
Seu bem-estar Seu bem-estar 
também é o 
nosso bem-
estar!estar!

EDITORIALEDITORIAL

Q ual idade de vida é o 
melhor benef ício que 
uma organização pode 
oferecer aos seus  empre-

gados . Afinal, sua “saúde” depende 
diretamente da maneira como vive e se 
comporta seu bem mais precioso.

Para a PPE Invex, investir em Qua-
lidade de Vida não se trata de um 
modismo, mas s im de um com-
promisso permanente,  po is  seu 
desempenho depende diretamente do bem-estar de sua gente, 
seja ele físico ou mental.

O Programa Saúde Viva é um exemplo que comprova essa 
fi losofia. Planejado cuidadosamente desde 2004, é fruto de uma 
pesquisa minuciosa, que permitiu À PPE Invex obter um per fi l de-
talhado sobre a saúde de seus  empregados .

Nas páginas a seguir você conhecerá melhor o que preparamos 
para 2007 em função dos objetivos estabelecidos. Estão previstas 
ações individuais e coletivas, que permitirão melhorar a Qualidade 
de Vida dos  empregados e também de seus familiares.

Tudo isso com base na premissa que a prevenção é a melhor 
forma de garantirmos um futuro promissor e, principalmente, muito 
mais saudável a todos nós!

Romolo Giambastiani  Orlando Manastarla
Presidente da PPE Invex  Diretor de Recursos Humanos

Medicina, psicologia, nutrição, educação 
física e muita vontade de viver melhor! 

Esses são os principais ingredientes para o 
sucesso do Programa Saúde Viva lançando 

agora, oficialmente, com a distribuição desta 
edição especial do Invex Viva.
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“Podemos viver “Podemos viver 
melhor. Basta melhor. Basta 

querer!”querer!”

PROGRAMAPROGRAMA Júlio Roedel Teixeira Jr 
trabalha na Empresa há 27 

anos, 16 deles ligados à 
área de Saúde e Segurança 

no Trabalho. Segundo 
ele, a preocupação 

com a saúde e o bem-
estar dos empregados já 
faz parte da cultura da 

empresa. Ou seja, trata-
se de um comportamento 

“enraizado” desde a época 
em que a atividade era 
controlada pela Pirelli. 
Por isso as perspectivas 
agora são excelentes, 

uma vez que a PPE Invex 
está investindo ainda mais 

em ações voltadas para 
a Qualidade de Vida dos 

empregados, como o 
Programa Saúde Viva. 

O que há de mais O que há de mais 
importante nessa importante nessa 

iniciativa?iniciativa?
JÚLIO: O Programa foi elaborado a 

partir de uma pesquisa realizada em 
outubro e novembro de 2004, que 
permitiu à PPE Invex obter um raio X 
sobre a saúde dos empregados, pois 
72% da população respondeu aos 
nossos questionários. Desta forma, 
todas as ações a serem colocadas 
em prática estão muito bem-funda-
mentadas e de acordo com a nossa 
realidade. Não estamos dando ‘chutes’ 
para qualquer lado e sim trabalhando 
com dados reais. 

Quais aspectos foram Quais aspectos foram 
abordados na pesquisa?abordados na pesquisa?

JÚLIO: Procuramos levantar infor-
mações sobre comportamentos de 
risco que podem interferir no bem-

estar, como tabagismo, 
alcoolismo, alimentação, 
atividades físicas, nível 
de estresse e índice de 
massa corporal, além de 

mapear a existência de sintomas e 
doenças crônicas que impedem maior 
qualidade de vida. A partir desses 
resultados, estabelecemos um plano 
de orientação que estabelece ações 
de prevenção e promove a utilização 
racional do nosso Plano de Saúde.

Qual o papel dos Qual o papel dos 
empregados neste empregados neste 

Programa?Programa?
JÚLIO:  E les são a essência do 

Programa. A empresa pode contri-
buir muito, mas nada acontecerá de 
positivo se o próprio empregado não 
buscar atitudes que influenciem sua 
qualidade de vida. Não basta apenas 
aderir às iniciativas, mas também 
compartilhar conosco novas idéias 
e, acima de tudo, ter pré-disposição 
para mudar. Há comportamentos que 
precisamos e temos que modificar, 
pois o que está em jogo é o futuro 
que desejamos para nós mesmos e 
nossas famílias, ou seja, um futuro mais 
saudável e produtivo. Neste cenário, 
todos saem ganhando! 

 

N o dia 28 de janeiro, em-
pregadasfunc ionár ias  e 
esposas dos empreaga-
doscolaboradores da PPE 

Invex conhecerão a primeira iniciativa 
prevista no Programa Saúde Viva. Na 
oportunidade será realizado o evento 
de lançamento do “VIVA MULHER”. 
O projeto tem por objetivo estimular 
a realização periódica de consultas 
ginecológicas e a prática de hábi-
tos saudáveis, além de otimizar a 
prevenção do câncer de colo de 
útero e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama.

A programação do evento está 
sendo cuidadosamente elaborada, 
para criar nas participantes com-
portamentos mais saudáveis, que 
possibilitem atingir as metas previstas 
no projeto como a realização de 

exames preventivos. No 
total serão beneficiadas 
193 mulheres acima de 
18 anos. O câncer de 
colo de útero é um dos 

grandes problemas enfrentados hoje 
pelas mulheres, na atualidade. Nas 
últimas décadas, o número de vítimas 
vem diminuindo em todo o mundo, 
mas o mesmo não acontece no Brasil. 
Estima-se o surgimento de 20.000 
casos novos por ano no País.

Alguns fatores aumentam as chan-
ces do aparecimento do câncer do 
colo de útero, como as doenças 
sexualmente transmissíveis. Mulheres 
com múltiplos parceiros sexuais ou 
que iniciaram sua vida sexual antes 
dos 18 anos também são mais pro-
pensas a adquirir a doença. O exame 
ginecológico regular é o melhor mé-
todo para o diagnóstico precoce. O 
teste de Papanicolaou e os modernos 
métodos de tratamento, que podem 
ser feitos junto à rede credenciada 
Bradesco, são excelentes aliados na 
busca de uma vida mais saudável. 
Quando descoberto no início, ele é 
plenamente curável. A mortalidade 
devido a câncer de útero chega a 
diminuir em 70% dos casos. 

NOSSAS NOSSAS 
METASMETAS

u  2 consultas 
por ano com 
ginecologista;

u  1 consulta por 
ano em clínica 
médica;

u  1 Papanicolaou 
por ano;

u  Mamografia (1 
vez por ano após 
os 40 anos)
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Prevenir, nosso Prevenir, nosso 
melhor remédio!melhor remédio!

VIVA VIVA 
MULHERMULHER

está chegando!está chegando!

ENTREVISTAENTREVISTA

A responsabilidade pelos qua-
tro primeiros itens descritos 
acima está a cargo da PPE 
Invex: já existe um grupo 

de profissionais especializados para 
conduzir diferentes ações que mo-
vimentarão a Empresa a partir de 
janeiro de 2007. O quinto e último 
ingrediente da receita, entretanto, 
depende diretamente da disposição 
de cada funcionário que trabalha 
na Fábrica, em 
Cerqui lho, e 
no Escritório 
Administra-
tivo, no Ja-
baquara.

“ E s t a -
mos falan-
do de um 
P r o g r a m a 
que inc lu i 
e v e n t o s , 
p a l e s t r a s , 
c o n c u r s o s , 
g ib is  educat i -
vos, promoções e 
muitas outras ações, 
mas que também 
possui metas a se-
rem atingidas. A 
conscient i zação 
do grupo é que ga-
rantirá resultados satisfatórios”, diz a  
coordenadora   de Desenvolvimento  
de Pessoal e Comunicação , Sueli 
Maria Lazarin Borges.

O mais importante é que o “Saúde 
Viva” traz benefícios tanto do ponto 
de vista individual, como coletivo. 
“Gente mais saudável e fel iz vive 

mais e produz melhor ”, 
acrescenta Edson Gatto, 
da ERG Life, empresa de 
consultoria especializa-
da em saúde e parceira 

da PPE Invex nesse desafio.

Inicialmente quatro grandes proje-
tos serão implementados no ano que 
vem: “Viva Mulher ”, “Viva Bem”, “Viva 
Dia” e “Viva Criança”. Lançados em 
datas diferentes, cada um abordará 
assuntos distintos, como você pode 
conferir nas páginas a seguir. “Não há 
como pensar em gestão de pessoas 
sem relacionar trabalho à Qualidade 
de Vida. Ela é tão importante quanto 

a produtividade 
e o desem-

penho eco-
nômico da 
Empresa”, 
reforça o 
diretor de 
Recur sos 

Humanos, 
O r l a n d o 
Manastar-
la.

Enquanto 
as  ações do 

Programa não 
começam, fique 

atento às dicas abai-
xo e prepare-se para 

tornar sua vida muito 
mais saudável!

REGRINHAS BÁSICAS

j  Busque um sono melhor, mais 
profundo e reparador. 

j  Encontre tempo para o relaxar 
e meditar.

j  Ao acordar tome um copo 
d’agua.

j Faça amigos. Pessoas queridas 
são fatores fundamentais para adquirir 
uma vida melhor. 

j  Pense coisas boas, que a vida 
também será da mesma forma.



7

O segundo projeto a ser de-
senvolvido pela PPE Invex 
tem um objetivo bem defi-
nido: evitar e diagnosticar 

a hipertensão arterial -- ou pressão 
alta, como é mais conhecida. Por 
isso, o “VIVA BEM” será lançado em 
abril, mês em que se comemoram 
os dias nacional e mundial de com-
bate à doença. A Empresa já possui 
ações implementadas que propor-
cionam um cenário mais saudável, 
em relação aos fatores de r iscos, 
como o tabagismo, alvo do progra-
ma “No Smoking Company ”. Mas 
isso não é suficiente. Considerada 
pela Organização Mundial de Saúde 
como uma dos principais problemas 
de saúde pública, sendo apontada 
como o terceiro principal fator de 
risco associado à mortalidade, per-
dendo apenas para o sexo inseguro 
e a desnutrição.

A hipertensão atinge cerca de 20 a 
30% da população brasileira, chegan-
do a 50% nas idades mais avançadas. 
O mais grave é que grande parte 
desconhece que sofre da doença, 
pois ela não apresenta sintomas. Além 
da herança familiar, hábitos como 
comer muito sal, estresse, peso acima 
do ideal, falta de exercícios, fumo 
e excesso de ingestão de bebidas 

alcoólicas ajudam a pressão a subir. 
Combatendo esses fatores pode ser 
possível evitar a hipertensão, mesmo 
quando há tendência hereditária.

Por isso, o tratamento ideal envolve 
mudanças de hábito e, em muitos 
casos, pode ser necessário o uso de 
medicamentos. Uma forma agradá-
vel de se cuidar é realizar exercícios 
regularmente. Atividade física ajuda 
a reduzir o triglicérides, o colesterol, 
combate o diabetes e a obesidade, 
além de fortalecer o organismo e 
relaxar das pressões do dia-a-dia.

U ma vida saudável come-
ça com os  cu idados  na 
infância. Essa é a principal 
mensagem do projeto “VIVA 

CRIANÇA”, que tem por objetivo infor-
mar os pais sobre a importância do 
acompanhamento permanente da 
saúde de seus filhos, desenvolvendo 
nos jovens a capacidade de zelar 
pelo seu próprio bem-estar, herança 
que levarão para o resto de suas 
vidas. A iniciativa será lançada em 
julho, durante as férias escolares, e 
beneficiará quase 250 crianças de 

0 a 12 anos de idade, 
fi lhos dos empregados 
da Empresa.

A mortalidade infantil 
do Brasil é um problema 

muito sério e atinge uma média de 
25 por mil nascidos vivos. Embora seja 
quase 10 vezes superior aos índices 
obtidos pelos países desenvolvidos, 
esse número vem sendo reduzido 
graças a maior atenção dada pelos 
pais durante o primeiro ano de vida 
das crianças.

Por isso, as vantagens do alei-
tamento materno, a aplicação de 
vacinas e as visitas periódicas ao 
pediat ra estão ent re os temas a 
serem valorizados pelo projeto, que 
abordará também questões relacio-
nadas à prevenção de acidentes 
domésticos e de trânsito, além da 
adoção de uma alimentação ba-
lanceada, de acordo com a faixa 
etária de cada criança.6

 

Garotada mais Garotada mais 
saudávelsaudável
     com o     com o

 

VIVA VIVA 

CRIANÇACRIANÇA
NOSSAS NOSSAS 
METASMETAS

u  Realização de 
consultas em função 
da faixa etária:

 h  Primeira consulta  
 de 3 a 7 dias após   
 o nascimento;

 h  Mensais até seis   
 meses de vida;

 h  Bimestrais entre 6  
 e 12 meses;

 h  Trimestrais no 
 segundo ano de   
 vida;

 h  Semestrais na   
 idade pré-escolar;

 h  Anuais na fase   
 escolar.

8

 

NOSSAS NOSSAS 
METASMETAS

u  Consulta anual 
ao clínico geral 
conveniado;

u  Realização de exame 
de glicemia a cada três 
anos;

VIVA BEMVIVA BEM
sem hipertensãosem hipertensão

VIVA DIAVIVA DIA
contra o diabetescontra o diabetes

NOSSAS NOSSAS 
METASMETAS

u  1 consulta no clínico 
geral por ano para 
medir a pressão e fazer 
os controles necessários

u  Combate ao 
sobrepeso e a 
obesidade, para a 
manutenção do IMC 
(índice de massa 
corporal) entre 20 e 25

u  Atividade física 
regular

u  Manter o 
acompanhamento 
médico e o tratamento 
de forma regular

E vitar e tratar casos de dia-
betes.  E s se  é  o  p r inc ipa l 
ob je t i vo do pro je to “VIVA 
DIA”, que será implementado 

em outubro de 2007. As ações a 
serem colocadas em prática têm 
a finalidade de esclarecer os em-
pregados e seus famil iares quanto 
à importância da al imentação e 
da prática de hábitos mais saudá-
veis. Além de prevenir, a iniciativa 
visa também identif icar portadores 
da doença e encaminhá-los para 
t ratamento e acompanhamento 
necessário.

Causada pelo aumento da glico-
se (açúcar) no sangue, o diabetes 
atinge cerca de 8% da população 
brasi leira, na faixa dos 30 aos 69 
anos, e cerca de 20% acima de 
70 anos. Metade das pessoas que 
têm a doença não sabe disso, pois 
muitas vezes os sintomas só apa-
reçam quando há complicações 
crônicas como a dif iculdade de 
cicatr ização de uma ferida.

O diabetes se mani-
festa com maior freqüên-
cia em pessoas com mais 
de 30 anos, que possuem 
excesso de peso e levam 

uma vida sedentária. É considerada 
uma doença grave principalmente 
pelas suas complicações: além de 
ser a principal causa de cegueira 
adquirida, os pacientes têm chance 
duas vezes maior de desenvolver 
doenças do coração e sofrer der-
rames cerebrais. Também são 40 
vezes mais propensos a amputações 
nas pernas. 

Nenhuma medicação é capaz 
de melhor prevenir diabetes do que 
mudança no esti lo de vida, com a 
perda de peso, a prática regular 
de exercícios f ís ico e a adoção de 
uma alimentação saudável.

Participe deste Participe deste 
novo Programanovo Programa

Veja nas próximas páginas como a PPE Veja nas próximas páginas como a PPE 
Invex ajudará a melhorar a sua Qualidade Invex ajudará a melhorar a sua Qualidade 

de Vida e a de sua famlia também!de Vida e a de sua famlia também!
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