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Débora: uma carreira que 
começou na adolescência  

 GQ reforça  Programa Qualidade Total Avibras

Caixa de Sugestões: 
espaço de cidadania e diálogo

ADC Avibras promete 
novidades para 2016

Integridade na prática: gestores 
participam de treinamento sobre compliance
Os gestores da Avibras participaram 

no dia 24 de fevereiro do Treinamento 
sobre Ética e Compliance ministrado pela 
Tozzini Freire, empresa especializada no 
tema.  A capacitação dos colaboradores é 
um dos pontos fundamentais do Progra-
ma de Integridade, que será implementa-
do este ano pela Avibras. Trata-se de um 
trabalho contínuo que tem por objetivo es-
timular cada vez mais o debate sobre ética, 
avançar com as medidas anticorrupção e 
consolidar uma cultura de integridade na 
empresa, externando para a sociedade. 

A Lei Anticorrupção, em vigor desde 
janeiro de 2014, foi um dos temas abor-
dados pela instrutora Renata Muzzi. Ela 
destacou os aspectos mais relevantes da 
nova legislação para as empresas, como 
por exemplo, a responsabilidade objetiva. 
Pessoas jurídicas podem ser responsabi-
lizadas em casos de corrupção, indepen-
dente da comprovação de culpa. A res-
ponsabilização também ocorre por atos 
de terceiros. De acordo com o presidente 

Sami Hassuani, a Avibras está fortalecen-
do os processos de governança e de confor-
midade para preservar e otimizar o valor 

da empresa, contribuindo para a sua lon-
gevidade e mantendo o foco contínuo em 
inovação e competitividade. 

A GQ (Gerência da Qualidade) intensifi-
cou o Programa Qualidade Total Avibras. 
O objetivo é promover uma ampla divulga-
ção da Gestão da Qualidade (visão, missão 

e política), reforçando a busca constante 
pela excelência e a melhoria contínua 
dos processos e produtos, que são carac-
terísticas fundamentais da Avibras. 

 GQ reforça  Programa Qualidade Total Avibras
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Benefícios

Cooperativa

Mensagem do Presidente

A contratação de um plano de saúde 
pelas empresas tem por objetivo ofe-

recer segurança aos seus colaboradores 
e dependentes legais nas necessidades 
de atendimentos de urgência, consultas, 
exames e internações clínicas ou cirúrgi-
cas.  Destaca-se ainda a possibilidade de 
continuidade ao plano sem carências, nos 
casos de desligamento da empresa, seja 
por demissão ou por aposentadoria.

Empresa e colaboradores contri-
buem mensalmente com um valor que é 
repassado à operadora para manutenção 
da prestação dos serviços contratados. 

A sinistralidade dos Planos de Saúde

No aniversário do contrato, ao final de 12 
meses, é feita uma avaliação entre receita e 
despesa visando a atualização das taxas. É 
o chamado cálculo da sinistralidade. 

Assim, se as despesas ficarem acima 
de 70% dos valores pagos à operadora, ha-
verá um reajuste para reequilíbrio do con-
trato, além da aplicação do reajuste referen-

te à variação de preços de medicamentos 
e materiais hospitalares.

Neste sentido, é importante utilizar 
o convênio de forma consciente para evi-
tar o aumento da sinistralidade e o con-
sequente reajuste nos custos, mantendo a 
qualidade do atendimento e dos melhores 
resultados. 

Procure sempre utilizar o seu plano 
com consciência contribuindo para pre-
servação desse benefício na empresa.

A Cooperativa Avibras entregou no dia 
7 de dezembro, 1335 kits de material 

escolar aos seus associados e dependen-
tes. O material foi distribuído de acordo 
com a faixa etária: 4 a 5 anos; 6 a 9 anos; 
10 a 14 anos; 15 a 18 anos; 19 a 20 anos, 
além dos cooperados estudantes.  

Esta ação faz parte das atividades 
de cunho social promovidas pela enti-
dade todos os anos. “A cooperativa ofe-
rece este benefício ao associado para 

Cooperativa entrega 1335 kits escolares aos associados
diminuir os gastos com os materiais 
escolares dos filhos, contribuindo com 
o orçamento familiar, principalmente 
nesse momento de crise econômica no 
país”, destacou o presidente da entida-
de Fábio Gomes. 

Podem receber o material escolar os 
filhos de associados nascidos entre 1995 
a 2011 (que irão completar 4 anos e 20 
no ano da distribuição) e os associados 
que estudam.

Mais informações pelo ramal da área de 
Benefícios: 6413.

Foram distribuídos cinco kits diferentes, de acordo 
com a faixa etária

O compromisso 
com a ética 

e os pilares da 
sustentabilida-

de sempre fez 
parte dos Valores 
Culturais da Avi-
bras. Com mais 
de 50 anos de 

atuação, a empresa aplica em seu coti-
diano de trabalho normas e regras de 
procedimentos, bases indispensáveis 
para a sua operação. 

Estes valores, definidos como prin-
cípios que guiam a vida da organização, 
precisam ser evidenciados para aten-
der as novas demandas e a realidade 
de mercado. Em 2016 continuaremos 
com as ações estruturantes com foco no 
desenvolvimento sustentável e na per-

petuidade da empresa, gerando valor de 
forma contínua para todos os nossos pú-
blicos estratégicos. 

O plano de crescimento da Avibras 
está intimamente ligado ao programa 
de compliance, que cria estruturas de 
combate à corrupção na empresa. Já tí-
nhamos um programa, porém agora está 
mais formal e compatível com as regras 
anticorrupção.

A Avibras, por meio de seu Comitê 
de Ética, reforçou os mecanismos de pre-
venção e detecção de problemas para re-
duzir os riscos de corrupção no ambiente 
de negócios. 

O excelente desempenho da Avibras 
pode ser constatado no Índice Anticor-
rupção das Companhias de Defesa da Or-
ganização Transparência Internacional 
(TI-UK) 2015, que avalia a transparência 

O 
de sempre fez 

parte dos Valores 
Culturais da Avi-
bras. Com mais 

e a qualidade dos programas de ética e 
anticorrupção de 163 empresas de defe-
sa de 47 países. 

De acordo com relatório da TI, es-
tamos entre as 42 empresas, que obti-
veram uma melhora significativa no 
ranking desde que ele foi criado, em 
2012. A Avibras elevou duas posições e 
se destacou com pontuações superiores 
em pelo menos dois quesitos: Formação/
Treinamento e Linhas de Apoio. 

O recente treinamento para gesto-
res, por exemplo, foi importante para 
compreender ou mesmo qualificar o que 
é a corrupção, como ela acontece e os 
seus impactos no desenvolvimento eco-
nômico e social.  

Vamos continuar investindo nas 
melhores práticas para crescer de for-
ma sustentável.

Melhores práticas para garantir a 
sustentabilidade dos negócios

Sami Hassuani 
Presidente
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Administração

Avibras lança Caixas de Sugestões

Gestores participam de treinamento sobre 
Ética e Compliance

Princípios éticos na prática: gestores durante treinamento ministrado pela 
Tozzini Freire, empresa especializada em Compliance e Investigação

Com o foco na cultura de 
transparência e nas práti-

cas éticas em suas atividades de 
gestão, Avibras realizou no dia 
24 de fevereiro o treinamento 
sobre Ética e Compliance vol-
tado aos gestores da empresa. 
De forma didática, a advogada 
Renata Muzzi, da Tozzini Frei-
re Advogados, empresa especia-
lizada em Compliance e Inves-
tigação, abordou os seguintes 
tópicos: Breve introdução ao 
conceito de Compliance e Ética;  
Cenário da corrupção no Brasil 
e risco para a empresa no tratamento com 
o Governo e com fornecedores; Corrupção 
no cenário internacional e riscos para a 
empresa; Legislação brasileira relativa à 
corrupção; Mitigação de riscos e  Exem-
plos práticos de situações envolvendo cor-
rupção e ética.

Com duas horas de treinamento, Re-
nata enfatizou que algumas das ações ou 
omissões dos colaboradores podem trazer 
consequências negativas não só para a 
empresa, mas também para o quadro de 
funcionários, sobretudo nos contatos com 
agentes públicos. Segundo ela, é impor-
tante que o colaborador saiba identificar 
assuntos e situações que podem oferecer 
risco e como proceder em determinadas 
circunstâncias, além de saber onde buscar 

orientações. “Compliance é responsabili-
dade de todos na companhia”.

De acordo com Renata, o conceito de 
compliance é atuar em conformidade com 
as normas legais e regulamentares, polí-
ticas e diretrizes estabelecidas pela orga-
nização, além de evitar, detectar e tratar 
quaisquer desvios que possam ocorrer. 

“A existência de um programa ou a 
criação da área de compliance não muda a 
cultura da empresa nem o comportamento 
dos colaboradores. Em linhas gerais, com-
pliance é fazer o que manda a lei e ética é 
fazer o que é certo, independente do que 
manda a lei”, destacou. Segundo ela, uma 
cultura de integridade vai muito além das 
formalidades de compliance. 

Renata disse que o comprometimento 

e o apoio da alta direção são con-
dições indispensáveis e perma-
nentes para o incentivo a uma 
cultura ética e de compliance, 
sobretudo no engajamento de co-
laboradores e terceiros. 

A instrutora  destacou ain-
da leis internacionais, Lei Anti-
corrupção no Brasil, padrões de 
conduta, código de ética, políticas 
e procedimentos de integridade, 
gestão de riscos, canais de de-
núncia e remediação. 

 Compromisso – Para o pre-
sidente da Avibras Sami Hassua-

ni, que também participou do treinamento 
como instruído ao lado dos gestores, um 
evento deste porte é essencial para apre-
sentar as melhores práticas de prevenção e 
de mitigação dos riscos de corrupção.

Para Sami Hassuani, a prevenção à corrupção deve ser 
vista como uma ação integrada na organização, viabili-
zando um maior comprometimento individual, coletivo e 
institucional

Sempre disposta a ouvir e aprimo-
rar o relacionamento com os seus 

colaboradores, a Avibras instalou em 
janeiro Caixas de Sugestões em pontos 
estratégicos das Instalações em Jacareí 
e Lorena. São “caixinhas físicas” onde 
os colaboradores podem colocar as suas 
sugestões, críticas, elogios e ou denún-
cias, de forma anônima ou não.

 A Ouvidoria, canal que pode ser 
contatado pelo público interno e ex-
terno, é responsável pelo acolhimento 
das manifestações, garantindo sempre 
a confidencialidade das informações, 
preservando a identidade das pessoas 
envolvidas e promovendo as apurações. 
Todas as manifestações são documen-
tadas e enviadas ao presidente da Avi-
bras, que determina ao Ouvidor a pro-
vidência que deverá ser tomada para 
cada caso. 

Os colaboradores também podem e 
devem agir de maneira proativa, inclusi-
ve reportando qualquer suspeita ou vio-
lação ao Código de Conduta e aos valores 
culturais da empresa.

Na Avibras não é tolerada retaliação 
contra quaisquer indivíduos que, em boa 
fé, utilizem a Ouvidoria para esclarecer 
dúvidas ou denunciar possíveis desvios 
de conduta. Qualquer ato de retaliação 
dessa natureza será sujeito a advertên-

cias disciplinares, podendo até mesmo 
levar ao desligamento do colaborador 
que praticar tal ato.

Além da Caixa de Sugestões, os 
colaboradores também podem utilizar 
outros canais como:
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Administração

Notícias da Qualidade

Novo site da Avibras está no ar
A Avibras está com site novo. O portal 

faz parte do Programa Avibras + 50 
que tem por objetivo planejar, de maneira 
sustentável, os próximos 50 anos da em-
presa, investindo em ações estratégicas e 
estruturantes.

Com elementos visuais 
atraentes, estrutura renova-
da, textos coloquiais e diretos 
voltados a todos os públicos, o site confe-
re maior visibilidade aos produtos e servi-
ços da Avibras, evidenciando as suas ini-
ciativas de sustentabilidade, o seu modelo 
de gestão e a sua história. Traduz ainda o 

seu reconhecimento no mercado em mais 
de 50 anos de atuação, refletindo 
todo o potencial da empresa para 
o desenvolvimento de tecnologia e 
soluções inovadoras para as áreas 
de Defesa e Civil. 

O site foi redesenhado para 
atender aos visitantes de manei-

ra eficaz e transparente. Moderno, 
interativo e amigável, a página da Avi-
bras na internet conta com versões em 
português e inglês, e oferece acesso rá-
pido e facilidades na pesquisa sobre os 
produtos e os segmentos de atuação da 
Avibras.

Na esteira da história de parceria e de 
confiança entre a Avibras e o Exér-

cito Brasileiro (EB), foi celebrada no dia 
de 10 de dezembro, a assinatura da ex-
tensão do contrato de Assistência Técnica 
do Sistema ASTROS por mais um ano, na 
Diretoria de Material do Exército (DMat), 
em Brasília.

Com este evento, a Avibras segue 
provendo o EB de assistência técnica de 
alto nível, além de treinamento do tipo 
On-the-Job-Training e apoio operacional 
a todos os equipamentos ASTROS do 6º 
Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF), 
em Formosa (Goiás), que agora já conta 
com viaturas ASTROS Mk6 e ASTROS 
MK3-M, modernizadas. Essas últimas fo-
ram entregues em dezembro de 2015. 

Assinatura do aditamento do contrato de Assistência Técnica ASTROS

A Avibras mantém técnicos espe-
cializados residentes na região, além de 
realizar visitas periódicas de supervisão 
para verificação e auxílio na execução das 
atividades.

“O suporte técnico tem se revelado de 
extrema valia ao EB ao longo dos últimos 

A partir desta edição, a GQ (Gerência 
da Qualidade) da Avibras terá um 

espaço fixo no Jornal Nossa Gente para 
divulgar as suas atividades. Essa maior 
abrangência na divulgação faz parte do 
Programa Qualidade Total revitalizado 
recentemente pela área.  

De acordo com o gerente da Qua-
lidade, Claudio Ochi, a iniciativa tem 
por objetivo promover uma ampla divul-
gação da Gestão da Qualidade (visão, 
missão e política), realizar palestras 
relacionadas ao tema e treinamentos bi-
mestrais sobre o Sistema de Gestão da 
Qualidade, além de aprimorar o link da 
Qualidade na intranet com a inserção 
de textos sobre o assunto, indicadores, 

GQ intensifica Programa Qualidade Total Avibras

sistema de gestão, ISO, curiosidades, cer-
tificados, política da qualidade e assuntos 
motivadores. 

“As atividades da Avibras focam a 
Segurança, Qualidade, Prazo e Custo, 
visando atender as necessidades de seus 
clientes, buscando novas tecnologias e 
propiciando a capacitação e o desenvol-

vimento de seus colaboradores, para o 
cumprimento e aprimoramento do sis-
tema estabelecido”, destacou Ochi. 

A ideia é reforçar os pilares da Qua-
lidade, a busca constante pela excelên-
cia e a melhoria contínua dos processos 
e dos produtos, que são características 
fundamentais da Avibras. 

Outra ação será a instalação de 
quadros em vários departamentos da 
empresa, alusivos à Missão, Visão e Po-
lítica da Qualidade. Em novembro está 
programado um evento para estimular 
o comprometimento dos colaboradores 
com a cultura da Qualidade Avibras. O 
objetivo é comemorar o Dia da Qualida-
de em 10 de novembro.

Coronel de Infantaria Luiz Lopes, 
chefe da Classe V da DMat e o Enge-
nheiro Marcos Agmar   durante assi-
natura do aditamento do contrato: 
assistência técnica de alto nível

anos, contribuindo para que as viaturas 
apresentem elevado índice de disponi-
bilidade operacional, mantendo o alto 
grau de confiança e apreço pelo Sistema”, 
destacou o gerente de Desenvolvimento 
de Negócios, engenheiro Marcos Agmar 
(DCBA).

Em breve a Avibras estará nas redes sociais
Acesse www.avibras.com.br
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Eventos

Este ano a Avibras vai participar de 
cinco importantes feiras especializa-

das em Defesa e Segurança. O objetivo é 
promover os negócios da empresa, princi-
palmente os seus produtos e serviços nos 
mercados nacional e internacional. 

De 29 de março a 3 de abril, a Avi-
bras estará presente em mais uma edi-
ção da FIDAE (Feria Internacional del 
Aire y del Espacio) em Santiago no Chi-
le. Com mais de 35 anos de existência, a 
FIDAE é considerada a principal e mais 
completa feira aeroespacial, de defesa e 
segurança da América do Sul. Para esta 
edição estão confirmados mais de 600 
expositores de 40 países.

No período de 12 a 14 de abril, a 
empresa participará da LAAD Security 
(Feira Internacional de Segurança Pú-
blica e Corporativa) que será realizada 
no Riocentro – Exhibition & Convention 
Center, no Rio de Janeiro. A Avibras 
fará o lançamento oficial de sua mais 
nova viatura 4X4, versão para emprego 
policial.

A LAAD Security reúne empresas 
nacionais e internacionais que fornecem 
tecnologias, equipamentos e serviços 
para Segurança Pública, Forças Poli-
ciais, Forças Especiais, Forças Armadas, 
Law Enforcement, Homeland Security e 

Avibras vai participar de cinco feiras este ano

gestores de segurança de grandes corpo-
rações, concessionárias de serviços e in-
fraestrutura crítica do Brasil e América 
Latina. 

Esta é a primeira vez que a Avibras 
participa da LAAD Security e considera 
o momento ideal para empregar toda a 
sua experiência de mais de 50 anos de 
atuação no mercado de Defesa na área 
de Segurança. O objetivo da empresa é 
diversificar e preencher nichos de mer-
cado, que hoje estão ocupados por forne-
cedores externos, com equipamentos no 
limiar da tecnologia concebidos, desen-
volvidos e testados no Brasil. 

O protótipo da nova viatura 4X4 fi-
cará em destaque no estande da Avibras, 

localizado na área A-30.
De 18 a 21 de abril, a Avibras estará 

expondo os seus produtos e serviços ino-
vadores na DSA 2016 (Defence Services 
Asia Exhibition & Conference), em Kua-
la Lumpur na Malásia. Em julho está 
prevista a participação da Avibras na 
Eurosatory em Paris, na França, uma 
das mais importantes feiras do mundo 
no setor de defesa, principalmente na 
parte terrestre. Uma verdadeira vitrine 
do que há de mais moderno no setor. 

Outra feira prevista é a Indodefence, 
que será realizada de 2 a 5 de novembro, 
em Jacarta na Indonésia. Mais de 800 em-
presas são esperadas para apresentar as 
últimas tecnologias e sistemas de Defesa.

A Avibras participou da Feira Interna-
cional Expodefensa realizada em de-

zembro na Colômbia. O objetivo foi ampliar 
a visibilidade dos produtos da empresa no 
país.  O engenheiro Elcio Costa, gerente 
de Desenvolvimento de Negócios (DCBA) 
participou de uma reunião com o vice-mi-
nistro colombiano José Javier Pérez Mejía 
juntamente com a comitiva do Ministério 
da Defesa do Brasil, chefiada pela embai-
xadora do Brasil na Colômbia Maria Elisa 
Berenguer e pelo Gen Ex (R1) Mayer.

Avibras presente na Expodefensa na Colômbia

Recentemente o Maj QEM Marcelo 
Buonocore Nunes, que é engenhei-

ro eletrônico e integrante da CACT-
TAV (Comissão de Absorção de Conhe-
cimento e Transferência de Tecnologia 
na, Avibras), foi promovido  ao posto de 
Tenente Coronel. 

Formado pelo IME (Instituto Mi-
litar de Engenharia), o Ten Cel QEM 
Nunes é especializado na área de sof-
tware e integra o Quadro de Enge-
nheiros Militares (QEM) do Exército 
Brasileiro (EB), sendo um dos enge-
nheiros altamente capacitados do EB, 
chefiados pelo Ten Cel QEM Cordeiro.
Os militares fazem o acompanhamen-
to e participam das atividades de de-
senvolvimento dos contratos de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D) do EB 
relacionados ao Míssil de Cruzeiro e ao 
Foguete Guiado.

A Avibras parabeniza o Tenen-
te Coronel e deseja sucesso em seu 
novo posto.

Major Nunes é 
promovido a 

Tenente Coronel

O engenheiro da Avibras Elcio Costa entrega maquete 
do míssil AV-TM ao vice-ministro Mejía

A Avibras abre sua participação em feiras na FIDAE, 
que será realizada no Chile

A festa de confraternização da Avibras 
foi sucesso. Mais de mil colaborado-

res prestigiaram a festa realizada em 

dezembro no clube de campo da ADC. 
Além do buffet de churrasco à 

vontade, o evento teve música ao vivo 
com o cantor Geraldo. Também foram 
sorteadas várias bicicletas para os 
colaboradores.

Con fraternização de final de 
ano da Avibras é sucesso

Participação em feiras com o foco na 
prospecção dos negócios
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Departamentos

Notícias da ADC

GENS: garantia de realização do projeto

A GENS (Gerência de Engenharia de 
Sistemas) da Avibras é responsável 

pela definição dos requisitos dos siste-
mas empregados nos mais diversos pro-
jetos desenvolvidos pela empresa, pos-

ADC inicia 2016 com vários projetos 
para atrair os associados

Com 38 colaboradores, a GENS é formada por equipe multidisciplinar (Eletrônica, Mecânica, Aeronáutica, 
Computação, Física e Software), responsável pelo estudo, pela análise e definição das melhores soluções 

sistêmicas para um projeto

Oferecer mais opções de lazer, esporte 
e entretenimento aos seus associa-

dos. É com este objetivo que a ADC (Asso-
ciação Desportiva Classista ) da Avibras 
inicia 2016. 

Entre as melhorias, que deverão ser 
feitas este ano, estão a pista de corrida e 
caminhada, reforma dos sete quiosques  
e a realização de festas temáticas. 

Este ano a equipe da ADC também 
vai investir fortemente nos Jogos das In-
dústrias promovidos pelo Sesi, almejando 
o bicampeonato. No ano passado, a Avi-
bras foi campeã com 166 pontos – sendo 
primeiro lugar em 10 modalidades e vice-
-campeã em oito. Mais de 120 colaborado-

sibilitando assim não só a garantia da 
implementação do projeto, mas também 
a satisfação dos clientes.

A área elabora os requisitos de sis-
temas, faz a especificação de ensaios de 

res participaram da competição. 
Verão – As piscinas da ADC são 

atrações neste verão. Para atender a 
todos os associados, os exames médicos 
são feitos no clube todo final de semana. 

Para utilizar as piscinas é obriga-
tório apresentar o exame médico, que 
tem validade de três meses. O exame é 
focado na inspeção da pele, das unhas e 

Para usar a piscina é obrigatória apresentação do 
exame médico

comprovação de requisitos de sistema, a 
concepção de arquitetura de hardware e 
de software de sistemas e o acompanha-
mento do ciclo de vida do produto; ana-
lisa e define os sensores para sistemas 
(viaturas, mísseis e foguetes); desenvolve 
os sistemas de controle e de simulação 
para mísseis e foguetes. Também é res-
ponsável pelo desenvolvimento e mode-
lamento aerodinâmico e estrutural para 
mísseis e foguetes, além de softwares 
embarcados em viaturas. 

“Partindo do recebimento de uma 
demanda interna ou de um contrato 
assinado, a Engenharia de Sistemas é 
responsável pela definição dos requisitos 
dos projetos, de tal forma que estas con-
dições possam ser desenvolvidas pelas 
áreas que integram a Diretoria de Enge-
nharia”, destacou o gerente Luiz Sérgio 
Ferreira.

dobras cutâneas visando descartar do-
enças dermatológicas.  

Também é necessário apresentar a 
carteirinha da ADC na entrada do clu-
be. A exigência do documento por objetivo 
garantir a segurança dos associados.

No dia 25 de fevereiro, a Instalação 
2 da Avibras foi sede do encontro 

do GPMAI (Grupo de Profissionais de 
Meio Ambiente das Indústrias do Vale) 
formado por cerca de 200 profissionais 
da área. O objetivo destas reuniões é 
a troca de informações e experiências 
na área ambiental entre as indústrias 
da região.

São discutidos temas como novas 
legislações, obrigações ambientais 
legais, gerenciamento de resíduos e 
prestação de serviços ambientais. 

Durante o encontro o engenheiro 
da Área de Meio Ambiente da Avibras, 

Avibras é sede de encontro de meio ambiente
Fabrício Oliveira (AEMA), fez uma apre-
sentação sobre a empresa e falou sobre 
o seu Sistema de Gestão Ambiental e as 
suas práticas sustentáveis. 

Os participantes também visitaram 
as instalações da fábrica. Foi apresen-
tado o novo sistema de tratamento de 
efluentes do restaurante que brevemen-
te entrará em funcionamento. 

Depois seguiram para a fábrica vei-
cular, onde puderam observar a  estação 
de tratamento de efluente doméstico e o 
sistema de reaproveitamento de água de 
chuva existente no local. 

Com 19 anos de existência, o 

GPMAI promove reuniões mensais nas 
empresas participantes e tem o apoio 
das unidades do Ciesp (Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo) da 
região.
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Entrevista do mês

Gente em Destaque

Colaborador destaca-se como cronista e poeta

A relações públicas Débora C. 
Urtado Dellamonica (SSPD) 

ainda era uma adolescente 
quando ingressou na Avibras 
em 1995, na Área de Relações 
Públicas, Comunicação Visual e 
Foto/Vídeo, que pertencia à an-
tiga GRO (Gerência de Relações 
Oficiais).  Com sonhos e muita 
disposição em aprender, ela co-
meçou na empresa como menor 
aprendiz pela Fundhas (Fun-
dação Hélio Augusto de Souza) 
e dois anos depois foi efetivada. 

Vivenciar a realidade do 
mercado de trabalho aos 16 
anos proporcionou à colabora-
dora o desenvolvimento de habilidades 
e atitudes, que contribuíram para o seu 
crescimento profissional. “Sinto-me rea-
lizada profissionalmente porque amo o 
meu trabalho e para mim isso já é uma 
realização”, destacou. 

Débora encarou os desafios e os 
transformou em oportunidades. Hoje, 
ela atua área de Relações Públicas da 
Supervisão da Secretaria da Presidência 
e é responsável pelo planejamento, pela 
organização e recepção de visitas e pe-
los eventos comerciais e institucionais. 

Débora: de menor aprendiz a profissional realizada

Também assessora a presidência e os 
demais departamentos sobre cerimonial 
e protocolo, além de atuar na aquisição 
e no controle de brindes e materiais pro-
mocionais. 

Entre os momentos mais especiais 
de sua trajetória na empresa, Débora 
destaca o “Dia da Família”, evento inédi-
to voltado para a família do colaborador.  
Segundo ela, a Avibras teve a sábia de-
cisão de abrir as portas para um público 
muito importante – os familiares de seus 
colaboradores. 

De acordo com Débora, a sa-
tisfação e o orgulho dos funcio-
nários em apresentar a empresa 
para os seus familiares, pessoas 
mais importantes de suas vidas, 
eram evidentes. 

Atualização constante
Apaixonada pela profissão, 

Débora continua estudando e 
não pretende parar tão cedo. 
Para ela, manter-se atualizada é 
fundamental para o desenvolvi-
mento de qualquer profissional. 
“Sempre haverá algo a ser melho-
rado e ou aperfeiçoado. Amo tra-
balhar com o público, planejar e 
organizar”, destacou Débora, que 

se considera detalhista, uma exigência 
da profissão. 

Sobre sonhos a serem realizados, 
Débora disse que o trabalho na Avibras 
proporcionou a conquista de vários de-
les, como a conclusão de seus estudos e a 
aquisição de bens materiais. “Sou muita 
grata à empresa por tudo que conquistei 
até hoje. Quero oferecer para a minha fi-
lha o melhor, principalmente no que diz 
respeito à educação, para que ela se torne 
uma profissional bem sucedida e feliz”, 
concluiu.

Desde a infância, o engenhei-
ro Marcos Agmar (DCBA) 

é apaixonado por literatura, 
principalmente por obras épi-
cas. Ainda no Ensino Funda-
mental, escrevia peças de tea-
tro para encenação nas aulas 
de Educação Artística. A partir 
daí, escrever textos livres, es-
pecialmente crônicas e poesias, 
tornou-se um hobby prazeroso. 

“Sempre gostei muito de 
ler, principalmente temas como 
a exploração da Antártida e das 
profundezas oceânicas. Tam-
bém me interesso muito pela história 
militar, a estratégia e as tecnologias 
utilizadas em batalhas”, destacou Ag-
mar, que atualmente dedica-se à leitu-
ra de biografias e relatos históricos. 

Segundo Agmar, na infância es-
crevia textos simples, a maioria deles 
humorísticos. Também é autor de um 
drama que se passava em um tribu-
nal. A história fez muito sucesso na 

escola e ele teve que apresentá-la inú-
meras vezes. 

Ainda nessa época, Agmar escreveu 
textos de aventura e, juntamente com os 
primos, gravou em fita cassete, incluindo 
efeitos sonoros. 

De acordo com Agmar, a maior pro-
dução de textos, especialmente de crôni-
cas, aconteceu no período em que morou 
no exterior a serviço da Avibras. Ele 

também gosta de escrever po-
esias. “Gosto de todos os meus 
textos, pois todos foram resul-
tados de algo muito especial em 
minha vida, de um momento ou 
lembrança marcante. Aprecio os 
sentimentos que eles resgatam 
quando os releio”, declarou. 

Inspiração - Apreciador 
das obras do escritor Érico Ve-
ríssimo e principalmente de 
como ele descrevia o ambiente 
e os personagens, Agmar disse 
que esses detalhes encantam e 
ajudam o leitor a elaborar o ce-

nário mentalmente, conforme sua per-
sonalidade e preferências.

Conforme expressão popular, que 
um homem só tem uma vida completa 
quando planta uma árvore, escreve um 
livro e tem um filho, Agmar disse que 
já fez quase tudo, falta apenas lançar o 
livro. “Tenho um livro de crônicas pra-
ticamente pronto, aguardando o mo-
mento ideal para ser lançado”, concluiu.

Débora comemora em março 19 anos como funcionária efetiva da Avibras

Marcos Agmar escreve textos desde a infância 
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VENDO PROCESSADOR AMD FX8320
+ Placa mãe ASRock 970 PRO 3 + Memória 
Corsair Vengeance DDR3 8GB.
Valor do conjunto: R$ 900,00. Fábio – R: 5202.

ONIX LTZ 1.4 2013/2014, PRETO
Completo e bem conservado, todas revisões pela 
concessionária, Km 46.500. R$ 39.000,00
Talles – R:5222. Cel: (12) 9-8126-5696. 
PEUGEOT 206 MOONLIGHT, PRATA, ANO 2008
Ar-cond, dir.h, vidros e travas el, teto sol, banco e vo-
lante c/regul. de alt. R$ 38.000,00. Originais. Revi. 
R$ 18.500,00. Piza – R: 5167. Cel:  9-8142-6827. 

NISSAN SENTRA SL 2.0 CVT 11/12 

Completo, banc. couro e tet. sol. 56.000 Km. 

R$ 39.900,00.

João Paulo – R: 6281. Cel: 9-9123-5634.

CELTA LIFE 2010, PRETO

Flex, preço de tabela.

Junio – Cel: (12) 9-8252-8011.

VENDO 2 TERRENOS NO VILA BRANCA  

Jacareí. 250m2² cada ter; planos, um ao lado do ou-

tro, totaliz. 500m2². Excel. loc .  R$ 140.000,00 cada 

terreno. Augusta – R: 6061. Cel: (12) 9-8802-4815.

DIVERSOS

IMÓVEIS/VENDE/ALUGA

CARROS

Atividade física na medida certa
Qualidade de Vida

Com a correria do dia a dia é comum 
algumas pessoas deixarem de lado 

a atividade física. A falta de tempo e o 
cansaço são as desculpas mais frequen-
tes. Porém, outras avançam os limites do 
próprio corpo e acabam saindo da acade-
mia diretamente para um hospital. 

O médico da Avibras, Dr. Francir Ve-
neziani, disse que o equilíbrio é funda-
mental. Fazer um projeto de vida, ajustar 
horários e criar uma rotina são essen-
ciais para uma melhor qualidade de vida.

Dr. Francir explica que é funda-
mental incorporar hábitos saudáveis na 
rotina, como melhorar a alimentação, a 
qualidade do sono, o bem-estar e fugir do 
sedentarismo, praticando uma atividade 
física que proporcione prazer. Com este 
planejamento é possível ter uma vida 
mais saudável e feliz. 

Sobre a prática de atividade física, 
Dr. Francir disse que a periodicidade e a 
intensidade dependem de cada indivíduo 

e do seu estilo de vida. “Se 
a pessoa trabalha sentada o 
tempo todo, é aconselhável 
exercitar-se todos os dias. 
Caso ela tenha um condicio-
namento físico melhor, três 
vezes por semana podem 
ser suficientes. É muito par-
ticular”, destacou. 

Técnicas de alonga-
mento e relaxamento antes 
e depois dos exercícios são 
extremamente importan-
tes para a qualidade da atividade. Ter 
uma noite de sono adequada também 
contribui para dar disposição no dia 
seguinte. 

No caso da alimentação, Dr. Francir 
reforça que ela tem muita influência na 
saúde. Alimentos gordurosos, por exem-
plo, aumentam o colesterol no sangue, 
que, por sua vez, pode colaborar para a 
ocorrência de problemas cardiovascula-

res.  O ideal é manter uma 
alimentação balanceada, 
variando os tipos de ali-
mentos, dar importância 
ao horário das refeições, 
sobretudo ao café da ma-
nhã, hidratar-se com fre-
quência, principalmente 
no verão, evitar o consumo 
excessivo de bebida alcóoli-
ca, não exagerar no açúcar 
e no sal. 

Preparação - Antes de 
iniciar qualquer atividade 

física é importante fazer exames cardio-
lógicos para conhecer os limites do corpo 
e não excedê-los. “Depois da prática do 
exercício, o corpo necessita de repouso, 
evitando assim a fadiga e as lesões mus-
culares”, enfatizou Dr. Francir. 

Segundo ele, a roupa e o calçado são 
primordiais para um resultado eficaz. 
Os trajes estão condicionados ao tipo de 
atividade física e ao ambiente em que ela 
será praticada. 

Outro ponto a destacar é o uso de 
vitaminas. Dr. Francir alerta para o con-
sumo de substâncias que prometem um 
corpo “perfeito”, pois podem ser prejudi-
ciais à saúde.

O médico reforça que o segredo para 
uma vida mais saudável está no prazer 
de fazer as coisas, seja no trabalho, em 
casa com a família, na prática de um es-
porte ou de um hobby.  “Rotinas prazero-
sas melhoram a nossa qualidade de vida, 
o nosso humor e a nossa disposição. Bus-
que a felicidade sempre”, concluiu.

Antes de qualquer atividade física consulte um médico

Médico recomenda prática de atividade física que proporcione prazer

VENDO OU TROCO JOGOS PARA PS4 
Farcry 4 – R$ 80,00; Fifa 15 -  R$ 60,00; 
Assassin’s Creed IV Black Flag -  R$ 70,00.
Marcos Ramos – R: 5106. 
VENDO GUITARRA SG PHOENIX, PRETA, 
cinco anos de uso - Preta, 5 anos de uso, 
2 captadores Humbuker’s. R$ 350,00.
Rafael Mathias – R: 5187. Cel: (12) 99215-3662.
VENDO 2 PLANOS ANUAIS DE ACADEMIA 
K2 no Vale Sul Shopping. R$ 1.300,00 
p/pacote c/ 1 avaliação inclusa.
Marcelo Tavares – R: 5157
VENDO IPHONE 4S, PRETO, 16GB
C/fone, fonte, cabo e cxa orig, bateria. R$ 500,00.
Rodrigo – R: 6429.


