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Oportunidades!
Todos os dias nos deparamos com oportunidades de fazer algo diferente, de
ser melhor em alguma coisa ou conhecer um lugar interessante. É preciso
apenas estar disposto a investir um pouco do seu tempo e sentimentos, e as
coisas sempre tenderão a ser as melhores possíveis!
É preciso acreditar mais nas
mensagens que não vemos, pois são
nelas que, normalmente, surgem
disfarçadas as oportunidades, que se
alojam as informações, situações e
pessoas mais importantes que entraram
na nossa vida.
Aproveitar as oportunidades significa
ter a chance de aprender coisas
novas, descobrir situações, pessoas e
sentimentos que antes eram
desconhecidos. Aproveitar as
oportunidades significa viver a vida
como se deve.
É preciso apenas coragem e foco
para se chegar onde deseja. Coragem
para poder aceitar e seguir em frente
quando as oportunidades surgem, e
foco para se manter atento no
caminho certo, aprendendo as lições
necessárias e vivenciando todas as
graças.
Por tanto, nunca duvide de uma
boa oportunidade, lembre-se que a
vida não nos dá situações ruins, ela nos
promove aprendizados para que nos
tornemos pessoas melhores. Por isso,
não deixe de aproveitar as chances
que surgirem.

Faça parte dessa evolução!

#SOMOS

ZARA
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Em janeiro, uma turminha aproveitou seus últimos dias de férias com muita
diversão e alegria. Filhos de colaboradores participaram de festas, atividades
esportivas e até um passeio de barco.
Confira:

Turminha de Cumbica, Matriz e Laminados

Turminha de Resende

Turminha de SBO
04

2º lugar
Enzo da Costa Silva

ZARAVERDE

A importância de ter uma cultura de ideias e atitudes voltadas a sustentabilidade
da Zara e do meio ambiente, tem se tornado cada vez mais presente no nosso
dia a dia.
Depois do Dia ZARAVERDE na Matriz, as unidades Cumbica e Laminados
também entraram no clima, com palestras, atividades e “quizes” para interagir e
levar o assunto a todos os colabodores.

Unidade Cumbica

Unidade Laminados
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O MUNDO QUE EU QUERO
No concurso de desenho de 2019, tivemos a inscrição de 129 crianças, todos
filhos de colaboradores da Zara. O tema, do último concurso foi “O Mundo que
eu quero”.
Muitos desenhos retrataram questões de preservação do meio ambiente e
respeito as pessoas.
Três desenhos foram finalistas, o vencedor teve o seu desenho impresso no
cartão de final de ano da Zara.

Lara Shophia, tem 6 anos,
filha do Lucas Francisco, do
setor de Corte, da Unidade
Laminados.
A Lara deseja o que muitos
querem, um mundo todo
de doces!!!
Maria Luiza tem 10 anos, é
filha da Rosangela Mattos,
Operadora de Máquina, na
unidade Santa Barbara I.
Ela deseja um mundo rico
em alimentos e com muita
cor!
Lavínia tem 11 anos, filha
da Daniele Medeiros do
setor de Contabilidade da
Unidade Resende. Ela
deseja um mundo sem
racismo, com respeito as
pessoas.
As três finalistas ganharam prêmios em dinheiro para comprar brinquedos e
roupas, além de um passeio.
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“O reconhecimento é o melhor combustível para energizar sua equipe.”
Fernando Fernandes
Por isso, buscamos sempre reconhecer e homenagear aqueles que escrevem a
história da Zaraplast.
Em nosso último evento, foram 200 colaboradores homenageados.
Colaboradores com cinco anos de empresa a 40 anos!

Cajamar

SBO II

Vila Maria

Cumbica

Laminados

Matriz

Matriz
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Nos meses de novembro e dezembro, foi realizada a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho nas unidades Matriz, Laminados e
Cumbica.
Palestras, teatros e campanhas foram realizadas a fim de conscientizar a todos
sobre a importância dos cuidados que temos que ter com a nossa vida.

Laminados

Matriz

Cumbica
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NOVAS GESTÕES
Valmir Mora,

entrou para o Grupo Zaraplast,
para assumir como Gerente Industrial as
unidades Cumbica e SBO em setembro de 2019.
Experiência superior a 23 anos em embalagens,
vem para agregar ainda mais valor aos
processos e produtos e com a missão de
alavancar o resultado juntamente com o time
das unidades.

Silvia Lopes

vem de uma experiência de
10 anos na unidade de Cumbica e em
outubro assumiu a Gerencia Corporativa da
Qualidade.
Seu foco é a redução dos índices de
reclamações e devoluções de clientes
através
da
melhoria
contínua
e
padronização dos processos a qual a
unidade de Cumbica foi Benchmarking
durante os últimos anos.

Lais Rocha,

veio para atuar na área de
Sistema de Qualidade (SQ) das unidades
Matriz e Laminados. Possui experiência de 12
anos na área de Qualidade de Embalagens.
Seu foco é fortalecer a cultura de segurança
de embalagens para alimentos dentro da
Zaraplast.

Lilian Kakimoto,

atuou por mais de 22
anos em indústria de embalagens nas áreas
de SQ e CQ (Controle de Qualidade).
Sua chegada a Zaraplast aconteceu em
agosto de 2019 e ela tem como
responsabilidade a área de Controle de
Qualidade das unidades Matriz e Laminados.
Seu foco é trabalhar com atividades voltadas
a qualidade de produto, sempre agregando
valor a empresa. Trabalhar em parceria com
as áreas para que possamos atingir as metas
da Zaraplast.
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA ZARA
Confira alguns treinamentos realizados:

Auditor Interno

5S SBO

Multiplicadores

Brigada de Incêndio Resende

Palestra Atitudes Essenciais
Seminário de Inovação em
Embalagens Plásticas

Brigada de Incêndio SBO
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ACONTECEU NA ZARA

5S Laminados POUCHE

XI Campeonato Inter empresas
de futebol society Plêiades 2019

Projeto Mondelez

Ação SESI *Alimente-se
Bem

Outubro Rosa

Novembro Azul
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Em fevereiro de 2020, foi realizada a primeira premiação de Boas Ideias
ZARAVERDE, nas unidades Matriz e Laminados.
60 ideias participaram da escolha que foi baseada nos critérios de Aderência ao
tema, Ideia completa, Retorno financeiro, Melhoria de processo e Criatividade, e
a sistemática de apuração foi realizada no anonimato. A equipe ZARAVERDE
filtrou as ideias, e as finalistas foram pontuadas pela gerência e diretoria.
Conheça as três melhores ideias premiada e os seus autores:

1°lugar

Luis Gustavo Feliciano
Gerência Industrial - Matriz
Ideia: reutilização da água na Preparação de Serviço
Premiação: viagem durante 1 final de semana
Praia (Caraguatatuba-SP) ou campo (Águas de Lindoia-SP) com
direito a acompanhante (Diárias em hotel, Café da manhã
incluso, Vale R$400,00 para despesas)

2°lugar
Haroldo Pereira
Impressão - Laminados
Ideia: Redução do consumo de solvente nas bombas da
Rotogravura
Premiação: Vale R$500,00 .

3°lugar
Gabriel Ferreira
Corte Rebobinadeira Matriz
Ideia: sistema de captação da água da chuva
Premiação: Vale R$300,00 .

VOCÊS SÃO AS SEMENTES DA
SUSTENTABILIDADE NA
ZARAPLAST

#VenhaSerZaraVerde

