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Um novo desafio está prestes 
a ser concretizado: em breve 
serão concluídas as obras do 

novo Clube. E chegar até aqui não 
foi nada fácil, pois toda mudança 
exige uma fase de adaptação que 
só pode ser superada quando existe 
determinação.

Foi exatamente isso o que acon-
teceu. No final de 2005, quando 
recebemos a notícia que a área do 
clube seria incorporada à Altana, fica-
mos de certa forma frustrados. Afinal, 
levamos muitos anos para construir o 
que tínhamos até então.

Mas a decisão de ter uma estrutura 
de lazer nova nos motivou a encarar 
este grande desafio. Escolher o local, 
o projeto, a empreiteira… fizemos isso 
tudo em tempo recorde. E com a ajuda 
de diversos colaboradores, estamos 
quase chegando lá. Hoje podemos 
dizer que a troca do clube antigo pelo 
atual foi bastante vantajosa.

Além de estar melhor localizado, 
o novo CAPI possui uma estrutura 
invejável, que inclui sede social com 
amplo salão, lanchonete, churras-
queira, cozinha, banheiros e depósi-
tos. Também há uma sede esportiva 
com bar, salão para jogos, sauna e 
vestiários.Além disso, os colaboradores  

terão à disposição quadras de tênis e 
poliesportiva, construídas por empresa 
especializada.

As novidades não param por aí. 
No campo de futebol social haverá 
arquibancada, vestiários e irrigação 
automática para deixar a grama sem-
pre em perfeito estado. Completam 
o cenário amplos jardins e áreas de 
passeios, além do bosque que já tem 
uma parte formada. Ali serão cons-
truídos quiosques para permitir que 
as famílias programem seus próprios 
piqueniques.

O mais importante é que toda 
esta estrutura foi construída pensan-
do no bem-estar dos empregados e 
dependentes. A diretoria da PPE Invex 
não mediu esforços nem recursos 
para que tudo fosse feito com o que 
temos de melhor na atualidade. Por 
isso, esperamos que o retorno venha 
em forma de freqüência, ou seja, que 
todos possam utilizar o local para mo-
mentos deliciosos junto com familiares 
e amigos, mantendo sempre as suas 
instalações bem conservadas. 

José Ademir Nunes 
Presidente do CAPI

Um Um 
super super 
clube clube 
para para 
você você 
e sua e sua 
família!família!  

Segurança, At i tude e Com-
prometimento foi o tema da 
III Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes do Trabalho 

realizada entre os dias 25 e 28 de 
agosto. A programação foi variada 
e teve como princípio básico focar 
temas que afetam o dia-a-dia dos 
empregados.

Na Fábrica, o grande destaque foi 
o “Professor Proteção”, que chamou a 
atenção de todos os colegas ao abor-
dar o tema “Segurança uma Questão 
de Atitude”. O divertido personagem 
não poupou esforços para discutir 
questões sérias, ligadas à segurança no 

ambiente de trabalho, mas sempre de 
forma lúdica e interativa. Foram reali-
zadas quatro apresentações, inclusive 
nos horários de refeição, abordando 
também situações relacionadas à 
segurança pessoal. Outro tema que 
mereceu destaque foi a série de pa-
lestras “Proteja suas Mãos”, aplicadas 
pelo coordenador de Saúde, Seguran-
ça e Meio Ambiente, Júlio Roedel e 
pela técnica de Segurança Luciane 
Stoppa. Mais de 200 colegas, inclusive 
terceirizados, ouviram atentamente 
as dicas sobre como evitar acidentes 
envolvendo essa região do corpo.

Complementando as apresentações, 

Segurança...Segurança...

Em setembro tiveram início as ati-
vidades da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, que des-

de Julho conta com novos integrantes 
responsáveis pela gestão 2006/2007. 
A novidade é que a Cipa está agora 
dividida em subcomitês, que atenderão 
áreas específicas, visando a prevenção 
de acidentes por meio de um trabalho 
proativo e localizado. Cada subcomitê 
se reúne quinzenalmente, para refletir e 
analisar aspectos importantes de acordo 
com o setor que cobrem.

“Nossas reuniões mensais serão 
como seminários onde, mais do que 
discutir, teremos como compromisso 
divulgar as melhorias realizadas naquele 
período”, completa o presidente da 
Comissão, Erasmo Xavier. Uma das 
primeiras iniciativas no novo grupo é a 
campanha “Segurança começa em 
casa”, ainda em elaboração e que 
será implementada em breve.

Para Erasmo, intensificar a ação da 
Cipa significa também aumentar sua 
credibilidade uma vez que, desta forma, 
pode-se atuar rapidamente quando da 
existência de riscos ou ocorrências. “O 
desafio de reduzir acidentes é grande 
porém, se houver empenho da Cipa, 
conseguiremos dividir com nossos cole-
gas de trabalho esta responsabilidade. 
Aí sim teremos um ambiente de trabalho 
muito mais seguro e saudável”, acres-
centa Erasmo.
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Conheça os novos 
integrantes da

CIPACIPA  

REPRESENTANTES DO 
EMPREGADOR 

 Erasmo Carlos Gonçalves 
Xavier (Presidente)

 Marco Antonio Dal Cin Claudio
 Valmir Ferrari
 José Marcos Diniz

SUPLENTES 

 Marco Antonio Bulla 
 Paulo Sergio de Miranda 
 Sergio Antonio de Faria 
 Jose Carlos Soares 

REPRESENTANTES DOS 
EMPREGADOS 

 Darci Valin dos Santos (Vice-
Presidente)

 Jose Antonio Ferreira
 Luiz Antonio Grando Junior
 Cledson Lara Stavel

SUPLENTES 

 Renato de Sousa
 Danilson Daros Gavino
 Celso Ricardo Lopes
 Rafael Soares de Almeida

SECRETÁRIA 
 Maria Aparecida da Silva Cato 

SUPLENTE 

 Beatriz Terezinha Garcia

QUEM É QUEM É 
QUEMQUEM

o médico do trabalho, Nelson Kalino-
vski, deu início ao treinamento “Colu-
na Saudável”, falando, inicialmente, 
sobre o tema para um grupo de 33 
pessoas. Esta palestra, entretanto, 
não se limitará à Sipat. Ela terá conti-
nuidade, pois trata-se de um assunto 
importante para todos que trabalham 
na Unidade.

Os colegas que trabalham no es-
critório administrativo do Jabaquara 
também puderam participar da Sipat. 
No dia 25 de agosto, eles assistiram à 
palestra sobre estresse, apresentada 
pela médica Sandra Farah, da ERG Life, 
uma empresa especializada na área 

de saúde que atende a PPE Invex.

Para reforçar o evento, todos os 
colaboradores e terceiros receberam 
mini-manuais sobre “Os Cuidados 
com as Mãos” e “Proteja sua Coluna”, 
além de um chaveiro como brinde 
de participação. “O evento foi muito 
bom, principalmente o Professor Pro-
teção, que agitou a Fábrica com sua 
forma diferente de falar um assunto 
sério”, explica Arnaldo Machado, da 
Expedição. “Todo evento que fala 
de segurança é sempre muito bem-
vindo”, completa Fábio F. Ferrari, da 
Manutenção.

SIPAT 2006SIPAT 2006
...em foco!...em foco!

Mais saúde Mais saúde 
para todos!

Saúde Viva é o nome do novo programa que a PPE Invex irá 

lançar em breve. Trata-se de uma iniciativa pioneira, que 

visa desenvolver ações individuais e coletivas em prol da 

saúde e da melhoria da Qualidade de Vida dos empregados 

e familiares. Ele foi todo desenvolvido com base nas 

necessidades específicas da Empresa.

Aguarde a edição especial do Invex Viva de Novembro, para 

saber mais detalhes sobre a novidade!

“Professor Proteção”: 
a Segurança é uma 
questão de Atitude
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C erquilho ficou ainda mais ver-
de na manhã do dia 21 de 
setembro, quando o biólogo 

Vítor Otávio Lucato desenvolveu uma 
série de aulas teóricas e práticas com 
os alunos da Escola Municipal Professor 
João Toledo. As atividades tiveram 
como objetivo sensibilizar a garotada 
para a importância da preservação do 
meio ambiente, dos recursos naturais 
de biodiversidade e da proteção dos 
recursos hídricos. “A ação foi patroci-
nada pela PPE Invex, no sentido de 
contribuir para a educação ambiental 
dos jovens da comunidade”, salienta 
Márcia Regina Colavite Oliveira, co-
ordenadora do projeto.

Em suas aulas, Lucato ensinou os 
alunos a fazerem jardineiras, para que 
pudessem entender como vivem as 
plantas e quais suas necessidades 
básicas em relação ao solo. O biólogo 
reforçou o tema da dependência do 
ser humano em relação à natureza 
e de como os vegetais são base de 
toda cadeia alimentar. Em seguida, 
a garotada foi orientada sobre como 
plantar árvores da forma correta, desde 
a abertura de uma caixa de adubação 
até as regas necessárias.

O evento foi encerrado com a 
palestra “Biomas Brasileiros”, quando 
contou como a vegetação se distribui 
dentro do território nacional de acordo 
com o relevo, solo e clima de cada 
região e foi  dado premio às  crianças 

da  classe com  o  melhor  projeto 
de  placas que  identifica  as  árvores  
plantadas.  

“Só através da educação é pos-
sível formar cidadãos conscientes e 
responsáveis, entender que toda vida 
depende diretamente da natureza e 
que sem preservação não há futuro 
para as novas gerações”, destaca 
a diretora da escola, Elaine Cipelli. 
Segundo Lucato, foi muito bom ouvir 
adultos dizendo que nunca tinham 
plantado uma árvore e que gostaram 
da experiência. “A PPE Invex é uma 
empresa que processa recursos naturais. 
Só através da jazida de minérios que ela 
pode existir, crescer, empregar pessoas, 
produzir riquezas, etc. O compromisso 
com o meio ambiente é necessário 
e legítimo. Um bom exemplo é fazer 
o caminho de volta, ir até o produto 
que a natureza demorou milhares de 
anos para criar, e chegar até o produto 
final, processado e industrializado”, 
destacou. 

Para o colega Wanderley Campos, 
que acompanhou a iniciativa, a PPE 
Invex deu um grande exemplo à 
sociedade pois a ação estimula que 
outras empresas adotem posturas 
ecologicamente corretas. “Houve um 
empenho muito grande por parte da 
Empesa para que este evento pudesse 
ser concretizado. Afinal, conscientizar 
sobre o meio ambiente é preocupar-se 
com o futuro”, destacou.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
um presente da PPE um presente da PPE 

para Cerquilhopara Cerquilho

Investindo na educação 
ambiental dos jovens
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Qualidade em focoQualidade em foco Estamos entreEstamos entre
as melhores...as melhores...

...Empresas para se trabalhar no Brasil!

Pesquisa realiza-
da pelas revistas 
Você S.A. e Exa-
me comprovou 

a eficiência da política 
adotada pela PPE Invex 
em relação a diversos 
assuntos, mas princi-
palmente, à gestão de 
pessoas. Tanto é que a 
Empresa foi reconheci-
da como uma das 150 
melhores empresas do 
país para se trabalhar. 
Fazer parte deste seleto 
grupo não é fácil.

Para selecionar os 
vencedores, diversos 
aspectos são levados 
em conta. Não basta 
encaminhar aos orga-
nizadores da pesquisa 
os dados solicitados; as publicações 
também enviam jornalistas a cada 
uma das empresas analisadas, para 
conversar com os funcionários.

Ou seja, para descobrir se a em-
presa é realmente um bom lugar para 
trabalhar os profissionais perguntam 
diretamente a quem trabalha lá. Se 
a pessoa fala com propriedade dos 
valores e dos produtos da companhia, 
se tem um exemplo na ponta da lín-
gua para ilustrar as oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional, se 

aprova suas lideranças 
e se mostra satisfação 
e motivação com seu 
trabalho e, ao final, ainda 
indica o lugar para ami-
gos e parentes, é sinal que 
esta é uma organização 
de primeira linha!

Foi exatamente isso 
o que aconteceu com 
a PPE Invex. Em junho, a 
Fábrica recebeu a visita 
da jornalista Juliana No-
gueira, que voltou para 
São Paulo impressionada 
com o que viu e ouviu. 
“Este é um reconheci-
mento importante que dá 
orgulho a cada um que 
faz parte da Empresa. 
Hoje, somos referência 
para o País”, destaca o 

diretor de Recursos Humanos, Orlando 
Manastarla. 

Remuneração/benefícios, carrei-
ra, educação, saúde, integridade e 
responsabilidade social e ambiental 
são as políticas e práticas de gestão 
analisadas e que tornaram a PPE Invex 
um exemplo de empresa. “Queremos 
continuar seguindo esta linha, a fim de 
garantir a satisfação de nossos colabo-
radores. Este prêmio é uma conquista 
de todos”, acrescenta Orlando.

WHIRLPOOL - No dia 19 de setembro, 
Cerquilho recebeu a visita de Falconeri 
Dias Costa, gerente de Gestão de Ma-
teriais da Whirlpool. Acompanhado do 
diretor-superintendente da PPE Invex, 
Romolo Giambastiani, do diretor de 
Operações Celso Cipelli e da gerente 
de Marketing Márcia Regina C. Oliveira, o 
visitante percorreu toda a área industrial 
da empresa.

FÓRUM - A PPE Invex foi uma das empresas convi-
dadas para participar, no dia 14 de julho, do Fórum de 
Fornecedores promovido pela ABB em sua Unidade de 
Blumenau (SC). O encontro teve como objetivo reunir 
forças para buscar soluções a fim de tonar a ABB cada 
vez mais competitiva em um mercado exigente tanto em 
preço quanto em qualidade. “O Fórum permitiu refletirmos 
sobre a relação cliente-fornecedor, sobre cenário atual 
e futuro”, destaca o diretor Comercial da PPE Invex, José 
Antonio Cortez Galan, que participou do evento junto 
com o gerente de Vendas Airton Gomes Branco.

A té dezembro, um grupo de 112 
colegas participarão do Programa 
de Desenvolvimento direcionado 

para os operadores das esmaltagens 
Vertical Redondo e Horizontal. O pri-
meiro módulo – Qualidade: Atitude e 
Necessidade – teve início no dia 20 
de julho, com o objetivo de sensibi-
lizar os empregados em relação ao 
atendimento pleno da Política da Qua-
lidade por meio de comportamentos 
adequados.

Nos meses de agosto e setembro 
o Programa realizou treinamento para 
capacitar tecnicamente os partici-
pantes na utilização dos instrumentos 
usados na produção do fio esmaltado. 
Em outubro, a prioridade será dada a 
assuntos relacionados ao auto controle 
do produto e auto controle de processo. 
Em dezembro será a vez de verificar o 
conhecimento adquirido: diariamen-
te, os administradores de Produção 

irão acompanhar os indicadores de 
desempenho para as ações de cor-
reção necessárias. “Verificaremos se 
após 90 dias do treinamento o nível 
de aproveitamento e desenvolvimento 
dos conhecimentos técnicos evoluírão”, 
destaca Sueli Borges, da área de De-
senvolvimento de Recursos Humanos. 
“Nossa equipe precisa estar preparada 
para atuar sempre com qualidade e 
atendendo aos requisitos do cliente”, 
acrescenta.

AUDITORIA - Teve início no dia 2 de 
outubro, no escritório administrativo do 
Jabaquara, a auditoria para manuten-
ção da certificação ISO 9001:2000 e QS 
9000. Em São Paulo, foram auditadas 
as áreas Comercial e Suprimentos. De 
3 a 6, foi a vez da Fábrica receber os 
auditores, que verificaram o processo 
de fabricação e as áreas de apoio. 
Os resultados foram positivos, graças 
ao empenho de toda a Equipe.

Evento em 
prol do meio 

ambiente, 
realizado pela 

Empresa, reuniu 
estudantes, 
professores, 
colegas e 

autoridades da 
cidade, como 
o prefeito Aldo 

Sanson

ABB - PPE Invex e ABB estiveram novamente 
juntas no dia 10 de outubro, desta vez, em 
Cerquilho. Na oportunidade, o gerente de 
Suprimentos da empresa na Colômbia, Juan 
Sebastian Botero, visitou a Fábrica com ênfase 
na produção de Magnetos e Cabos Trans-
postos. Acompanharam a visita a gerente de 
Marketing Márcia Regina C. Oliveira, o gerente 
Exportação Jaime Urgell, o diretor de Operações 
Celso Cipelli e Hideo Ichise, engenheiro de 
Desenvolvimento Produtos  Especiais.

PATROCÍNIO - Um 
grupo de clientes foi 
convidado pela PPE 
Invex para acompa-
nhar a única exibição 

no País do pianista 
austríaco Rudolf 

Buchbinder. Promovida 
pelo Mozaretum Brasi-
leiro, a apresentação 
foi realizada na Sala 

São Paulo, no dia 2 de 
outubro, e recebeu 

apoio da Empresa por 
meio da lei de incen-
tivo à cultura. Buch-

binder interpretou três 
concertos de Mozart, 

acompanhado por 23 
instrumentistas de cor-
das da Orquestra de 
Câmara de Zurique. 


