritos, sendo 
63 participantes na categoria de duplas. 
Os campeões e vice de cada uma das 
quatro subcategorias (Geral, Premium, 
Intermediário e Mista) foram premiados. 
A competição, que teve apoio de diver-

sas empresas da região, foi um sucesso.

Em julho, as atenções estiveram voltadas 
para a final do torneio de Truco de Seis, 
realizada no dia 17. O trio campeão veio 
da Turma B. Carlos Henrique Vaz, Marcelo 
Tebatine Tavares e Katson Ramon Lima 
Silva são as feras deste ano!

alegria e aprendizado 
no super férias!
“Tecnologia da Informação e Infância” foi o tema do Super 
Férias de 2015, realizado no CAP, entre os dias 13 e 17 de 
julho. Participaram do evento 65 crianças, de 5 a 12 anos de 
idade, fi lhas dos empregados da PPE e da Elantas. Monitores 
do SESI realizaram gincana, atividades recreativas, jogos e 
práticas esportivas, todas elas com base no tema do evento, 
e incluíram também, na programação, orientações sobre 
o meio ambiente. O almoço foi servido no restaurante da 
Fábrica, onde os papais fazem as refeições normalmente. 

Quem não quer Bicho de Pé?

um haloween diferente
O CAP esteve movimentado no dia 11 de outubro. Das 14h às 
17h30, 35 crianças, de 5 a 11 anos, comemoraram o Dia das 
Bruxas com direito a atividades típicas, monstros e cemitério 
improvisados! O destaque foi a oficina para confecção de um 
fantoche-fantasma. Além de presentes, a meninada ganhou 
lanche, sorvetes e doces! Das 18h às 21h30, foi a vez de 14 
adolescentes, de 12 a 17 anos, se divertirem! Durante a exibi-
ção de um filme no cinema improvisado, criaturas assustadoras 
invadiram o local. provocando correria e muita gargalhada! 
Além do cemitério, efeitos sonoros, escuridão e muita fumaça 
ajudaram a compor o cenário. A noite terminou com pizza, 
sorvetes e doces! O evento teve o apoio do Sesi-Tatuí.
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SIPAT Com o tema “Segu-
rança no Trabalho: 

atenção, atitude e cuidado”, a 
PPE promoveu mais uma Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho. Realizada de 13 a 
19 de outubro, a edição de 2015 
contou com palestras abordan-
do assuntos distintos, como “Orientação 
sobre Drogas”, proferida por Márcio de 
Jesus Roberto, da Guarda Civil Municipal 
de Cerquilho; e “Atenção no Trabalho”, 
ministrada pelo Técnico de Segurança do 
Trabalho da PPE, Anilton Alves de Menezes. 
Os gestores e membros da CIPA vestiram 
camiseta alusiva ao evento, reforçando a 
importância dos cuidados e da atenção 
na realização do trabalho. Participaram 
do evento 219 empregados e 30 funcio-
nários de empresas terceir izadas. 

CIPA No dia 21 de agosto, toma-
ram posse os colegas que 

estarão à frente da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes para o biênio 
2015/2016. A PPE aproveitou a oportuni-
dade para entregar uma balança digital 
como presente aos cipeiros que deixa-
ram o cargo naquela data, como forma 
de agradecimento. Os novos integrantes 
já haviam participado de um curso de 
preparação, realizado entre os dias 17 a 
19, por Rodrigo Zanardo, da ZTAST Treina-
mentos, tornando-os aptos para a função.

SEGURANÇA Nos dias 
10 ,  11, 

20 e 21 de agosto, nove colegas da PPE 
e dois funcionários da Sodexo participaram 
do curso de reciclagem NR-10 Segurança 
em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
Ministrada pela ZTAST Treinamentos, a ini-
ciativa teve o objetivo de rever conceitos 
para que os participantes tenham atuação 
mais segura em seu trabalho cotidiano. 

SEP Dois colegas da PPE participa-
ram do curso de reciclagem 

sobre o Sistema Elétrico de Potências 
realizado no dia 5 de agosto. O trei-
namento não só visa o atendimento à 
NR 10, como também tem por objetivo 
revisar conceitos para atuação segura 
na subestação da Fábrica.

ALTURA 22 colegas da Ma-
nutenção participa-

ram, nos dias 17 e 27 de julho, do 
curso de reciclagem de conceitos e 
capacitação “Trabalho em Altura”, 
para a atuação com segurança, 
de acordo com a NR 35. Coube a 
Hernane Antunes Rodrigues, da ZTAST 
Treinamentos, liderar a iniciativa. 

 EMERGÊNCIAS  
Nos dias 16 e 24 de julho, Luciana Olivieri, 
da ZTAST Treinamentos, preparou os Admi-
nistradores de Produção para atendimento 
de emergências que possam ocorrer com 
os empregados. Nos dias 27 de agosto e 
9 de setembro, ela retornou à Unidade, 
desta vez, para capacitar as equipes das 
áreas Elétrica e Eletrônica para situação 
de emergência envolvendo, especifica-
mente, acidentados por choque elétrico. 

SIMULADo Em atendi-
mento ao 

Sistema de Gestão Ambiental, em junho 
foram realizados simulados de Plano de 
Abandono de Área, envolvendo todas as 
turmas, com o objetivo de preparar as 
equipes para situações de emergência. 
Participaram da iniciativa 247 emprega-
dos PPE e 70 funcionários terceirizados. 

BRIGADA O Técnico de Se-
gurança Anilton 

Alves de Menezes ministrou, nos dias 7 
e 19 de agosto, o módulo teórico para 
atuação na Brigada de Incêndio e Emer-
gência Química, que reuniu 10 colegas. 
O grupo se prepara agora para concluir 
o módulo prático a ser conduzido pela 
Consultoria RH Treinare, previsto para acon-
tecer no Campo de Provas ‘Da Mata’, 
em Votorantim.  No dia 8 de setembro, 
outros 17 colegas participaram do pro-
grama de reciclagem e um emprega-
do completou o módulo de formação, 
aprimorando ainda mais a competência 
para atendimento às emergências. Nos 
próximos meses, mais três turmas partici-

parão da iniciativa, compondo assim 
o Organograma da Brigada.

FMEA Nos dias 17 e 18 de 
agosto, Reinaldo Antu-

nes Rodrigues participou do curso FMEA 
Básico, que teve o objetivo de pre-
para-lo para utilizar a ferramenta em 
sua rotina de trabalho. 

capacitação, diferencial da PPe
Quando o assunto é o desenvolvimento de recursos humanos, a PPE mostra porque é um 
referencial na área. Acompanhe, a seguir, o trabalho desenvolvido pelo RH, nos últimos meses.
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A evolução prof iss io-
n a l  d o s 

colegas de Joinvi l le cont inua sendo 
uma das prioridades da PPE. Diversos 
assuntos têm sido abordados de forma 
sistemática, com o objetivo de manter 

a equipe em sintonia com as demandas 
da empresa. Nos dias 24 de julho e 4 
de agosto, todos os empregados parti-
ciparam do curso Brigada de Incêndio, 
com o objetivo de estarem preparados 
para possíveis situações de emergência. 
A iniciativa foi realizada no Campo de 
Provas do Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Joinvi l le. Segurança também foi o 
foco principal do curso sobre Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes, 
realizado de 27 a 31 de julho. Na oca-
sião, o Gestor de Produção, Marcos 
Jonck, foi capacitado para atuar como 
cipeiro da Unidade. Ainda em julho, três 

novos empregados, recém
-admitidos, participaram 
do curso de operador de 
ponte rolante e empilha-
deira, ministrado entre os 
dias 21 e 23, pela ICE 
Treinamentos. Com isso, 
os colegas estão aptos 
para operar os equipa-
mentos em seu dia a dia 
na Fábrica. 

“Não só atendeu as nossas 
expectativas, como 

também vai servir de ponto de partida 
para corrigirmos nossos desvios e, com 
o tempo, implantar uma cultura sólida 
de segurança do trabalho”. Essa foi a 
aval iação feita pelo Gestor de Produ-
ção, Marcos Jonck (foto), sobre a SIPAT 
2015, realizada em Joinvi l le de 14 a 18 
de setembro. “Segurança no Trabalho: 
atenção, atitude e cuidado” foi o tema 
do evento, que reuniu 19 colegas da 
Unidade. A programação incluiu palestras 
sobre o uso consciente dos EPI ’s e sobre 
segurança em máquinas e equipamentos 
(NR-12), esta últ ima, voltada exclusiva-
mente para os colegas da Produção.

siPat 2015

cada vez melhores!
l jOInvILLE

SAÚDE VIVA Pressão ar-
terial, dia-

betes e obesidade foram os principais 
temas abordados em mais uma edição 
do Saúde Viva, promovido nos dias 1º, 2, 
13 e 14 de outubro. 211 pessoas partici-
param do evento, realizado em conjunto 
com a ERG Life. Na oportunidade, uma 
equipe de enfermeiros realizou medições 
de pressão arterial e de Índice de Massa 
Corporal (IMC), além de testes de glice-
mia. Para estimular a participação, foram 
sorteadas cinco balanças digitais e cinco 
medidores para aferir pressão.

DEMoVAN No dia 5 de 
outubro, a 

PPE recebeu a visita da Demovan, uni-
dade móvel equipada com o que há de 
mais moderno em produtos pneumáticos 
produzidos pela SMC, líder mundial em 
automação. Técnicos da empresa fala-
ram sobre as novidades para 21 colegas 
de Cerquilho que trabalham nas áreas 
de Engenharia, Projetos, Processos, Ma-
nutenção, Suprimentos e Segurança do 
Trabalho.

MEIo AMBIENTE    
Comemorado no dia 5 de junho, o Dia 
Mundial do Meio Ambiente mobilizou, mais 
uma vez, os colegas da PPE. A progra-
mação deste ano incluiu a campanha 
“Ideias Sustentáveis”, com o objetivo de 

reunir sugestões viáveis para a preservação 
ambiental.  Participaram da iniciativa 24 
colegas de Cerquilho e Joinville. Todos 
receberam um brinde pelas ideias que 
confirmam os investimentos e atenção 
da empresa. Na oportunidade, foram pu-
blicadas matérias sobre Coleta Seletiva 
– 5 R’s, Água e Energia, com orientações 
específicas sobre cada um dos temas.

VIZINHoS A fo to  ac i -
ma mostra a 

fêmea do novo casal de sir iemas que 
adotou uma das árvores da PPE como 
novo lar. Há meses eles passaram a fazer 
parte do nosso cotidiano e aumentaram 
novamente a família!  Que sejam sempre 
bem-vindos!

Luiz Carlos Anacleto participando de 
mais uma edição do Saúde Viva
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ELSTER – Conhecer a Fábrica 
e todo o processo de produ-
ção. Este foi o objetivo da 
visita realizada no dia 1º de 
outubro, por Tiago Wendling 
dos Santos, da Elster Medição 
de Energia Ltda. A empresa é 
cliente da PPE no segmento 
de fios retangulares e redondo em cobre, usados em medidores 
de energia e sistema de medição. Acompanharam o visitante 
os colegas Airton Gomes Branco, Débora Contrera e Saiki Inoue. 

PECCININ - Rubens 
Antonio Orsi e José 
Clodoaldo Massuia 
receberam, no dia 16 
de setembro, repre-
sentantes da Peccinin, 
fabricante de portões 
eletroeletrônicos, en-

tre outros produtos. Robson Leal da Silva, Mauro  Candaten e 
Everton Zanfolin conheceram a Fábrica de Cerquilho, desde o 
início do processo até a expedição de produtos.

FIAMM - No dia 17 de 
julho, representantes 
da FIAMM Latin Ame-
r ica Componentes 
estiveram em Cer-
quilho para conhe-
cer o processo de 
fabricação dos fios redondos esmaltados em cobre e alumínio. 
Nosso produto é empregado na produção de buzinas destinadas 
ao setor automotivo. Antonio Márcio Zarpelão, José Antonio Cor-
tez Galan e Saiki Inoue dedicaram atenção especial à Natália 
Santos e Antenor Sartori, principalmente quando percorreram a 
Trefilaria, além das áreas de Esmaltagens Vertical e Horizontal.

VoITH – Inna Kremza, Diogenes Santos e Alessandro Musseli vi-
sitaram a Fábrica de Cerquilho, no dia 15 de julho, para alinhar 
temas técnicos com a área de Engenharia da PPE e, desta for-
ma, ampliar negócios com a Voith Canadá. Os visitantes foram 
acompanhados por Antonio Márcio Zarpelão, José Antonio Cor-
tez Galan, Celso Luiz Cipelli, Romolo Giambastiani, Hideo Ichise 
e Vinícius de Oliveira Camargo, que apresentaram a empresa 

com atenção especial para o setor de fibras. A Voith já adquire 
produtos da PPE como Fibesmal e Invemica em Cobre.

SCHNEIDER  -  Antonio Márcio 
Zarpelão e José Antonio Cortez 
Galan receberam, no dia 24 de 
junho, Adriana Sampaio, Gerente 
de Suprimentos da Schneider Eletric 
Brasil Ltda, cliente da PPE no seg-
mento de fio esmaltado de cobre 
e alumínio redondo e retangular. Além de tratar de assuntos 
diversos, ela aproveitou para rever nosso processo industriall.

VENTI DELTA – Tratar de assuntos comerciais. Esse foi o objetivo 
da visita realizada em Cerquilho, no dia 18 de junho, por Dirceu 
Luchetta, da Venti Delta. Acompanhado de Antonio Márcio Zarpe-
lão, José Antonio Cortez Galan e Laércio Augustinho, ele visitou a 
fábrica e, em especial, a produção de fios esmaltados redondos, 
produto que atualmente é adquirido pela empresa. No início 
do mês, a PPE já havia recebido outro grupo de funcionários da 
Venti, desta vez, ligados ao 
Departamento Técnico. No 
dia 2, Edson Antonio, Fernan-
do Aparecido Scardovelli, 
Jeronimo Santos Oliveira, 
Marcelo Viscovini Neto, 
Marcos Buriola e Roberto 
Tanabi percorre-
ram a Fábr ica 
acompanhados 
de Milton Tul l io, 
Leandro Carr ie l 
de Almeida e La-
ércio Augustinho, 
que esclareceram 
todas as dúvidas 
dos visitantes.

QUALITRAFo – No dia 3 de junho, Cerquilho abriu suas portas 
para receber José Gilberto de Melo e Sérgio Paullos, representantes 
da empresa, cliente do segmento de fios esmaltados em cobre, 
alumínio e fios nús. Antonio Márcio Zarpelão, Celso Luiz Cipelli, 
José Antonio Cortez Galan e Laercio Augustinho mostraram aos 
visitantes toda área industrial e conversaram sobre negócios, 
estreitando ainda mais o relacionamento entre as duas empresas. 

A PPE está entre as 250 melhores empresas 
do País segundo a revista Época Negócios. 
Anualmente, a publicação elabora um 
guia que classifica as organizações de 
acordo com avaliações relacionadas a 
seis dimensões da gestão: desempenho 
financeiro, governança corporativa, prá-
ticas de recursos humanos, capacidade 
de inovar, visão de futuro e responsabi-
lidade socioambiental. A PPE figura em 
155º lugar. Este resultado deve-se não 

só às decisões feitas pelas lideranças da 
empresa como também ao envolvimento 

dos empregados que vem contr ibuindo 
para o permanente desenvolvimento da 

organização. No dia 19 de outubro 
a PPE voltou a ser destaque, desta 
vez, em evento promovido pela GE 
Energy Management. Celso Luiz Cipelli 
e José Antonio Cortez Galan rece-
beram o prêmio Fornecedor GEVISA 
2015 em nome da empresa (foto), 
durante evento promovido pelo cliente. 
Parabéns a todos!

duplamente vitoriosos!


