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l BOAS PRÁTICASUma 
empresa 
GLOBAL

“Cuidar da integração 
da PPE na ASTA, 

bem como a expansão dos negó-
cios internacionais. Este é o meu 
principal desafio, desde que assumi 
a função de diretor de Negócios 
Internacionais, em novembro do 
ano passado. Sem dúvida, a união 
de duas marcas sól idas poderá 
trazer inúmeros benef ícios para 
ambas. Apesar de atuarem em 
segmentos  semelhantes ,  PPE e 
ASTA são empresas que atendem 
mercados e clientes diferentes. Com 
um portfól io de produtos que se 
complementam, elas poderão, a 
partir de agora, expandir a atuação 
no cenário mundial e crescer de 
forma planejada e permanente.

Na Áustria, onde foi fundada em 
1814, a ASTA possui uma fábrica 
que atende basicamente a Europa. 
Outras duas unidades, instaladas 
na China e na Índia, abastecem 
seus respectivos mercados. Trata-
se da líder global no mercado de 
condutores magnéticos de cobre 
para o setor de energia, reconhe-
cida pela qualidade e tecnologia 
de seus produtos junto aos maiores 
fabricantes de transformadores e 
geradores do mundo. As mesmas 
características são igualmente as-
sociadas à PPE, que tem presença 
sólida na América do Sul e do Norte, 
onde também ocupa posição de 
liderança em diversos segmentos. 
Não tenho dúvida que, juntas, as duas 
empresas poderão agora atuar de 
uma forma mais globalizada, bene-

ficiando a todos 
que trabalham 
nas duas em-
presas.”

Marcelo Juliano 
Porsch, 
Diretor de 
Negócios 
Internacionais
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Exportações na mira
As exportações devem ajudar 

a amenizar os efeitos da cri-
se econômica que vem dificultando 
o cotidiano das empresas no Brasil. 
Ou seja, quando o mercado interno 
apresenta dificuldades como nos dias 
atuais, uma das alternativas é reforçar 
a presença no âmbito internacional. 
Com a PPE não tem sido diferente. A 
empresa vem conseguindo obter um 
bom resultado com as vendas externas, 
graças principalmente a um trabalho 
desenvolvido há décadas junto a im-
portantes clientes externos.

“Muito se fala que a desvalorização 
do real, em um momento de crise no 
mercado interno, trará oportunidades 
boas para as exportações brasileiras. 
Em tese isso é verdade, aliás, talvez 
seja a única via para a indústria de 
transformação brasileira. Porém, não 
é só com a taxa de câmbio que o 
país se tornará um polo exportador. 
O real de fato se desvalorizou, mas 
outras moedas também. “O superávit 
no comércio exterior brasileiro em 2015 
foi o melhor resultado desde 2011. Po-
rém, foi conseguido muito mais com 
redução de importações que com 
exportações”, destaca o presidente 
da PPE, Celso Cipelli.

Além do câmbio, a previsibilidade da 
economia também precisa ser conside-
rada quando o assunto é o mercado 
externo. Aumentos de custos estratos-
féricos como o ocorrido com a energia 

elétrica, além de custos financeiros 
com a elevação das taxas de juros e a 
ausência de crédito dificultam planejar 
o futuro com vistas a incrementar as 
exportações.

“Conquistar um novo mercado é um 
trabalho contínuo de cativar os clien-
tes, de conquistar sua confiança pelo 
tripé qualidade, serviço e preço. Isso 
leva tempo e não pode ser embasado 
apenas numa contingência temporária 
de câmbio favorável. O exportador pre-
cisa ser ágil, eficiente em custo e ter 
uma logística que satisfaça as neces-
sidades do mercado”, explica Cipelli.
Felizmente a PPE vem trabalhando o 
assunto exportação há décadas e já 
possui boa presença na América do 
Sul, além de um volume considerável 
na América do Norte. 

“Em 2015 nossas exportações represen-
taram 21% do volume de vendas sendo 
Canadá, Estados Unidos, Colômbia e 
Argentina nossos principais destinos. Com 
a entrada da ASTA como a principal 
acionista, as exportações de produtos 
especiais, destinados ao segmento de 
transformadores de força, deverão ser 
potencializadas em todo o continente 
americano”, destaca Cipelli. Para 2016, 
as exportações deverão representar 
cerca de 25% do volume. “Que venham 
mais e mais mercados. Estamos prepa-
rados para atendê-los com qualidade 
e eficiência”, acrescenta.
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Que 
venham 
sempre 
novos 
desafios

l JOINVILLE

A atualização profissional continua em 
ritmo acelerado em Joinvi l le. Desde o 
final do ano passado, uma série de trei-
namentos ministrados pela JM Capacita-
ção foi realizada no sentido de habilitar 
os colegas para atuação adequada e 
segura, de acordo com o estabelecido 
nas Normas Regulamentadoras (NRs).

Nos dias 21 e 26 de outubro, por exemplo, 
Antonio Fisco e Pedro Ercolino Filho par-
ticiparam do curso “Trabalho em Altura”. 
No mês seguinte, eles integraram o grupo 
de profissionais de diversas empresas que 
concluíram o curso “Espaço Confinado”, 
promovido nos dias 4 e 6 de novembro. 
No dia 29 de janeiro e 4 de fevereiro, foi 
a vez de Juliano Vargas Pereira participar 
dos cursos “Operador de Empilhadeira” 
e “Operador de Ponte Rolante”.

Além dos cursos que são exigidos por 
Lei, a Unidade também promoveu outras 
duas iniciativas importantes, l igadas à 
Gestão de Pessoas. De 4 a 6 de novem-
bro, Marcos Jonck concluiu o treinamento 
para formação de auditor interno ISO 
9001:2015, ministrado pela InterAction 
Plexus. Os conhecimentos sobre Qualidade 
adquiridos poderão ser colocadas em 
prática na Unidade, que é fornecedora 
de vergalhão de cobre para a Unidade 
Cerquilho. Outro tema tratado em Joinville 
foi Desenvolvimento Comportamental. 
Ministrado de 18 a 21 de janeiro, pelo 
FIESC/SESI, o curso abordou temas como 
Disciplina, Organização e Planejamento; 
Ética e Conduta no Trabalho; Comunicação 
Interpessoal e Relacionamento Interpes-

soal no Ambiente de 
Trabalho. Participaram 
da iniciativa os cole-
gas Antonio Fisco, Lílian 
Francine Geiser e Rafael 
Fernando Moreira.

Agilidade, união e profis-
s ionalismo são 

as palavras que melhor definem o trabalho 
realizado no ano passado em Joinville, a 
fim de deixar a Unidade preparada para 
novos desafios. A Fábrica iniciou suas ati-
vidades em 2009, produzindo vergalhão 
de cobre. Em 2015, ela ampliou suas 
atividades, passando a fornecer também 
fios de cobre para a Unidade de Cerquilho.

Para tornar isso possível, foram instaladas 
máquinas e adequadas todas as utilidades 
para seu pleno funcionamento. “Colocamos 
todos os nossos esforços nesse projeto, para 
que tudo pudesse acontecer em tempo 
recorde”, lembra Marco Antonio Dal Cin 
Cláudio. Diversos colegas de Cerquilho, 

das áreas de Manutenção, Projetos, Enge-
nharia e Informática, se deslocaram para 
Joinville, para acompanhar as instalações 
e o start-up dos novos equipamentos. A 
Unidade também recebeu profissionais 
mais experientes cuja responsabilidade foi 
a de treinar os novos colegas contratados 
para as novas funções.

“Hoje Joinville presta um valioso serviço 
à Unidade de Cerqui lho, fornecendo 
vergalhão e fios de cobre de excelente 
qualidade, cumprindo sempre os prazos 
para que a Produção não pare por falta 
de abastecimento. Tudo isso acontece 
graças à dedicação e o comprometimento 
de todos os colaboradores de Joinville”, 
acrescenta José Ademir Nunes.

Em dezembro, uma carta especial de 
agradecimento foi enviada à Unida-
de de Joinville pelo Instituto Cultural 
Ademar Cesar. O texto conta a histó-
ria da pequena Beatris e fala como a 
contribuição mensal feita pela PPE tem 
ajudado crianças como ela. A entidade 
já havia recebido da PPE a doação 
de computadores, que também vem 
contribuindo para o desenvolvimento dos 
que frequentam o local. Sem dúvida, 
este foi um presente de Natal e tanto!

Crescimento 
profissional 

Confraternização
A Churrascaria Chimarrão foi o ce-
nário da confraternização de Natal 
realizada pelos colegas de Joinvil le, 
no dia 16 de dezembro. 

O grupo de 29 pessoas se deliciou 
com o rodízio de carnes e o sabo-
roso bufê de massas, queijos, pratos 

quentes e saladas, além de diversas 
opções de sobremesa. 

Os empregados também ganharam 
uma cesta de Natal e um kit Fiesta 
Seara, além de brinquedos entregues 
para a PPE aos filhos com idade entre 
0 e 13 anos de idade.

Fazendo a diferença
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l GESTÃO DE PESSOAS

Aprendizado permanente
A área de Desenvolvimento Pessoal continua dando todo suporte necessário para que os colegas apri-
morem seus conhecimentos e estejam sempre em sintonia com as principais demandas da Empresa.

NOVA VERSÃO No dia 26 de janeiro, por 
exemplo, foi realizado em 

Cerquilho o workshop para atualização das Normas ISO 9001 
(Qualidade) e ISO 14001 (Meio Ambiente) na versão 2015. A 
iniciativa, conduzida por Antonio Carlos Amorim, preparou o 
Comitê para a transição dos Sistemas de Gestão para a nova 
versão, cuja certificação está programada para março de 2018, 
ou seja, seis meses antes do prazo final. O próximo passo será 
apresentar o projeto para a Direção da Empresa e demais níveis, 
além de adequar a estrutura atual às mudanças propostas.

EMERGÊNCIA Outra iniciativa que movimentou 
a Fábrica foi o Treinamento 

Prático “Plano de Abandono de Área”, que ocorre a cada seis 
meses, com o objetivo de manter, todos os que trabalham ou 
estão nas dependências da Empresa, preparados para se com-
portar em situação de emergência. Realizada nos dias 19, 20 e 
26 de janeiro, a iniciativa envolveu 273 empregados PPE e 63 
funcionários de Terceiros. 

FORMAÇÃO Zinaldo Soares da Silva partici-
pou, de 11 a 13 de novembro, 

do curso de capacitação para auditor interno ISO 14001. No 
dia 19, foi a vez de Luciane Aparecida Dias Stoppa conhecer 
as alterações da Norma ISO 14001:2015, para poder contribuir 
com a transição do Sistema de Meio Ambiente da Empresa. Os 
dois cursos foram ministrados pela SGS Academy. No dia 9 de 
dezembro, José Clodoaldo Massuia participou do curso “Os No-
vos Desafios da Qualidade – Atualização Norma ISO 9001:2015”. 
Conduzida pela Bureau Veritas, a iniciativa ajudará o colega a 
contribuir com a transição do Sistema da Qualidade da Empresa. 

NR 35 Para atender aos requisitos da NR 35 e habilitá
-los para atuação, a PPE promoveu dois treina-

mentos diferenciados: “Espaço Confinado para Trabalhadores e 
Vigias”, reunindo sete manutentores, e “Espaço Confinado para 
Supervisores”, envolvendo dois manutentores e dois técnicos de 
segurança. Paralelamente, nove manutentores e dois técnicos de 
segurança participaram do Simulado de Emergência de Espaço 
Confinado. Realizadas no dia 22 de outubro, as três iniciativas 
foram conduzidas por profissionais da ZTAST Treinamentos,

BRIGADA Nos dias 24 de novembro e 4 de dezembro, 
38 colegas participaram do treinamento 

para atuação na Brigada de Incêndio e Emergência Química, 
completando assim a preparação da equipe destacada para 
tal. A iniciativa foi conduzida pela RH Treinare e realizada no 
Campo de Provas “Da Mata”, em Votorantim.

ATERRAMENTO De 9 a 11 de novembro, 
Marco Antonio Dal Cin 

Cláudio participou do curso “Aterramento Elétrico e Proteção 
de Equipamentos Sensíveis - SPDA”, ministrado pela Barreto Enge-
nharia. O objetivo foi adquirir competência técnica para atuação 
nos sistemas de para-raios da empresa, seguindo as Normas 
Técnicas NBR 5419/15, NBR 5410/04, NBR 7117/12 e NBR 15749/09.
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Bata 4 gemas, 1 ½ xicara açúcar; acrescente 
1 xicara de leite fervendo com 1 colher de 
manteiga. Misture bem e coloque 2 xicaras 
de farinha de trigo. Bata as claras em neve e 
misture na massa. Por último coloque 1 colher 
bem cheia de fermento em pó. Unte uma forma 
redonda funda e removível, coloque  a massa 
e leve para assar. Depois de frio, desenforme 
numa bandeja e tire uma tampa fina. Reserve. 
Com uma colher, vá tirando o miolo do bolo, 
fazendo um buraco e deixando à volta toda 
uma parede de 1 dedo de largura.

Recheio

1 lata leite condensado
1 lata creme de leite gelado sem soro
Bastante nozes picadas
Caldo de 2 laranjas
Farelo do miolo do bolo

Misture tudo, encha o buraco e coloque a 
tampa. Cubra com brigadeiro mole e polvilhe 
chocolate granulado.

As comemorações de final de ano co-
meçaram cedo na PPE. O ponto de par-
tida aconteceu no dia 3 de dezembro, 
com a apresentação do Projeto Guri, no 
jardim de inverno. A evolução perma-
nente dos jovens é nítida e emocionou 
a todos, inclusive aos representantes da 
Asta Klaus Borstner e Angelika Kizbichler, 
que aplaudiram a performance do grupo. 
No dia 10 foi a vez da entrega da cesta 
de Natal e do kit Fiesta Seara, além dos 
brinquedos comprados para filhos dos 
empregados de 0 a 13 anos de idade.

No dia 20, a movimentação ficou por 
conta da festa de confraternização, 
promovida no Sesi de Tatuí. Cerca de 
750 pessoas participaram do evento, 
onde foram servidos deliciosos comes e 
bebes. A garotada se divertiu pra valer 
com a cama elástica, o pula-pula, a 
piscina de bolinhas e o touro mecânico. 
O conjunto aquático também chamou 
a ateção, assim como os campos de 
futebol e as quadras esportivas.

A programação incluiu ainda músicas 
selecionadas pelo DJ Atomix Som, além 
do show “Aruan e Tiggre” e da apresen-
tação do Circo Cambalhota. O ponto 
alto foi, novamente, a chegada do Papai 
Noel, que fez a alegria da garotada, 
principalmente dos mais jovens! 

O Bem Bolado F.C. foi o grande vence-
dor do Campeonato Interno de Futebol 
Society, iniciado no dia 29 de julho. A 
final aconteceu na noite do dia 11 de 
dezembro, contra o Barcelona A. Para 
encerrar o torneio com chave de ouro, 
após o jogo, os atletas assistiram ao 
show da cantora Natália Monteiro.

EXERCÍCIOS Em  ou-
t u b r o 

foi formada a primeira turma de Treino 
Funcional. Nove empregados participam 
das aulas, realizadas às segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 17h15 às 18h15, A 

periodicidade é determinada pelo próprio 
aluno, de acordo com a necessidade 
e disponibilidade. O clube disponibiliza 
gratuitamente as instalações e as aulas 
são custeadas pelos participantes. Quem 
tiver interesse basta procurar diretamente 
a professora Caren Leopoldino.

TÊNIS Segue com força total 
os treinamentos de tênis 

ministradas no CAP. Os interessados em 
praticar a modalidade deve entrar em 
contato com o professor Tuca. As aulas 
ocorrem todos os dias de manhã e no 
final da tarde.

Bolo de Nozes

No dia 24 de outubro, a PPE homenageou os colegas que em 2015 completaram 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa. 
Realizado no Salão Social do Clube, o evento reuniu também diretores, chefes e as esposas dos homenageados.

Uma homenagem mais do que merecida

Craques da bola
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAs comemorações de f
mememememememememeçaram cedo na PPE.
tida aconteceu no dia 
com a apresentação do 
jardim de inverno. A evo

Muita alegria 
e emoção!

40 ANOS: EVALDO ROCHA DE LIMA E SAIKI INOUE

35 ANOS: VALMIR FERRARI 

30 ANOS: MARCOS CABRAL E SUELI MARIA LAZARIN 

25 ANOS: AIRTON GOMES BRANCO 

20 ANOS: JOSE BENEDITO MARQUES, LEONALDO 
PICCIN, LUIS CARLOS CARVALHO E WAGNER FOGAÇA
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l PERSONAGENS

Trinta e cinco anos atrás...
Paulo Cesar Correa e Valmir Ferrari estão na PPE há 35 anos. Graças a profissionais 
como eles, conseguimos erguer uma empresa sólida e vencedora! Parabéns!

Parabéns a todos nós!
Uma refeição especial, com direito a 
bolo de aniversário, marcou a comemo-
ração dos 35 anos da PPE, festejados no 
dia 30 de outubro. Desafios, conquistas, 
dificuldades, superação, mudanças e 
melhoria contínua são apenas algumas 
das palavras que estiveram presentes 
desde 1980, quando a Pirelli inaugurou 
em Cerquilho sua Unidade de fios es-
maltados. Quem visita hoje a fábrica, 

com 35.000 m2 de área construída e 
diversos prédios, dificilmente consegui-
ria imaginar o inicio de tudo. A partir 
da próxima edição, vamos relembrar 
diversos momentos que marcaram a 
história da Empresa. O orgulho de nossa 
trajetória é o que sempre nos ajudou 
a superar qualquer tipo de obstáculo. 
Parabéns a todos que contribuíram para 
esta caminhada!

Qual foi seu primeiro desafio? E o 
que faz atualmente?

VALMIR :  Comecei na empresa como 
inspetor de qualidade. Hoje sou chefe 
do Departamento Produtos Padronizados.

PAULO: Meu primeiro cargo foi de auxiliar 
de almoxarifado. Atualmente coordeno 
o Almoxarifado Matéria-Prima.

O que te motivou a buscar emprego 
na Empresa? 
VALMIR: A Pirel l i  era uma das melhores 
empresa para se trabalhar. Busquei, acima 
de tudo, melhoria na qualidade de vida.

PAULO :  Quando a Pi re l l i  chegou em 
Cerquilho, a maioria das pessoas que-
ria trabalhar aqui e eu era uma delas. 
Queria crescer junto com a Empresa e 
dar uma vida melhor para minha família.             

Como foi o processo de seleção?

VALMIR: Eram muitas pessoas concor-
rendo à vaga. Foi muito disputado.

PAULO: Foi t ranquilo, disseram que 
meu perfil se encaixava em algumas 
necessidades da Empresa. Meu 
ant igo patrão me apoiou 
e deu uma carta de re-
comendação. Acho que 
isso me ajudou.

Foi difícil se adaptar 
à rotina?

VALMIR: Não, pois era meu 
sonho crescer junto com 
a empresa que es tava 
começando em Cerquilho.

PAULO :  Foi  desaf iador.  No 
início nada era informatiza-

do ou mecanizado. Na separação dos 
materiais, por exemplo, usávamos má-
quina de somar e, com a fita de papel, 
separávamos os materiais. Mas sempre 
me lembrava de um texto da Bíblia que 
diz: “Tudo que vieres a tua mão para 
fazer, faça como se estiver fazendo para 
Deus”. Em todas áreas de nossa vida, 
se procedermos assim, as dif iculdades 
serão menores e, quando percebemos, 
tudo passou. 

Qual o maior desafio superado?

VALMIR: Creio que foram as crises que 
enfrentamos e foram várias.

PAULO: Como pai de família, penso que 
sempre foi a manutenção do emprego. 
Ao longo de tanto tempo, pude acom-
panhar quantas vezes nosso País pas-
sou por tantas dif iculdades por ser mal 

governado, levando muitas empresas 
a fechar suas portas. Graças a Deus, a 
Empresa na qual trabalhamos sempre 
se manteve em pé.

Qual o momento de maior emoção?

VALMIR: Foram muitos os momentos ótimos 
que passei na empresa: as promoções 
e a viagem que fiz para a Itál ia como 
prêmio, por exemplo.

PAULO: É difícil dizer qual a maior, porque 
foram muitas, mas uma em especial 
guardo recordação: em 1987, fui home-
nageado por ter alcançado a terceira 
colocação em todas as edições dos 
Planos de Sugestões, um programa que 
era realizado pela Pirelli Cabos em todas 
as suas Fábricas. Eu sempre participava 
dele, com várias ideias, e muitas de-
las foram implementadas com sucesso 
na empresa. Esse reconhecimento foi 
emocionante.

Quais palavras melhor traduzem o 
sentimento de trabalhar na PPE?

VALMIR: Mais da metade da mi-
nha vida passei aqui dentro: 

amor, dedicação, compro-
metimento.

PAULO: Pelo tempo que 
estou aqui, seriedade e 
famíl ia. Conheci cen-
tenas e centenas de 
pessoas e f i z  mui tos 
amigos,  gen te  que 
me ajudou muito nessa 
trajetória, desde o de 
mais humilde função ao 
mais graduado. A todos, 
o meu muito obrigado.
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l COMUNIDADE

“Chamar – Um novo olhar sobre competên-
cias”, da ETEC de Cerquilho, foi um 

dos destaques da 9ª edição da Feira Tecnológica do Centro 
Paula Souza, encerrada no dia 23 de outubro com a premia-
ção dos 24 vencedores. A iniciativa reuniu projetos elabora-
dos por alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) estaduais, além de jovens de institutos de 
ensino profissional internacionais e de outros Estados. Durante 
três dias de evento foram apresentadas mais de 200 soluções 
criativas voltadas para diversas áreas, como acessibilidade, 
saúde, economia e uso consciente de recursos naturais.

Criado por Danielly Cristina Candido da Silva, Lucca Gube-
rovich Conelheiro e Paloma Paes Bagattine, com orientação 
da professora Camila Alves dos Santos Diniz, o projeto de 
Cerquilho teve o apoio da PPE e foi um dos dois vencedores 
da categoria Gestão e Ciências Econômicas. Ele propõe uma 
revisão do conceito tradicional de competência: conhecimen-
to, habilidade e atitude, sobretudo por meio da motivação 
e do amor que se tem pelo que se faz e do compromisso 
constante com os melhores resultados. Um trabalho digno 
de ser premiado!

Qual é a melhor forma de se lidar com o lixo no 
mundo? Essa foi a pergunta que direcionou 

os trabalhos dos participantes do Torneio de Robótica 
FIRST® LEGO® League (FLL), um programa voltado para 
crianças de 9 a 16 anos, criado para despertar o inte-
resse dos alunos em temas como ciência e tecnologia 
dentro do ambiente escolar. Por meio de uma experiência 
criativa, os competidores são desafiados a investigar 
problemas e buscar soluções inovadoras para situações 
da vida real, bem como programar robôs autônomos 
com a tecnologia LEGO® MINDSTORMS®, cumprindo as 
missões da mesa de competições em 2’30”.

De 4 a 6 de dezembro foi realizada, em Presidente Epitá-
cio, a etapa São Paulo do torneio, promovido anualmente 
pelo Sesi, apresentando o Projeto Meiutil izar - Do seu Lar 
para o seu Lar. Entre os participantes da competição 
estavam Sophia Maria Daros Amaral, filha de Flávio Cuba 
do Amaral (Vendas Internas), e Júlia Nogueira Cassaro, 
filha de Míriam Aparecida Cardoso Nogueira Cassaro. As 
meninas - que ganharam a oportunidade de participar da 
etapa depois de vencer uma fase extremamente concor-
rida - integram a equipe Os Cerquibóticos (abaixo). Elas 
não passaram para a final do torneio, mas a experiência 
foi tão bem sucedida que ambas foram convidadas para 
falar sobre o assunto, na Festa de Confraternização da 
PPE, como mostra a foto da Capa. Parabéns à equipe!

O Projeto de Capacitação 
em Informática de 

Cerquilho ganhou 50 computadores ce-
didos pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Realizada no dia 15 de 
dezembro, a doação foi possível graças à 
indicação feita pelo consultor da PPE, Aldo 
Bertolucci, que acompanhou o prefeito 
de Cerquilho, Antonio Del Ben Junior, na 
retirada dos equipamentos. Desde que foi 

criado, o projeto já beneficiou cerca de 
8 mil pessoas, ou seja, mais de 20% de 
toda população. A iniciativa é mantida 
graças ao apoio de empresas da região, 
que fazem doações constantes para a 
manutenção das salas de informática. Com 
este novo reforço, será possível instalar 
novos aplicativos e dar continuidade na 
preparação da comunidade frente aos 
desafios tecnológicos atuais.

Um reforço importante

Talentos na 
Robótica

Revisando 
conceitos
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VALEO - No dia 26 de janeiro a PPE recebeu a visita de Vincent 
Delcambre, François Doherier, Roberto Govea e Humberto Barbosa, 
da Valeo Sistema Automotivo. Fios de cobre esmaltados (Inveterm 
e Invemid ) e corda nua de cobre são os produtos que a empresa 
adquire da PPE. O grupo conheceu a Fábrica e todo o processo 
produtivo, acompanhado de José Antonio Cortez Galan e Rubens 
Alexandre Orsi.

ZILMER - Ricardo Silva Queiroga, Ricardo Sotero da Silva, Daiane Teixeira da 
Silva e Sidney Cardoso, da Zilmer Ineltec Construções Elétricas, estiveram em 
Cerquilho no dia 10 de dezembro, para conhecer a Fábrica e, em especial, 
o processo de fabricação dos fios de cobre esmaltados, produto adquirido 
da PPE, Os colegas Rubens Alexandre Orsi, Milton Tullio e Saiki Inoue percor-
reram com o grupo todas as áreas produtivas e explicaram como funcionam 
nossos processos.

ZF - Conhecer o processo de trefilação e negociar aumento de volume 
no fornecimento de cobre nu mole 0,195mm. Este foi o objetivo da visita 
realizada no dia 8 de dezembro, por Anie Palace e Halisson Pinto, da ZF do 
Brasil. Antonio Márcio Zarpelão, José Clodoaldo Massuia e Glauber Augusto 
dos Reis levaram os visitantes para conhecer a Fábrica, em especial, a 
Trefilaria, a Esmaltagem Vertical e a Esmaltagem Horizontal.

AMETEK - A área de Produtos Padronizados foi parada obrigatória 
durante a visita realizada no dia 5 de dezembro, por Luis Fernan-
do Brossi, Tim Quinn e Larry Murphy, da Ametek, cliente da PPE no 
segmento de fios de cobre esmaltados redondos. Celso Luiz Cipelli, 
Jaime Urgell Riera, Antonio Márcio Zarpelão e Glauber Augusto dos 
Reis não só apresentaram a Fábrica como também explicaram 
como funciona o processo de fabricação dos fios redondos.

RESÍDUOS A Si lcon Am-
biental para-

benizou a PPE pelas boas prát icas 
ambientais no descarte de resíduos, 
durante 2015.  Parabéns a todos os 
empregados PPE e terceirizados que 
contribuíram para o sucesso da iniciativa.

SISTEMAS Nada menos 
do que 187 

empregados PPE e 42 funcionários de 
empresas terceirizadas participaram do 
evento de reciclagem anual do Sistema 
de Gestão Integrado Meio Ambiente e 
Segurança, realizado nos dias 28 de 
janeiro e 3 de fevereiro. O objetivo foi 
manter a equipe atualizada e reforçar 
as orientações para a prática adequada 
dos dois sistemas. O grupo 
também foi sensibilizado em 
relação à Política de Gestão 
Integrada e a importância do 
papel de cada um nos resul-
tados da Empresa, frente às 
quatro Normas (ISO 9001 e ISO 
/TS 16949 – Qualidade; ISO 
14001 – Meio Ambiente; OHSAS 
18001 – Saúde e Segurança; 
e SA 8000 – Responsabilidade 
Social). Desta forma, os colegas 

estarão mais preparados para 
as auditorias de recertificação 
ISO 14001 e OHSAS 18001 (que 
ocorrerá de forma integrada 
pela primeira vez de 14 a 17 
de março), além da ISO 9001 
e ISO/TS 16949 (programadas 
para abril).

GRUPOS No dia 12 
de janei-

ro, a diretoria da PPE acompa-
nhou a apresentação dos 11 
projetos que melhor contribuíram para 
os resultados da Empresa em 2015. O 
encontro foi prestigiado também pe-
los diretores da ASTA, Klaus Borstner e 
Angelika Kizbichler. O desafio continua 

e a equipe será estimulada a propor 
novos projetos para 2016.

LIVROS A partir de março, 
a Caixa de Cultura 

do SESI estará disponível para locação 
de livros pelos Empregados e 
familiares. O serviço é gratui-
to e o acervo literário inclui 
romances, contos, crônicas e 
relatos de viagens, entre outros 
gêneros. Os interessados de-
verão entrar em contato com 
o RH/DPC pessoalmente, pelo 
ramal 9046, telefone 3384-
9046 ou e.mail sueli.lazarin@
ppefios.com.br.


