
Você sabe o que acontece com 

a luz da fábrica?

Os problemas de energia enfrentados nos 
meses de dezembro e janeiro provocaram 
transtornos na produção da fábrica. A empresa 
deixou de produzir duas mil toneladas de pape-
lcartão e teve prejuízos com paradas de máqui-
nas, avarias em motores, nos sistemas de con-
trole de processo, instrumentos e em uma das 
cortadeiras da empresa. 

Com as constantes paradas, aumentaram 
os refugos de processo e os rejeitos que es-
tão no limite de processamento na estação de 
tratamento. Foram mais de 12 horas seguidas 
de máquina parada e um total de 90 horas sem 
produção. 

Esses transtornos deixam a fábrica e entor-
no em estado de alerta quanto ao uso conscien-
te da luz. “Concluímos a automação das usinas 
e colocamos um gerador a diesel extra para ga-
rantir a estabilidade de energia neste período”, 
explica Lourival dos Santos e Souza, Diretor de 
Energia e Florestas.

O período crítico exige a utilização conscien-
te de energia. Somente com a colaboração de 
todos é possível evitar mais problemas relacio-
nados à energia. Ações simples dos profissio-
nais das unidades da Ibema e das comunidades 

Somos ibema Família Ibema Fábrica em foco Nosso meio ambiente

pg. 03 pg. 04 pg. 07 pg. 08

Ibema resgata ações 
do BNDESPAR

Empossada nova 
diretoria da Soripel

SESMT engaja gestores 
e supervisores

Sustentabilidade: uma das 
prioridades da Ibema

Ano 3  •  nº 27 •  Março 2015

INFORMATIVO

Momento delicado exige 

uso consciente da energia

do entorno da fábrica que também consomem 
energia da empresa, ajudam a economizar luz. 
Apagar sempre as luzes de locais vazios, des-
ligar o ar-condicionado e computadores antes 
de sair, retirar da tomada equipamentos sem 
uso, fechar bem a geladeira. 

O grande prejuízo, de acordo com Fernan-
do Sandri, Diretor Industrial, está no abalo de 
confiança de nossos clientes e este prejuízo 
não é possível mensurar. “Apesar de iniciarmos 
o ano com baixa na produção e duas mil tone-

ladas deixadas de serem produzidas, estamos 
correndo atrás, todos empenhados para garantir 
a meta anual de produção de 90 mil toneladas. 
Estamos juntos, trabalhando para sermos cada 
vez mais competitivos”, conclui Sandri.
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Inicia-se uma nova era

PRESIDENTE

PARTICIPE DO

PERFIL

EXPEDIENTE

Sempre dizem que quando as coisas caminham bem normalmente 

estamos rodeados de amigos. Mas são nos momentos difíceis que 

descobrimos com quem realmente podemos contar. E foi isso que 

aconteceu nestas últimas semanas. Passamos por momentos 

complicados devido à falência do sistema energético brasileiro que, 

sem capacidade de geração e distribuição de energia, comprometeu 

a produção da nossa fábrica nos meses de dezembro e janeiro.

Mas foi aí que fortalecemos a união da nossa equipe, nos mantivermos 

juntos neste momento de crise e saímos dela fortes e com mais 

aprendizado profissional. A mobilização dos nossos profissionais, 

a motivação em resolver os problemas que pareciam insolúveis e a 

garra de não desistir, transformaram o pesadelo em um verdadeiro 

mutirão com o objetivo de manter a capacidade de produção, sem 

comprometer a qualidade dos nossos produtos.

Isso não tem preço! Conseguimos contornar as dificuldades, resolver 

situações delicadas e seguir em frente em nossa meta de bater 

o recorde de produção. Para isso, precisamos mudar conceitos 

estabelecidos, criar uma nova maneira de fazer as coisas. Obrigada às 

pessoas que se empenharam e fizeram acontecer. 

Contem com a Ibema para mobilizar a opinião pública na defensa do 

que qualquer cidadão tem direito: o serviço básico de receber energia.

IDADE

CARGO

ESTADO CIVIL

SEU HOBBY

SUA TRAJETÓRIA NA IBEMA

O QUE VOCÊ MAIS 

GOSTA NA IBEMA

47 anos

Supervisora 
Administrativa 
de Vendas

Divorciada

Gosto de ler, assistir filmes, viajar 
e, como toda mãe coruja, gosto 
de desfrutar da companhia dos 
meus filhos Rômulo e Marjorie.

Sou formada em Direito e 
entrei na Ibema em 1986, como 
Auxiliar de Escritório. Em 1991, 
ocupei o cargo de Assistente 
Administrativa e em 1998, passei 
a trabalhar como Supervisora 
Administrativa de Vendas. 

Gosto do ambiente, das pessoas 
com quem me relaciono, 
da abertura que temos para 
desenvolver o nosso trabalho. 
Identifiquei-me muito com 
a área de Administração de 
Vendas e gosto do que faço.

Envie sua opinião, sugestões 

de assuntos, críticas ou 

elogios. Fique a vontade, 

colabore para que este espaço 

traga a informação que você, 

colaborador, quer saber.

Envie sua mensagem para 

marketing@ibema.com.br. 
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Ibema resgata ações 

do BNDESPAR

MARLENE MAZUROK

SOMOS IBEMA

Uma nova etapa para a empresa. Essa é a perspectiva da Ibema com a saída do BNDESPAR – BNDES 

Participações, subsidiária do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) – do seu 

controle acionário. 

 Em 17 de dezembro de 2014, foram resgatados os 15% de ações que ainda pertenciam ao banco 

estatal. “Agora entramos em uma nova fase, que será marcada por novas estratégias de desenvolvi-

mento, já que teremos mais autonomia na tomada de decisões”, conta Paulo Francisco Silva, Gerente 

de Controladoria. 

O fundo comprou 22% das ações da Ibema em 2007. Os primeiros 7% foram recomprados em 2011 

e em julho de 2013 foi acordada a retirada do banco. O resgate do final de 2014 marca a saída definitiva 

do órgão da empresa. A compra será paga em oito parcelas anuais.

Nei Senter Martins

Presidente
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COMUNIDADE IBEMAFAMÍLIA IBEMA

Ibema rumo 

a ISO 14001

Empossada nova 

diretoria da Soripel

Capacitação 

técnica 

para a área 

industrial

Foi realizado, no período de 02 a 05 de fevereiro, 

o processo de auditoria interna do sistema de gestão 

ambiental. De acordo com Ana Célia Medeiros, espe-

cialista em Meio Ambiente, o desempenho ambiental 

da Ibema melhorou muito em relação ao ano anterior. 

A avaliação faz parte do processo de certificação ISO 

14001. “É evidente a maturidade no sistema de ges-

tão ambiental assim como dos próprios auditados, ou 

seja, os profissionais da Ibema demonstraram muito 

mais comprometimento”, afirma. 

“A gestão ambiental tem que fazer parte do nosso 

cerne, do procedimento do dia a dia, a preocupação 

Em janeiro, foi empossada a nova diretoria da Soripel. Joel Américano, Gerente de Con-

trole de Processo e Desenvolvimento de Produtos, é o novo presidente da associação, com 

mandato válido até o início de 2017.

Entre os objetivos desta gestão estão atrair mais sócios e melhorar a infraestrutura do 

local, proporcionando aos associados um local de lazer e happy hour. “O espaço do restau-

rante será reformado até o fim de maio, e dará lugar a uma área de entretenimento para os 

associados, como sala de jogos e churrasqueira para a realização de aniversários e confra-

ternizações. A academia também será revitalizada com a contratação de um professor de 

educação física”, afirma Joel. Segundo o presidente, o objetivo de todos os integrantes da 

diretoria é tornar o ambiente da Soripel cada vez mais aprazível para a comunidade.

Começa em março o Programa de Capacitação Técnica 

da equipe industrial. O curso com duração de nove meses, 

dividido em oito módulos, aborda desde o processo inicial da 

produção de papel até a fase final do produto. As aulas, mi-

nistradas por José Matias Pita, consultor externo com mais 

de 20 anos de experiência, são gratuitas. 

Segundo Elizangela Durigon, Supervisora de Gestão de 

Pessoas, um dos propósitos do treinamento é criar pré-re-

quisitos para o recrutamento interno e garantir profissionais 

qualificados para preencher as vagas. “Queremos formar 

pessoas com conhecimentos diferenciados, com capacidade de análise e de questionamento.           

A intenção é disseminar e tornar as informações técnicas mais uniformes e precisas”, afirma.

Os alunos serão certificados por módulos. “Teremos aulas práticas e teóricas, com carga ho-

rária mínima de 16 horas. A estrutura da Ibema será utilizada para a vivência do que foi apresentado 

em sala de aula”, explica. Para facilitar a presença dos interessados, a empresa disponibilizará tur-

mas no contraturno.

Aulas são gratuitas

e profissionais

receberão certificado 

A iniciativa conta com a parceria entre o Centro Comunitário Ibema, 

SENAR e Sindicato Rural de Turvo

Comunidade participa dos 

Cursos Profissionalizantes 

Curso de artesanato em Havaianas

O calendário de cursos profissionalizantes do Centro Comunitário teve início em fe-

vereiro. Os primeiros cursos ministrados foram sobre o Plantio de Pinus e Vegetação 

Ciliar com duração de 16 e 8 horas, respectivamente, e participação de 12 pessoas. A 

formação foi destinada aos profissionais da área Florestal da Ibema e os moradores da 

comunidade. 

A iniciativa foi realizada em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Rural – e o Sindicato Rural de Turvo, e contou com a presença do instrutor vindo de 

Guarapuava, Daniel Giorno, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Florestal. 

  “Como estamos na área rural, o SENAR disponibilizou cursos gratuitos para a re-

ciclagem profissional e capacitação da comunidade em geral”, conta Clarice Battistelli, 

responsável pelo Centro Comunitário. Para Max Michazulichen Taborda, Técnico Flores-

tal, o curso trouxe novos conhecimentos. “Descobri detalhes que ajudam no cotidiano 

do monitoramento do crescimento das plantas. Além disso, aprendi sobre a mata ciliar.”

O curso de bordado e remodela-

gem de chinelos está um sucesso. As 

moradoras da comunidade aprendem 

como utilizar miçangas, correntes e 

demais materiais na decoração de san-

dálias Havaianas. A oficina é comandada 

por uma instrutora da região e conta 

com a participação de 10 alunas. A for-

mação vai até dia 10 de março sempre 

as terças e quintas.

Não perca a oportunidade de aumentar os seus conhecimentos, mais 

cursos virão por aí. Em abril acontecerá a capacitação sobre Qualidade de 

Vida Família Rural, em maio será a vez do tema Qualidade de Vida Idosos 

e em julho já está programada a formação sobre Motoniveladora – Nível 

Avançado. O período de inscrição e as datas exatas dos encontros serão 

comunicados nos próximos informativos. Fique atento!

com o meio ambiente 

deve fazer parte de to-

das as áreas não só para 

auditoria”, enfatiza Ana 

Célia. A previsão é que a 

empresa seja certifica-

da no primeiro semes-

tre de 2015.
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FÁBRICA EM FOCOIDEIAS QUE INSPIRAM

Desafio

Inspiração Informações 

unificadas – 

Sistema Senior

Curso de 

Aplicação de 

agrotóxicos

e herbicidasTrês vezes premiado

Incentivar a sugestão de ideias que gerem economia 

nos processos da Ibema. Este é o objetivo do Desafio Inspi-

ração, que acontece de 02 de março até 30 de abril. As três 

melhores ideias, além de concorrerem à premiação normal, 

ganharão um brinde especial, entregue pelo Diretor da área. 

“Nossos profissionais são muito criativos e inteligentes, 

por isso a empresa investe no programa e acredita em gin-

canas focadas em temas”, afirma Sheila Monteiro, Especia-

lista em Inovação. Não fique esperando! Se você tem algu-

ma ideia, participe, colabore!

O setor de Gestão de Pessoas/SESMT 

está em fase final de implantação de um novo 

sistema para atender as exigências dos mó-

dulos de saúde e segurança do trabalho do e-

Social - projeto do Governo Federal que visa 

unificar o envio de informações da empresa 

em relação aos seus profissionais. Além de 

atender a legislação, a iniciativa gerará um novo 

banco de dados para a Ibema. “Com a unifica-

ção e digitalização das informações, ganhare-

mos em organização e em agilidade. Podere-

mos realizar consultas online, gerar relatórios, 

estatísticas, e o principal: teremos mais tempo 

para atuarmos em campo”, explica Alessandro 

dos Santos, Técnico de Segurança do Trabalho.

De 03 a 05 de março, a equipe Florestal de 

unidade de Turvo recebe instruções e orienta-

ção sobre os cuidados na aplicação de herbi-

cidas e agrotóxicos. A formação, com duração 

de 20 horas, será ministrada pela Futuragro, 

empresa de Campo Largo, e inclui quatro horas 

de atividades práticas em campo. É uma verda-

deira reciclagem para o correto manuseio dos 

produtos. O curso é gratuito e será realizado no 

Centro Comunitário. 

Geraldo Angélico, profissional da área industrial, foi um dos autores da ideia premiada pelo Progra-

ma Inspiração na categoria Melhoria de Processo. Em parceria com Nair Veloso e João Maria Batista, 

desenvolveu e implantou um suporte para fita poliéster. “Agora não precisamos arrastar nem carregar 

o rolo de fita, que está preso em um suporte na parede. Antigamente, o material era deslocado em 

carrinhos, que só podiam ser usados em áreas restritas”, explica.

Esta é a terceira vez que Angélico é contemplado. “O Programa Inspiração é excelente, não só pela 

questão do incentivo financeiro, mas também pela disponibilidade que a empresa oferece de melhorar-

mos o nosso trabalho”, conclui.

Iniciativa busca compartilhar

responsabilidades com demais líderes

SESMT engaja 

gestores e 

supervisores

Gestores e gerentes em nível de supervisão estão participando das reuniões mensais 

da CIPA com o intuito de sugerirem e apoiarem a implementação de ações voltadas para 

a saúde e segurança dos profissionais da Ibema. Segundo Alessandro dos Santos, Técnico 

em Segurança do Trabalho, o foco da iniciativa é promover uma atuação mais forte e pre-

sente na área e também dividir e compartilhar as responsabilidades com os gestores. 

A estratégia tem trazido resultados positivos. “O conceito tem se disseminado pela fá-

brica, principalmente por meio das áreas de gerência e supervisão. A diretoria tem incenti-

vado os gestores e eles têm acionado mais o SESMT. Isso é bom porque faz com que todos 

trabalhem com a mesma visão, pois a segurança é uma responsabilidade conjunta”, explica 

dos Santos.

Uma das ferramentas adotadas pelo SESMT é um formulário, onde são registrados fla-

grantes de situações que ponham em risco a saúde e segurança dos profissionais da em-

presa.  “Quando identificamos um colaborador cometendo um ato inseguro, além da inter-

venção momentânea registramos as instruções, que são repassadas aos gestores. Em um 

primeiro momento, a cobrança tem caráter instrutivo, em caso de reincidência formaliza-

mos a instrução por escrito e se houver um terceiro incidente solicitamos uma advertência. 

Isso traz respaldo e passamos a ter um histórico, que é o nosso principal objetivo”, finaliza.

Admin
Realce
da
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NOSSO MEIO AMBIENTE

TI CONSCIENTE

PPR 2014

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS SERÁ 

ATÉ FINAL DE MARÇO.

Sustentabilidade: uma 

das prioridades da Ibema

Rede Elétrica de 

Araucária é atualizada

Nesta edição abordaremos o terceiro item da política ambiental da empresa, que se refere à sustentabilidade. 

“Buscar a sustentabilidade ambiental, de forma dinâmica e evolutiva, estimulando os programas de educação am-

biental, formalizando-a e compartilhando-a com as partes interessadas da Ibema”. Em resumo significa utilizar os 

recursos naturais com moderação e consciência para garantir que as próximas gerações tenham acesso a eles.

A Especialista em Meio Ambiente,   Ana Célia Medeiros, explica que a sustentabilidade na Ibema é aplicada por 

meio de ações ecologicamente corretas, como a utilização do princípio dos 3 R’s – reduzir, reutilizar e reciclar. A empresa investe também em programas de educação ambiental 

destinado aos profissionais e à comunidade. “Meio Ambiente e Segurança são prioridades na Ibema. Sempre reforçamos a política ambiental nos e-mails, cartazes e banners 

espalhados por Turvo, Curitiba e Araucária, sem falar no dia a dia com as rondas ambientais”, afirma.

 Ana Célia manda um recado para o time: “iniciamos uma campanha para a economia de energia. Neste momento, o ato de apagar a luz ou desligar o monitor faz diferença 

sim!”. Ela destaca que  o uso de energia em um computador de 200W, ou seja 102W da CPU e 80W do monitor, é mais ou menos 15 vezes maior no modo normal do que no 

descanso, e recomenda: “ao sair da mesa, desligue sua tela”. 

O sistema elétrico do Centro de Distribuição Araucária, 

inicialmente projetado para comportar o uso de 10 pessoas, 

agora suporta mais de 50. Sob a responsabilidade da equipe 

de TI, uma série de atualizações foi necessária depois que uma 

empresa especializada fez um levantamento de toda a rede. Os 

quadros de força e o registro das instalações já estão em ordem. 

Com estas ações foi possível instalar ar-condicionado em até 

três dias e implantar o sistema de nobreak que garante a ener-

gia, mesmo com as instabilidades de Copel.

Para continuarmos em evolução, é preciso a conscientiza-

ção de todos para o uso consciente da energia. Caso precise 

informações relacionadas à rede elétrica de Araucária se dirija 

ao pessoal da TI por meio da abertura de um chamado no Siste-

ma de Chamados Ibema (SCI). Assim, será possível realizar um 

atendimento ágil e de qualidade.

Contamos com você.

Antes da divulgação oficial dos resulta-

dos finais do PPR 2014, o programa passa por 

validações importantes. Os dados são anali-

sados por uma auditoria externa que confere 

os números contábeis, fiscais e operacionais. 

Depois disso, as informações são aprovadas 

pelo Conselho de Administração da Ibema. 

Por isso, neste ano, a previsão de divulgação 

oficial dos resultados do Programa de Parti-

cipação nos Resultados referentes à 2014 

acontecerá em março. A compreensão de 

todos é fundamental neste processo.




