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N o dia 30 de maio, os alunos do 
Centro Educacional Sesi – Cer-
quilho tiveram a oportunidade 
de conhecer melhor a PPE. Em 

função do Dia da Indústria (25/5), a escola 
promoveu uma exposição em homenagem 
às empresas instaladas na Cidade. Além 
de maquetes e apresentações feitas pe-
los próprios alunos, os visitantes também 

puderam ouvir explicações dadas por 
colegas da Fábrica, que falaram sobre o 
processo de fabricação e a importância 
da Empresa para o desenvolvimento da 
região. A PPE também distribuiu Jornal 
PPE Viva, Catálogos sobre os produtos da 
Empresa e as  Políticas Ambiental e da  
Qualidade. Graças à cooperação dos 
envolvidos, o evento foi um sucesso.

De 26 de maio a 20 de junho, os colegas da Fábrica puderam parti-
cipar da Campanha do Agasalho de 2008. Não faltou sentimento de 
solidariedade para quem fez questão de contribuir, doando roupas, 
calçados e cobertores. As 118 peças arrecadadas já foram encami-
nhadas para a área de Promoção Social da Prefeitura de Cerquilho, 

que enviou os donativos a entidades da região. 

J unho foi um mês de muito aprendizado 
para 24 colegas que operam empilha-
deira durante o trabalho. Divididos em 
quatro turmas, eles participaram de um 

treinamento sobre transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais. O 
objetivo foi reciclar conceitos, atendendo a 
determinação da Norma NR11, para que os 
equipamentos de cargas continuem sendo 
usados segundo as recomendações de segu-
rança. Realizado pelo Instituto de Educação 
Profissional de Cerquilho, o treinamento teve 
oito horas de duração e foi conduzido por 
instrutores capacitados pelo Senai. 

Operadores de empilhadeira 
participam de reciclagem

PPE vai ao Sesi!

Solidariedade em 
forma de agasalho

S e o seu filho tem entre 7 e 19 anos, não per-
ca a oportunidade de inscrevê-lo no Projeto 
Guri. Patrocinada pela PPE e pela Cipatex, a 
iniciativa tem movimentado a comunidade 

graças à seriedade da proposta, voltada à inte-
gração social por meio da formação musical.

O Projeto oferece aulas de violão, percus-
são e canto coral, proporcionando aos alunos 
o contato com valores importantes para seu 
desenvolvimento, dentre eles a concentração, 
a disciplina, o trabalho em grupo, o respeito às 
diferenças e a apuração da sensibilidade. 

A oportunidade de conhecer o mundo da 
música e compartilhar valores tão importantes 
estimula os participantes a dedicarem-se mais aos 
estudos e a desenvolverem uma atitude positiva 
diante dos desafios, criando assim condições para 
o aprimoramento de suas potencialidades.

Uma das novidades deste ano foram as Aulas-Espetá-
culo, iniciadas no primeiro semestre e que terão continui-
dade a partir de agosto. Em cada apresentação, bandas e 
grupos musicais convidados realizam atividades com os alunos 
participantes. A interatividade traz o aprimoramento de técnicas e 
a troca de informações com o artista.

Se você quer mais informações, l igue para 3384.1796 ou compareça à 
Travessa Cobrasil, 100, Estação Cultura, Centro. O Pólo de Cerquilho funciona 
às segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30. As aulas 
são gratuitas.

Seu filho já 
participa do 
Projeto Guri?

Os cursos de capacitação em infor-
mática promovidos pela Prefeitura -- com 
apoio da PPE, Cipatex e ICAP -- são um 
sucesso. Em agosto começam novas 
turmas, tanto para os módulos básicos 
como os avançados. Em apenas uma 
semana, todas as vagas para as aulas 
aos sábados e no período da noite foram 
preenchidas. Os dois pólos possuem atu-
almente quase 1.000 inscritos entre alunos 
da 8ª série do Ensino Fundamental, do 
EJA - Educação de Jovens e Adultos, da 
3ª Idade e da comunidade em geral.

“Esta iniciativa é importante porque 
visa a valorização e disseminação do 
conhecimento, para que todas as pessoas, 
além de obterem noções básicas em 
informática, compartilhem suas idéias, 

opiniões, seus conhecimentos e realizem 
pesquisas sobre temas de seu interes-
se, independentemente da classe social 
ou grau escolar ”, explica o professor de 
informática Luiz Fernando Pimentel de 
Souza, coordenador do Pólo II. 

Os participantes estão aprovando a 
experiência. Mais de 99% dos alunos que 
concluíram o módulo básico se inscre-
veram para o avançado. “A procura tem 
crescido a cada dia, sendo difundida 
pelos próprios alunos aos seus conhecidos 
e parentes. A maioria comprou um micro 
após início do curso. Notamos, sem dú-
vida, que o Projeto vem ganhando cada 
vez mais força e raízes”, acrescenta a 
coordenadora do Pólo I, Damaris Moretti 
Cordeiro.

Cursos de informática 
continuam com 
grande procura

Arte, educação e meio ambiente
Ficou muito mais estimulante estudar ciências na Escola Estadual Professora Victória Marcon Bellucci. 

E tudo isso graças a um projeto de revitalização apoiado pela PPE.

L ocalizada no bairro São Fran-
cisco, a “Victória Bellucci” 
possui uma ampla área verde, 
que agora está de visual 
novo: no local foram plan-
tadas cerca de 190 mudas 

de árvores frutíferas e ornamentais, 
cuja preservação está sendo feita 
pelos próprios alunos. A iniciativa faz 
parte de um projeto de revitalização, 
patrocinado pela PPE e pela Cipatex, 
que tem por objetivo desenvolver a 
consciência ecológica e a integração 
com a natureza.

A primeira ação prevista foi a rea-
lização de um concurso de desenhos 
para a escolha das placas que me-
lhor simbolizasse o projeto. Lançado a 
todos os alunos da escola, o desafio 
chamou a atenção de 250 jovens, 
que expressaram o seu olhar sobre as 
questões ambientais. Uma comissão 
julgadora escolheu os três trabalhos 
considerados mais criativos, premiados 
no dia 10 de junho. O evento teve a 
participação do prefeito Aldo Sanson, 
que parabenizou todos os envolvidos, 
principalmente os vencedores: Lais 
Lelis Lima (1o lugar), Jessyca Roneyde 
Santos da Silva (2o) e Wellington Luiz 
de Pontes (3o).

Após a premiação, a comunidade 
escolar se reuniu para o ponto alto 
do projeto: o plantio das árvores em 
áreas previamente demarcadas, onde 
poderão crescer de forma saudável. Na 
oportunidade também foi promovido 

um jogo, baseado em perguntas e 
respostas sobre meio ambiente, que 
distribuiu cerca de 30 brindes entre os 
participantes. “Valorizando a escola a 
gente valoriza os alunos. Todos estão 
entusiasmados com o novo ambiente. 
Graças a empresas como a PPE e a 
Cipatex, as aulas estão sendo muito 
mais agradáveis”, diz a coordenadora 
pedagógica Maria Augusta Amorim 
Nunes. Os benefícios não se limitam 
apenas às pessoas, mas à natureza 
de um modo geral. “As árvores atrairão 
muitos pássaros, trazendo de volta 
para a área urbana espécies de aves 
há muito tempo não vistas, devido as 
monocultura estabelecidas no muni-
cípio”, acrescenta o professor Adriano 
José de Luca, autor do projeto.

O plantio das árvores foi apenas 
o início de um longo processo que 
promete mudar a rotina da escola. 
Para fazer uma ligação do projeto com 
a disciplina de Biologia, por exemplo, 
o professor deverá ensinar o aluno 
como coletar dados científicos rela-
cionados ao crescimento das plantas, 
bem como da relação e interação 
de aves e insetos com as mesmas. 
Outras atividades também poderão 
ser realizadas usando como cenário 
a nova área externa da escola.

“Essa integração entre escola, em-
presa e comunidade é fundamental 
para o desenvolvimento da educação, 
um exemplo para ser seguido, pois a 
ação tem mais força do que as pa-

lavras”, lembra Ludmila B. C. Mendes, 
dirigente regional de Ensino.

Além de deixar o local mais boni-
to, o projeto permitiu resgatar valores 
importantes e fortalecer a consciência 
ambiental. “O primeiro passo já foi 
dado, agora será de responsabilidade 
da comunidade escolar a manutenção 
do espaço. Do jeito que estão empe-
nhados, acredito que isso será muito 
bem-sucedido”, completa, otimista, 
a secretária municipal de Educação 
e Cultura, Maria Ivani Arruda Burani. 

Para ajudar nesse desafio, a PPE e a 
Cipatex doaram ferramentas especí-
ficas para jardinagem.

“Temos uma ligação muito grande 
não só com a escola mas com o 
bairro onde ela está erguida. Nessa 
região moraram – e ainda moram 
– muitos funcionários que vieram para 
Cerquilho, há quase 30 anos. Por isso 
estamos muito felizes por participarmos 
desta ação”, acrescenta a gerente 
de Marketing da PPE, Márcia Regina 
Colavite de Oliveira.

Prefeito Aldo Sanson, Maria Ivani, Ludmila Mendes, Márcia Colavite, Roberto 
Ferreira, Sonia Stefani, Maria Aparecida Merino e Maria Augusta.

Conselho editorial: Aldo Bertolucci, Antonio Carlos Amorim, Celso Luiz Cipelli, José 
Clodoaldo Massuia, Erasmo Carlos Gonçalves Xavier, Jose Ademir Nunes, Julio Teixeira 
Roedel Jr, Márcia Regina C. de Oliveira, Pedro Roberto Machado, Saiki Inoue, Sueli Maria 
Lazarin Borges.
Coordenação Técnica: Márcia Regina C. de Oliveira - Gerência de Marketing. Colaboração: 
Thiago Gaiotto de Godói (fotos).
Jornalista Responsável: Arlete Prieto (MTb 21.747). Produção gráfica e editorial: 
Textos&Cia (11/4226.4994). Impressão: Ripa Artes Gráficas. Tiragem: 700 exemplares.
Endereço para correspondência: Av. Primeiro de Maio, 1.835, bairro Estiva, Cerquilho, SP. 
Site: http://www.ppefios.com.br. E-mail: esmaltados@ppefios.com.br

EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna destinada
aos empregados da PPE Fios Esmaltados S.A.

“Nos últimos anos, temos 
acompanhado muitas 
mudanças positivas na 
Empresa, a começar do 

número de empregados que pratica-
mente dobrou. A geração de mais 
de 200 novos empregos é um fato 
importante não só para a PPE mas 
para nossa própria cidade, que se 
orgulha com o trabalho que realiza-
mos aqui.

Por isso, um prêmio como o da 
Embraco é um motivo de muito or-
gulho para todos nós da PPE. Fiquei 
feliz com o convite que recebi para 
representar meus colegas na entrega 
do prêmio, comportamentos assim 
fazem parte da nossa rotina, pois 
aprendemos que ninguém consegue 
progredir sozinho. E da mesma forma 
que trabalhamos juntos também 
comemoramos juntos cada nova 
conquista.

Os projetos de melhorias, como 
o SPIM, mostram que com o traba-
lho em equipe poderemos melhorar 

mais a qualidade dos nossos produ-
tos, para continuarmos atendendo 
as expectativas dos nossos clientes e 
sendo reconhecidos por eles publica-
mente.

Faço parte deste time há 19 anos 
e sei como foi importante acreditar 
no futuro da nossa Empresa. Nunca 
houve um crescimento tão grande 
como este de agora e acredito que 
não podemos perder a oportunidade 
de mostar do que somos capazes. 

Eu e meus colegas mais antigos 
estamos sempre abertos para ajudar 
quem está chegando agora, com 
o objetivo de aumentar ainda mais 
a competência e a qualidade do 
trabalho em equipe. Afinal, quando 
cada um faz a sua parte, dá o me-
lhor de si, as novidades são sempre 
muito boas.”

Valdemar Inácio Pires

Operador Esmaltatriz Vertical

“O 
sucesso 
da PPE 

está nas 
mãos 

de todos 
nós”

Wellington  Luiz de Pontes recebeu seu prêmio das 
mãos de Roberto Ferreira, da Cipatex.

Prefeito Aldo Sanson premiou a vencedora 

Laís Lelis Lima

Ludmila Mendes fez a entrega do prêmio à Jéssyca 
Roneyde Santos da Silva
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PPE incentiva a arte 
e o meio ambiente

Páginas 3 e 4

G incanas e jogos coope-
rativos agitaram crianças 
e adultos que participa-
ram do “Meio Ambiente 

e Lazer ”, evento realizado no dia 
20 de junho, na sede do Clube. O 
encontro teve apoio do SESI/Tatuí 
e incluiu uma sér ie de at iv idades 
voltadas para a consciência ambien-
tal. Como ninguém é de ferro, a PPE 
serviu cachorro-quente e refrigerante 
para os 52 participantes do encontro, 
além de entregar a eles uma cartilha 
sobre a dengue. No final, as equipes 
avaliaram o evento por meio de de-
senhos, demonstrando que ficaram 
extremamente satisfeitos. As famíl ias 
inscritas doaram alimentos, entregues 
pelo Clube a uma famíl ia carente 
da Cidade.

Divertimento e 
solidariedade

Raquel, esposa do colega Cledson 
Lara Stavel, e seu filho Christian, 
durante o evento no Clube, que 

promoveu atividades voltadas para a 
conscientização do meio ambiente.

Mais uma vez a PPE esteve representada em uma das mais tradicionais corridas 
de rua da cidade, realizada neste ano no dia 3 de agosto. Os dez colegas que 
aparecem na foto abaixo participaram da Corporate Run, que teve a largada 
na Cidade Universitária, na USP, em São Paulo (SP). Divididos em três equipes, o 
grupo percorreu 5 quilômetros e não faltou descontração durante todo o percurso. 
“O objetivo da prova é promover integração entre os participantes, gerando um 

clima de amizade e qualidade de 
vida através da prática esportiva. 
Por isso participamos novamente da 
Coporate Run”, lembra a analista 
Financeira Juliana Andrade Franco. 
Entre os colegas, o melhor tempo 
foi obtido por Leonardo Buzinskas, 
que completou a prova em apenas 
26 minutos e 56 segundos.

Ricardo, Diego, Allan, Anderson e 
Márcia (atrás); Débora, Nádia, Léia, 
Camilla e Juliana (à frente)

Saúde é o que interessa!

No dia 17 de maio, 
a PPE  recebeu um 
grupo de funcionários 
da SEW para um jogo 
de confraternização. 
A empresa utiliza nos-
sos produtos na fabri-
cação de motores e 
tivemos uma grande 
oportunidade de com-
partilhar essa agradá-
vel integração.

Integração com o cliente
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J á é tradição na PPE abrir suas portas 
para receber clientes importan-
tes, como você pode conferir na 
página ao lado. Agora, a Empre-

sa vem repetindo a iniciativa trazendo 
também para a Fábrica os clientes de 
seus distribuidores. A integração tem sido 
estimulante para todos os envolvidos. No 
dia 17 de junho, por exemplo, a Unida-
de de Cerquilho recebeu representantes 
da KM, que adquire nossos produtos do 
distribuidor Maxifios.

Localizada em Vinhedo (SP), às margens 
da Rodovia Anhanguera, a KM firmou-
se no mercado brasileiro há quase 20 
anos. A empresa fabrica carregadores 
de baterias para veiculos, empilhadeiras 
elétricas, máquinas lavadouras de pisos, 
flutuadores e outros modelos sob consulta, 
sempre com tecnologia, qualidade e 
eficiência para atender as necessidades 
de seus clientes.

Um dos diferencias da empresa é 
a agil idade nos serviços prestados, o 
que exige fornecedores com a mesma 
capacidade de atendimento de suas ex-

pectativas. “Hoje em dia não se trabalha 
com estoque, sendo assim as empresas 
no ramo de logística tem que ser ágil e 
eficiente”, destaca Nelson Macan, um 
dos proprietários da KM. Este inclusive 
é um dos pontos positivos que mantém 
sólida a parceria com a Maxifios, que 
comercializa os fios utilizados nos pro-
dutos da marca KM.

Durante a visita à PPE, os representantes 
da empresa conheceram a produção e 
receberam explicações técnicas sobre 
a fabricação dos produtos. A visita foi 
considerada estratégica inclusive para a 
Maxifios, que está de olho no crescimento 
do mercado de carregadores.

”Ao aproximarmos nossos clientes do 
fabricante dos produtos que comercia-
l izamos, ganhamos em credibil idade. 
Além disso, essa foi uma excelente opor-
tunidade para mostrar as vantagens de 
se adquirir produtos da PPE, em função 
de todo o cuidado que a Empresa tem 
desde o desenvolvimento até a entre-
ga dos mesmos”, acrescentou Ademir 
Maximo.

VISITAS

VoIth SIEMENS – No dia 11 de agos-
to, a PPE recebeu a visita de repre-
sentantes da Voith Siemens. O sólido 
relacionamento entre as empresas faz 
com que a interação seja permanente. 
Desta vez, a Fábrica recebeu Ricardo 
Poloni Lee, Marcelo Tsujimoto, Vinicius 
Lorensini, João Edelcio Prado, Si lvio  
Murilo Crepaldi, Jacky Yue, Cristiano 
Brizi e Ronaldo Almeida, que vieram 
a Cerquilho conhecer o processo de 
fabricação dos fios especiais adqui-

ridos pela Voith. Na foto aparecem também os colegas que acompanharam o 
grupo: Jaime Urgell, Hideo Ichise, Celso Cipelli, Romolo Giambastiani, Roberto 
Junqueira e Saiki Inoue.

tECUMSEh – Uma das maiores fa-
bricantes de compressores herméti-
cos para refrigeração do mundo, a 
Tecumseh está entre os clientes que 
visitam com freqüência a PPE. No dia 
7 de agosto, um novo grupo veio a 
Cerquilho para conhecer as instalações 
da Fábrica e o processo de fabricação 
de fios esmaltados. Vainer Grizante Jr 
e Milton Tulio receberam Sérgio Berta-
chini, Álvaro Batista Dietrich e Cláudia 
Andréa da Silva.

ALStoM - Thierr y Durand, Emerson 
Fábio de Paiva e Adriana M.X. Hoshi, 
da Alstom, foram recepcionados por 
Romolo Giambastiani, Hideo Ichise, 
Roberto Junqueira e Saiki Inoue, durante 
visita realizada no dia 6 de agosto. 
O grupo visitou a Fábrica e dedicou 
atenção maior à área de fios especiais. 
A Alstom desenha, monta e instala 
hidrogeradores.

MItSUBA – No dia 27 de maio, a 
PPE recebeu a visita de representan-
tes da Mitsuba, cliente que atua no 
segmento de moto peças. Yuichi Hiro-
machi, Ricardo Takeshi Tsutsumi, Cel-
so Yassuo Igari e Nilson E. de Oliveira 
conheceram a área e os processos 
de fabricação de fios esmaltados. Na 
foto, os visitantes aparecem junto aos 
colegas que acompanharam a visita: 
Vainer Grizante Jr, Clodoaldo Massuia 
e Fábio Begliomini.

BoSCh – A área de fios esmaltados 
foi o foco da visita de representantes 
da Bosch, realizada no dia 9 de junho. 
Norival Matos, Ricardo Graças, Heitor 
Aquino, Fabio Veg, Robert Dedding e 
Gilberto Almeida foram recebidos por 
Vainer Grizante Jr e Clodoaldo Massuia. 
Além de poder esclarecer eventuais dú-
vidas, os visitantes puderam conhecer 
melhor o processo de fabricação dos 
nossos produtos e os procedimentos ado-
tados pela PPE para garantir a qualidade 
de tudo o que produz. A Bosch é líder 

mundial no fornecimento de serviços e soluções para os setores de tecnologia 
automotiva.

De portas abertas
A área Comercial 

tem adotado 
uma estratégia 

diferenciada 
junto aos seus 
distribuidores, 

que inclui a 
promoção de 

eventos e visitas 
à Fábrica de 

Cerquilho. A ação 
tem sido um 

sucesso!

E star entre os melhores fornecedo-
res, da empresa líder mundial do 
mercado de compressores hermé-
ticos, não é para qualquer um. E 

ser homenageada, em casa, é motivo 
ainda maior de orgulho. Foi exatamente 
o que aconteceu no dia 11 de junho 
quando representantes da Embraco foram 
a Cerquilho para entregar à PPE o Prêmio 
de Fornecedor Destaque em 2007.

Para selecionar os vencedores, a Em-
braco leva em consideração aspectos 
como qualidade, custo, comprometimen-
to, criticidade de qualidade e impactos 
financeiro e logístico. Ou seja, para ser 
um fornecedor à altura do que a Embra-
co espera, é preciso atingir índices de 
qualidade altíssimos, além de se compro-
meter com o atendimento feito antes do 
desenvolvimento do produto, durante a 
fabricação e após a entrega, respeitando 
prazos e aspectos negociados. “A Embraco 
só tem um desempenho de qualidade 
de seus produtos porque ela trata este 
assunto olhando toda a cadeia de pro-
dução, desde os seus fornecedores, seus 
processos internos e o seu 
serviço de assistência aos 
clientes”, explica José L. 
Flores, gestor de Fábrica 
da Embraco.

A sintonia entre a PPE 
e a Embraco é antiga. 
Desde o início da década 
de 70 a empresa adquire 
fios esmaltados usados 
nos compressores produ-
zidos pela Empresa. Por 
isso, a entrega do prêmio 
na Fábrica confirma uma 
relação sólida, que serve 
de exemplo para outros 

fornecedores. “A participação da PPE no 
Prêmio Embraco de Fornecedor Destaque 
demonstra que, quando a Empresa foi 
convidada para contribuir na busca de 
uma performance de qualidade supe-
rior, houve uma aceitação imediata. Ao 
estar entre os Fornecedores Destaque, 
a PPE reforça com certeza sua parce-
ria com a Embraco”, acrescenta Flores. 
“Além dos bons níveis de qualidade e 
atendimento logístico, a PPE responde 
rapidamente sempre que novos tipos 
de fio ou mesmo alterações no produto 
atual são solicitados.

A PPE é um importante parceiro em 
novos desenvolvimentos”, complementa 
o especialista em materiais da Embraco, 
Osvaldo Casagrande Junior. Para o diretor-
superintendente Romolo Giambastiani, é 
sempre muito importante um reconhe-
cimento como esse, por parte de um 
cliente que possui renome internacional. 
“Crescemos junto com a Embraco, por 
isso, tanto as nossas conquistas quanto 
as conquistas deles são sempre muito 
comemoradas”, acrescenta.

José Flores, Valdemar Inácio Pires e Romolo Giambastiani

A PPE recebeu, em sua fábrica, o tradicional reconhecimento
entregue pela Embraco aos seus principais parceiros!

Entrega
personalizada

Nos dias 17 e 18 
de julho, a PPE 
recebeu, em 

sua Fábrica, os 
participantes 
da reunião 
comercial 
promovida 

pela Empresa. 
Vendedores e 
representantes 

tiveram a 
oportunidade de 

verificar parte 
dos investimentos 
já  realizados na 

Unidade.

Parabéns!
Agora fazemos parte do ranking 500 Maiores e Melhores Empresas do Páis, 

elaborado pela Revista Exame. Esta é uma conquista  de todos!

Equipe unida!


