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ARTE V iVA
E sta edição é muito especial para todos nós. Um dos motivos é o 

primeiro aniversário do Jornal Invex Viva. Sua força e importância 
estão nas mãos de cada funcionário que leva a publicação para 
casa e divide com a família e amigos as principais informações 

que envolvem nossa Empresa. Afinal, neste processo de construção da 
nova marca, cada um que integra a PPE Invex atua como um agente de 
divulgação, transformando-se em um importante elo de integração com 
diferentes públicos.

Esta, inclusive, também foi a principal característica da I Mostra 
Infanto-Juvenil Arte Viva, assunto de destaque da edição. Além de 
reconhecer e premiar o talento daqueles que representam o futuro do 
nosso País, o evento contribuiu para valorizar o nome da PPE Invex e torná-
la mais próxima da comunidade. A iniciativa foi viabilizada graças ao 
apoio e interesse de diversas áreas da Empresa.

Nesse contexto, a integração também foi fundamental. A atuação 
conjunta das áreas de Marketing e RH, principalmente, garantiu que a 
Mostra se tornasse um momento histórico, elogiado não só pelas pessoas 
que participaram direta ou indiretamente da iniciativa, como também 
pela Matriz da Empresa, na Itália. Em particular, é importante ressaltar o 
papel da coordenadora de Desenvolvimento Pessoal e Comunicação, 
Sueli Maria Borges Lazarin, que trabalhou incansavelmente durante todo 
este processo.

São ações bem-sucedidas como estas que demonstram a 
importância que a PPE Invex dá à Qualidade, seja em seus processos, 
produtos, serviços e ações de relacionamentos. É ela que nos torna forte 
internamente, no mercado e na comunidade. Com a realização da 
Mostra, ficou claro que a Arte pode ser uma importante aliada na busca 
desse diferencial. 

Márcia Regina Colavite de Oliveira
Gerente de Marketing da PPE Invex 

ArteArte
importante 

fator de 
integração

I MOSTRA INFANTO-JUVENIL

E stimular ações que valorizem 
a filosofia da Empresa, apro-
ximando-a dos empregados 
e da comunidade. Este foi o 

objetivo da I Mostra Infanto-Juvenil 
Arte Viva que reuniu 230 desenhos 
produzidos por filhos de colegas e de 
integrantes do Pólo de Cerquilho do 
Projeto Guri, com idade entre 6 e 14 
anos. Para esta edição foi escolhido 
o tema “Também sou responsável 
pelo meio ambiente”. Divididos por 
categorias, os inscritos concorreram a 
diversos prêmios e suas obras ficaram 
expostas de 2 a 8 de junho no salão 
de festas da Igreja São José, no centro 
da cidade. Escolher os vencedores 
foi tarefa difíci l para a comissão 
julgadora, que se reuniu na manhã 
do dia 29, na PPE Invex. “O nível dos 
trabalhos esteve excelente”, afirma 
o diretor Administrativo-Financeiro da 
Empresa, Aldo Bertolucci.

Mas não foi só a qualidade que 
chamou a atenção. A quantidade 
também impressionou. Do número 
total de jovens que receberam o 
regulamento, quase 60% efetivaram 
sua inscrição, um índice elevado 
para concursos desse gênero. Na 
ficha, eles puderam indicar qual a 
atividade de lazer ou brincadeira 
preferida, informação que ajudou 
os organizadores na escolha dos 
prêmios. “Fizemos questão de apoiar 
a PPE Invex pois o desenho e a pin-
tura são formas de expressão que 
permitem aos jovens mostrar como 
vêem a vida e o que esperam do 
futuro. Isso é muito importante para 
conhecermos a nossa própria rea-

lidade”, acrescenta Meire Cristina 
Citroni de Almeida, da Secretaria da 
Cultura de Cerquilho, que integrou a 
comissão organizadora.

Para a segunda edição do evento, 
a PPE Invex estuda a possibilidade de 
ampliar a participação dos jovens, 
envolvendo também os estudantes da 
rede pública. “É indescritível o prazer 
de ter participado da elaboração deste  
projeto, contribuído com cada etapa 
e visualizar o atingimento do objetivo 
com trabalhos tão maravilhosos e de 
alta qualidade, com esses pequenos 
cidadãos que certamente farão um 
País melhor”, destaca Márcia Regina 
Colavite de Oliveira, coordenadora 
do projeto. “A integração com a 
comunidade fortalece o nome da 
nossa Empresa, ao mesmo tempo 
que promove uma compet ição 
saudável. Af inal, que jovem não 
gosta de desenhar?”, acrescenta 
Sueli Maria Borges Lazarin, uma dos 
organizadoras do evento.

COMISSÃO JULGADORA

Os trabalhos inscritos na Mostra 
foram identif icados no verso por 
códigos controlados pelo RH. A co-
missão julgadora não teve acesso 
aos nomes dos autores, apenas às 
idades, em função da classificação 
por faixa etária. Tudo isso para garantir 
idoneidade ao concurso. Além de 
Aldo Bertolucci e Meire Citroni, par-
ticiparam da comissão o publicitário 
Evandro Márcio Batistella, o empresário 
Otávio Pilon Filho e a madrinha do 
Pólo de Cerquilho do Projeto Guri, 
Julieta Luvizotto Nicolau.

Um eventoUm evento
que entrou para a que entrou para a 
história de Cerquilhohistória de Cerquilho

CATEGORIA A - 6 A 8 ANOSCATEGORIA A - 6 A 8 ANOS
1º Felipe Oliveira Marcon Projeto Guri
2º Leonardo Donine Gavino Leonardo Donine Gavino   PPE Invex
3º Maycon Douglas Oliveira PeregrinoMaycon Douglas Oliveira Peregrino PPE Invex

CATEGORIA B - 9 A 11 ANOSCATEGORIA B - 9 A 11 ANOS
1º Yuri Pedra de SouzaYuri Pedra de Souza PPE Invex
2º Ariana de Jesus Floriano Projeto Guri
3º Vinicius Domingues AntunesVinicius Domingues Antunes PPE Invex

CATEGORIA C - 12 A 14 ANOSCATEGORIA C - 12 A 14 ANOS
1º Ariane Henrique Pachere Projeto Guri
2º Augusto Silva Leopoldino Projeto Guri
3º Giuliana Garcia  Projeto Guri

OS VENCEDORES!OS VENCEDORES!

Incentivando a cultura e premiando talentos!Incentivando a cultura e premiando talentos!

M úsica, l i teratura e artes 
plásticas! Estes foram os 
principais ingredientes do 
evento de premiação dos 

vencedores da I Mostra Infanto-Ju-
venil Arte Viva promovido na tarde 
do dia 4 de junho. Cerca de 600 
convidados compareceram ao salão 
da Igreja São José para participar de 
um momento memorável, marcado 
pelas diversas formas de expressão 
de jovens talentosos. Em comum, 
todas estiveram voltadas para um 
único tema: meio ambiente.

“Esta iniciativa complementa a 
filosofia de preservação e respeito 
ao meio ambiente adotada em 
nosso dia-a-dia. Além disso, projetos 
envolvendo crianças e adolescentes 
são prioridades na política social 
da Empresa”, destacou o diretor de 
Operações da PPE Invex, Celso Luís 
Cipelli, durante a abertura do evento. 
O prefeito Aldomir Sanson fez questão 
de elogiar a iniciativa em seu discurso. 
“Este é um exemplo a ser seguido. Por 
isso Cerquilho orgulha-se de ter na 
cidade uma empresa responsável e 
comprometida com a comunidade, 
como a PPE Invex”, disse.

Antes da premiação dos vence-
dores para dar um sabor especial ao 
evento, foram selecionados quatro 
textos sobre o tema, de autoria das 

próprias crianças, Beatriz Demartine, 
Amanda Patrício Delfino, Mariana 
Oliveira Trípoli Mattos e Leonardo 
Ribeiro, que já demonstram sua cons-
cientização com o meio ambiente, 
pois falaram sobre a importância da 
preservação, a adoção da coleta 
seletiva, a beleza da natureza e a 
responsabilidade de todos com o 
futuro das próximas gerações.

Na seqüência, foi a vez do coral 
e da orquestra do Pólo de Cerquilho 
do Projeto Guri fazerem suas apresen-
tações vestidos, pela primeira vez, 
com roupa de gala. Entre as canções 
executadas, temas relacionados ao 
universo jovem e ao meio ambien-
te, como Aquarela do Brasil. Muito 
aplaudido, o grupo permaneceu no 
local durante a premiação e encerrou 
o evento com músicas atuais, para 
alegria da grande platéia.

Os três melhores trabalhos de cada 
categoria (6 a 8 anos; 9 a 11; 12 a 
14) receberam presentes especiais, 
que variaram conforme a idade e a 
colocação, entre eles kits de futebol, 
mochilas e disc-man. Os prêmios 
foram entregues por autoridades e 
convidados especiais (veja fotos ao 
lado). Além disso, todos os jovens 
inscritos ganharam um caderno es-
pecial como brinde e um diploma 
de participação.

Eliana Sacconi 
Ruy Sanson e 

Felipe Oliveira  
Marcon

Aldo Sanson e 
Ariane Henrique 

Pachere

José Luis Ferrari 
e Augusto Silva 

Leopoldino

Fátima Aparecida 
Leopoldino  e 

Maycon Douglas 

Oliveira Peregrino

Roberto Ferreira 
e Vinicius 

Domingues 
Antunes

Germano Reis 
de Oliveira 
e Leonardo 

Donine Gavino

Meire Cristina 
Citroni de 

Almeida e Ariana 
de Jesus Floriano

 Maria de 
Fátima Ferreira e 
Giuliana Garcia

A primeira 
apresentação 
de gala do Pólo 
de Cerquilho 
do Projeto Guri 
encantou a todos 
os convidados 
que participaram 
do evento de 
premiação dos 
vecedores da I 
Mostra Infanto-
Juvenil Arte Viva

Otávio Pilon 
Filho e Yuri 

Pedra de Souza
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VISITASVISITAS

Um incentivoUm incentivo
ao talento!ao talento!

Páginas 3, 4 e 58
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CHILE - Na semana de 8 a 12 de 
maio, Arturo Cortes e Luís Bobadilla, 
da Casanova Ltda (distribuidor da PPE 
Invex no Chile) conheceram a Fábrica 
a fim de adquirir maior conhecimento 
sobre os produtos, obtendo assim um 
importante suporte para vendas. Além 
do gerente de Vendas 
Exportação, Jaime Urgell, 
o assistente técnico Clo-
doaldo Massuia acom-
panhou a visita. 

EUA-VENTURE LIGHTING 
- No dia 10, foi a vez de 
Don e Karon Dixon, da Pi-
remag (nosso distribuidor 
nos Estados Unidos), visita-
rem Cerquilho junto com 
Jevon Baird e John H. Ba-
cks, da Venture Lighting, 
cliente norte-americano 
que atua no mercado 
de iluminação. Além de 
Jaime Urgell, o diretor de 
Operações Celso Cipelli 
fez os esclarecimentos 
necessários ao acom-
panhar o grupo.

ABB - No dia 24 a 
Fábrica recebeu o res-
ponsável mundial pela 
aquisição de comodities 
da Divisão Tecnologia de 
Potência da ABB, Gunter 
Reimer, e o gerente de Suprimentos da Divisão Tecnologia de Potência da 
ABB Brasil, Takashi Satake. Eles conheceram as instalações da PPE Invex a 
fim de discutirem a possibilidade de fornecimento de CTC para a subsi-
diária da empresa na América do Norte. A visita foi acompanhada pelo 
superintendente Romolo Giambastiani, além do diretor de Operações Celso 
Cipelli e do coordenador de Mercado, Roberto Junqueira.

Maio foi movimentado na Fábrica!

Reduzir os acidentes é objetivo 
da nova campanha de segu-
rança desenvolvida na Fábri-
ca de Cerquilho. “Queremos 

despertar atitudes prevencionistas 
através da motivação. Por isso usamos 
banners com mensagens que levem 
à reflexão”, explica o coordenador de 
Segurança no Trabalho, Julio Teixeira 
Roedel Jr. Todos já foram informados 
também sobre como a PPE Invex 

analisa e estabelece seu plano de 
monitoramento das ações, buscando 
eliminar as causas. “Estamos refor-
çando as identificações pontuais 
nos locais de risco e implementando 
diálogos rotineiros de segurança”, 
adianta Julio. Outra novidade é a 
antecipação da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes, que neste 
ano será realizada em agosto.

Nova Campanha de Nova Campanha de 
Segurança já começouSegurança já começou

A PPE InvexPPE Invex 
está realizando 
uma nova Pesquisa de 
Satisfação de Clientes, abrangendo 

todos os segmentos de mercado atendidos pela Empresa no 
Brasil. O objetivo é detectar pontos a serem trabalhados a fim 
de atender plenamente às expectativas dos clientes no que diz 
respeito a produtos e serviços. A idéia é manter a confiabilidade 
da marca e consolidar ainda mais a Qualidade como alto valor 
agregado.

N os dias 8, 9 e 10 de maio, 
a SGS realizou auditoria na 
Fábrica e confirmou o suces-
so do investimento feito em 

ações ligadas ao meio ambiente, 
recomendando a recertificação com 
base na Norma ISO 14001:2004. 
A PPE Invex parabeniza todos os 
colegas e agradece por mais esta 

conquista. Em junho e julho, foi a 
vez da Unidade promover auditoria 
interna da Qualidade, englobando 
todos os processos para atendi-
mento da Norma ISO 9001:2000 e 
QS 9000. A iniciativa visa preparar 
a Empresa para a auditoria que a 
BVQI realizará nos próximos meses 
de setembro e outubro. 

a

e

Auditorias revelam Auditorias revelam 
resultados positivosresultados positivos
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A brir o espelho. Este é o sig-
nificado da palavra Kagami 
Biraki, um tradicional ritual 
religioso do Japão repro-

duzido pela Mitsuba do Brasil, no 
dia 18 de abril. Na oportunidade, 
foi inaugurada em Manaus a nova 
fábrica destinada à produção de 
motores de partida para o mercado 
duas rodas. A PPE Invex foi uma das 
empresas convidadas para participar 
do evento, representada pelo diretor 
Comercial José Antonio Galan.

Para os japoneses, a cerimônia 
tem um significado muito bonito, pois 
simboliza a abertura do caminho 
para um destino afortunado, com 
desenvolvimento e progresso que 
se inicia a partir deste momento. 

Por isso, no evento de inauguração, 
os convidados ouviram um breve 
discurso e, em seguida, receberam 
um martelo. Simultaneamente todos 
atingiram a tampa do Taru, uma 
espécie de barril de madeira que 
representa o espelho a ser quebrado. 
Dentro dele havia uma bacia de 
inox, com 20 litros de saquê.

Após fazerem um brinde, os con-
vidados espalham a bebida pelo 
local, usando uma concha. Segun-
do a tradição, quanto mais saquê 
for espalhado, mais felicidade ele 
trará. A Mitsuba -- cliente exclusivo 
da PPE Invex -- possui atualmente 78 
funcionários e está instalada no Brasil 
desde 2002. Seus principais clientes 
são a Honda e Yamaha. 

Atraindo sorte!Atraindo sorte!
PPE Invex divide com cliente o desejo de 

desenvolvimento e progresso

M uita gente ainda se lembra de “Antes e Agora”, música de sucesso 
tocada quase há dez anos nas principais emissoras de rádio da 
região. Agora, Léo Camargo e Rony Reis estão de volta, com seu 
segundo CD, “Coração Rebelde”, lançado no final de março. 

O colega que integra a dupla está otimista com a retomada da carreira 
artística após seis anos de interrupção. “Enfrentamos situações difíceis em 
nossas vidas particulares, por isso deixamos de lado o trabalho artístico. 
Mas agora queremos lançar pelo menos um CD por ano”, diz Ronaldo José 
Vieira, que em 2007 completará 20 anos de Empresa.

A música que dá nome ao novo 
trabalho -- “Coração Rebelde” -- já 
tornou-se conhecida e a dupla vem 
reforçando seu nome em uma série 
de shows, principalmente em praças 
públicas. As vendas do CD vão bem, 
graças principalmente à colaboração 
dos colegas da PPE Invex. “Quero 
agradecer a todos que estão nos 
apoiando, adquiridno o CD ou assis-
tindo nossas apresentaçãoes. Trata-se 
de um incentivo importantíssimo”, diz 
Rony.  . A PPE Invex estará sorteando 
10 colaboradores na próxima SIPAT 
que receberão como presente este 
novo sucesso do colega!

Colega retoma carreira Colega retoma carreira 
artística e lança novo CDartística e lança novo CD

Talentos na Talentos na 
LITERATURALITERATURA

Um caderno especialmente 
produzido para a ocasião 
foi o brinde de participação 
entregue pela PPE Invex aos 

230 participantes da I Mostra Infanto-
Juvenil Arte Viva. Todos os funcionários 
também ganharam um exemplar. 
Além de informações importantes 
como a Polít ica Ambiental e da 
Qualidade, os Valores e a Missão da 
Empresa, o caderno traz as imagens 
dos trabalhos vencedores e os textos 
sobre o meio ambiente lidos durante 
a cerimônia de premiação.

A desenvoltura das crianças ao 
transmitirem suas mensagens en-
cantou o público tanto quanto a 
qualidade dos desenhos vencedo-
res. O “Futuro Sombrio”, escrito pela 
estudante Beatriz Demartini, que 
recentemente completou 12 anos, 
traz o diálogo fictício entre duas 
meninas, feito no ano de 2252, rela-
tando o que restou da humanidade 
em função da falta de consciência 
ambiental. Integrante do Projeto 

Guri, a jovem tem na música, na 
leitura e no desenho suas principais 
paixões. “Fiquei satisfeito quando vi 
o que minha filha produziu. É sinal 
que ela se preocupa em agir. Se 
todos fossem assim, este mundo 
seria muito melhor ”, destaca o pai 
da talentosa escritora, o colega 
Marcos Aurélio Demartine.

A secretária da Educação de Cer-
quilho, Maria Ivani de Arruda Burani, 
coordenou a seleção dos textos e, 
para ela, a PPE Invex passou a ter 
um valor redobrado com a reali-
zação da Mostra, pois demonstrou 
preocupação com a formação de 
seres humanos com idéias próprias, 
críticos, comprometidos com a pre-
servação do meio ambiente e da 
sustentabilidade do planeta. “Foi 
uma oportunidade para os jovens 
externarem seus protestos pelo uso 
inadequado de nossas reservas 
naturais, garantindo às gerações 
futuras uma qual idade de v ida 
digna”, destacou.

Mariana Oliveira 

Tripoli Mattos
Leonardo Ribeiro 

Bertanha
Amanda Patrícia 

Delfino
Beatriz 

Demartini


