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El wireless como 
nexo entre hombre 
y máquina 

O wireless como 
média entre homem 
e máquina

Il wireless come 
media fra uomo 
e macchina



In primo 
piano

l nostro Presidente, come 
è nel suo stile da sempre, 
ha festeggiato anche il 

suo importante compleanno in un 
modo: al lavoro! Tantissimi auguri 
gli sono giunti da tutte le sedi 
Valtellina in Italia e nel mondo, con 
testimonianze di stima e di affetto 
sincere e affettuose. Ulteriore 
riprova di come il valore della 
sua personalità imprenditoriale 
ed umana riesce ora più che mai 
a superare confini geografici e di 
calendario. Un breve brindisi in 
azienda e una cena con la famiglia 
e alcuni dei suoi collaboratori: 
questi i due momenti, semplici ma 
intensi, dedicati a celebrare 80 anni 
veramente straordinari. Sempre da 
parte del suo team, che ogni giorno lo 
considera “il riferimento guida”, gli è 
stato consegnato un dono a lui molto 

Buon Compleanno 
Presidente!

gradito: una penna stilografica (di cui 
il nostro Presidente è appassionato 
collezionista) dedicata all’artista 
Umberto Boccioni. La penna è stata 
accompagnata da un fascicolo, del 
tutto unico per contenuti e creato 
appositamente per l’occasione, 
che raccoglie testimonianze di 
riconoscenza per 
come Gianpietro 
Valtellina ha 
saputo fare 
crescere l’azienda, 
rafforzarla 
nel tempo e, 
soprattutto, 
essere sempre 
una fonte di 
ispirazione ed 
insegnamento a 
livello lavorativo. 

Lo scorso 26 febbraio il Comm. Gianpietro Valtellina ha 
compiuto 80 anni. Considerando che ha preso in mano le 
redini dell’azienda giovanissimo, non ancora ventenne,
la sua esperienza corre significativamente parallela 
a quella dell’azienda  fondata da suo padre nel 1937.
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Lo scenario delle TLC continua ad essere caratterizzato 
da due percorsi fra loro paralleli e allo stesso tempo 
apparentemente contrastanti: da un lato permangono 
intese turbolenze a livello di asset societari nei maggiori 
player del settore, come si può notare anche in queste 
ultime settimane e non solo in Italia; d’altro lato crescono 
sempre più le opportunità di lavoro per quanto riguarda lo 
sviluppo delle reti e i nuovi campi applicativi collegati, prima 
fra tutto Industry 4.0. Nei prossimi mesi si giungerà molto 
probabilmente a una maggiore chiarezza sull’evoluzione 
societaria di gruppi strategici sia per l’utenza finale, dalle 
tecnologie alle offerte al mercato, sia per chi, come Valtellina, 
opera come fornitore di servizi infrastrutturali.  Diciamo 

Il punto di vista di...
Cesare Valtellina

Cogliere le opportunità, 
crescere diversificando.

subito che guardiamo sicuramente con attenzione a questi 
sviluppi, ma senza farci prendere da ansie. Contiamo infatti 
su capacità che possiamo definire “trasversali” nel proporci 
a tutti i player e competitor. Nell’ambito delle infrastrutture 
di rete sono noti i valori sui quali fondiamo il nostro 
posizionamento.
Come evidenziamo anche in questo numero di NoiMille, la 
nostra reputation sta consolidandosi anche nell’articolato 
mondo della smart manufacturing. Un percorso che stiamo 
perseguendo e sul quale vogliamo investire sempre di più. 
In questa delicata fase del mercato e importante fase 
evolutiva, l’azienda Valtellina sta osservando e considerando 
con ancora maggiore attenzione le varie tecnologie esistenti 
e quelle che si prospettano come di prossima applicazione, 
nonché la possibilità di proporsi con nuove offerte tecniche 
sia ai clienti già attivi sia a più ampio raggio sul mercato.  
Restiamo pienamente consapevoli che oggi l’attività 
prevalente per la nostra realtà aziendale resta e resterà 
ancora per un certo tempo lo sviluppo delle reti in fibra. 
Le dimensioni delle potenziali commesse nel settore reti in 
banda ultralarga, in particolare infrastrutture FTTH, cioè 
tali da portare la fibra direttamente fino in casa o nell’ufficio 
dell’utenza, rappresentano un “cantiere” talmente vasto 
da costituire un bacino di lavoro che non si esaurirà in 
poco tempo.  Ma se guardiamo un po’ più in là, se pensiamo 
e riflettiamo sul “dopodomani” come deve fare ogni 
imprenditore lungimirante, è adesso che vanno poste le 
basi della diversificazione operativa. Ben vengano quindi 
già oggi commesse diverse per tipologia, che magari non 
sviluppano da subito fatturati elevati, ma che ci consentono 
di fare esperienze di alto livello tecnologico e innovativo, 
ideali per acquisire competenze preziose guardando al 
futuro. Esperienze che spesso ci vedono insieme a partner 
di assoluto prestigio mondiale nei loro settori, fin dalla fase 
esplorativa e formativa, con i quali scambiamo know how e 
che ci aiutano a crescere con la visione giusta: quella della 
collaborazione. 

La capacità di sviluppare le proprie 
quote di mercato e promuovere 
l’efficienza competitiva del servizio 
sono valori “trasversali” che vanno 
al di là delle turbolente dinamiche 
finanziarie che caratterizzano in questi 
mesi il settore TLC.
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Focus

IREN e Valtellina: 
collaborazione in piena luce

L
o scorso 8 marzo si è tenuta presso il Palazzo 
della Provincia di Biella la presentazione ufficiale 
della APP relativa al progetto Luce in Città 

che vede coinvolti Ener.bit, Iren e Valtellina. Si tratta 
di un innovativo sistema che permette ai cittadini di 
segnalare in maniera precisa e puntuale un’eventuale 
anomalia del sistema di illuminazione pubblico, grazie 
alla georeferenziazione automatica del lampione 
guasto. Tale risultato è possibile grazie semplicemente 
all’impiego di un’applicazione gratuita per smartphone. 
Questa interessante e originale proposta di servizio, 
nasce all’interno della collaborazione fra IREN e 
Valtellina, una collaborazione che sta crescendo su basi 
solide e partecipate.  Il progetto di App - Luce in città, 
giunge infatti come logica evolutiva dell’intervento di 
sostituzione degli apparecchi d’illuminazione ancora 
dotati di lampade a scarica nei gas con quelli di nuova 
generazione dotati di tecnologia a led ad elevato risparmio 

energetico che lo scorso anno è stato attuato agli impianti 
di Pubblica Illuminazione di 11 comuni del Biellese, una 
commessa di Ener.bit (società che si occupa dell’energia 
pubblica sul territorio)  affidata operativamente a IREN e 
Valtellina. 
Per il team Valtellina lo sviluppo della collaborazione 
con IREN è  molto importante anche perché si colloca in 
un processo di diversificazione della propria offerta che 
va al di là delle TLC. La forte propositività di IREN e la 
sua organizzazione sono un continuo stimolo anche per 
Valtellina nell’intraprendere progetti insieme. A questo 
proposito abbiamo raccolto il parere di Gian Paolo Roscio, 
responsabile dei Servizi a Rete dell’area Smart Solutions 
di IREN Energia: “Iren dispone di un elevato know how 
tecnologico che, unito alla vocazione per l’affidabilità, 
l’innovazione e il radicamento nel territorio, le consente 
di operare all’insegna della qualità e dell’attenzione 
alle esigenze dei clienti e dei cittadini. Nello specifico 

nell’esperienza biellese in Valtellina abbiamo trovato un 
partner collaborativo che condivide questi valori e queste 
potenzialità. L’esperienza condotta insieme nella gestione 
degli impianti afferenti agli undici comuni aderenti al 
Progetto Ener.Bit è stata assolutamente positiva. Nelle 
prospettive di progetto il passaggio alla tecnologia a 
led era, come avevamo preannunciato, solo il primo di 
una serie di attività possibili e auspicabili. Dove il team 

Valtellina è concretamente coinvolto. La presentazione 
della App - luci in città è un ulteriore motivo di evoluzione 
tecnologica che gestiremo insieme. Siamo convinti 
che queste ottime esperienze aprano la strada ad un 
rafforzamento della collaborazione che riteniamo sarà 
di notevole interesse e vantaggio per entrambi, a partire 
proprio dal rapporto integrato fra soluzioni di efficienza 
energetica e nuove tecnologie digitali”. 

IREN è una delle più importanti 
e dinamiche multiutility del 
panorama italiano. IREN opera 
nei settori dell’energia elettrica, 
del gas, dell’energia termica per 
teleriscaldamento, della gestione 
dei servizi idrici integrati, dei 
servizi ambientali, e dei servizi 
tecnologici. Il Gruppo opera in un 
bacino multiregionale con oltre 
6.200 dipendenti, un portafoglio 
di circa 1,5 milioni di clienti nel 
settore energetico, circa 2,6 
milioni di abitanti serviti nel ciclo 

idrico integrato e oltre 2 milioni 
di abitanti nel ciclo ambientale. 
È primo operatore nazionale nel 
teleriscaldamento per volumetria 
allacciata, terzo nel settore idrico 
per metri cubi gestiti e nei servizi 
ambientali per quantità di rifiuti 
trattati, quinto nel settore gas 
per vendita a clienti finali, quinto 
nell’energia elettrica per elettricità 
venduta.  Iren è una holding 
industriale con sede legale a Reggio 
Emilia e poli operativi a Genova, 
Parma, Piacenza e Torino.

La recente presentazione del 
progetto “App - Luce in città” è 
un’ottima occasione per fare il 
punto su una collaborazione che sta 
crescendo positivamente sui temi 
dell’efficienza energetica e 
dei servizi innovativi.

Alla capogruppo Iren fanno 
capo le attività strategiche, 
amministrative, di sviluppo, 
coordinamento e controllo, 
mentre quattro società 
presidiano le attività per 
linea di business:

• IREN ENERGIA: produzione di 
energia elettrica e termica, gestione 
del teleriscaldamento, illuminazione 
pubblica, impianti semaforici e 
servizi tecnologici
• IRETI:  distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua
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• IREN ACQUA: gestione dei servizi 
idrici integrati
• IREN AMBIENTE: raccolta 
dei rifiuti, nell’igiene urbana, 
nella progettazione e gestione 
degli impianti di trattamento e 
smaltimento rifiuti e nel settore 
delle energie rinnovabili.
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Incontri

10 anni Intellimech:  
un traguardo significativo 

Una festa con le caratteristiche 
identitarie tipiche del Consorzio 
Intellimech: concretezza dei temi 
e dialogo interdisciplinare, senza 
rinunciare naturalmente a un bel 
brindisi finale guardando al futuro. 
Oltre 150 gli ospiti convenuti 
al Kilometro rosso  lo scorso 12 
dicembre per un evento che ha fatto 
da ponte fra la storia di 10 anni 
molto caratterizzanti nel panorama 
dell’innovazione tecnologica italiana 
e le prospettive per il futuro. 
Significativa la configurazione delle 
professionalità e delle imprese che si 
sono ritrovate per l’occasione, capaci 
di esprimere bene l’articolazione 
delle sinergie che il Consorzio stesso 
esprime e promuove: in sala i 25 
Soci Intellimech, naturalmente, ai 
quali si sono aggiunte autorevoli 
rappresentanze di università, 
centri di ricerca, istituzioni, realtà 
che formano il tessuto relazionale 

fondamentale nello sviluppo delle 
funzioni e attività del Consorzio. 
Proprio a questo tema è stato 
dedicato ampio spazio nel “talk 
show” che ha dominato la prima 
parte dell’evento. Un “salotto” sulle 
cui poltrone si sono posti con le loro 
testimonianze Gianluigi Viscardi 
(Presidente Intellimech), Stefano 
Scaglia (Presidente Confindustria 
Bergamo), Remo Morzenti Pellegrini 
(Rettore Università degli Studi 
di Bergamo) e Giovanni Paolo 
Malvestiti (Presidente Camera 
di Commercio di Bergamo). Ha 
introdotto i temi del dibattito e 
coordinato gli interventi il Prof.
Marco Taish, docente del Politecnico 
di Milano in Sistemi di Produzione 
Automatizzati e Tecnologie 
Industriali.
Nato come esperienza di 
aggregazione e di open innovation 
finalizzata allo sviluppo di ricerca 

pre-competitiva nell’ambito 
della meccatronica, il Consorzio 
Intellimech ha saputo svilupparsi  
anticipando parecchi temi che oggi 
sono gli argomenti più dibattuti 
dello scenario di Industry 4.0. 
Proprio sulla base di questi sviluppi, 
Valtellina ha deciso nel 2014 di 
entrare a fare parte del Consorzio 
Intellimech, considerandolo 
un riferimento strategico per 
l’interscambio di esperienze e le 
possibilità di mettere a punto validi 
progetti di innovazione tecnologica.  
Fare parte del Consorzio permette di 
avere direttamente a disposizione i 
benefici di un’esperienza decennale, 
che spazia dalla tecnologia alle 
dinamiche di relazione fra i soci 
stessi.  ll know how maturato in 
questi anni è particolarmente 
importante guardando al futuro, 
soprattutto considerando le nuove 
sfide in ambito Industry 4.0. Tra 
i servizi offerti dal Consorzio 
spiccano anche le attività di 
ricerca focalizzate sulle Pmi e 
le varie attività di consulenza e 
trasferimento tecnologico per i 

soci. L’impegno base del Consorzio, 
pienamente condiviso da Valtellina, è 
quello di mantenere stretto con i soci 
coinvolti il dialogo sulle opportunità 
offerte dall’evoluzione IT e ICT, IoT, 
robotica e additive manufacturing. 
Come è stato ricordato e 
sottolineato durante l’evento, nei 
prossimi due anni il solo mercato 
italiano collegato ai progetti di 
Industria 4.0 varrà circa 2 miliardi di 
euro. I ritmi di crescita raggiungono 
percentuali del +25%. Inoltre il 
potenziale di questo mercato è 
ancora più ampio, un vero e proprio 
iceberg dal quale potrebbe emergere 
anche per Valtellina uno dei più 
interessanti e profittevoli percorsi 
di sviluppo alternativi alle singole 
reti TLC. Gli investimenti per 
l’evoluzione digitale si prospettano 
come determinanti per un’azienda 
come Valtellina. Fare parte del 
Consorzio Intellimech rappresenta, 
come ha messo in luce anche 
l’evento celebrativo dei 10 anni, 
vivere dall’interno e in condizione 
privilegiata le principali dinamiche di 
evoluzione. 
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Un decennio di lavoro e sviluppo del 
Consorzio al quale fa parte anche Valtellina 
è stato celebrato con uno specifico evento 
presso il polo tecnologico Kilometro Rosso 
di Bergamo. 
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Obiettivi

efresco Italy è una società nata nel 2011 
dall’acquisizione di Spumador, storica azienda 
Italiana del settore beverage, da parte 

del Gruppo Refresco. Il Gruppo è leader europeo 
nell’imbottigliamento di bevande analcoliche e succhi 
di frutta per il modern trade e per i clienti industriali. 
Ha sedi produttive nel Benelux, in Finlandia, Francia, 
Germania, Spagna, Polonia e Regno Unito. L’head quarter 
è a Rotterdam, nei Paesi Bassi, e conta sulle potenzialità di 
27 stabilimenti in 9 paesi Europei. Circa 5000 i dipendenti. 
Refresco Italy è oggi uno dei maggiori produttori di 
bevande a livello nazionale, con un portafoglio prodotti 
che include acque minerali, bevande gassate, tè, bevande 
sportive e isotoniche e succhi di frutta. 
Grande attenzione è rivolta all’aggiornamento tecnologico 
degli stabilimenti, anche in Italia. Rientra in questo 
impegno l’attività di revamping delle centrali telefoniche 
e di trasmissione dei dati, gestita a livello di supervisor 
tecnico-commerciale da TIM-Telecom, che ha coinvolto 
prima lo stabilimento di Spinone al Lago (Bergamo) e poi 
altre due sedi produttive in Lombardia.  
Nella fase di verifica dei possibili interlocutori di mercato 
per la realizzazione pratica del revamping, il Gruppo 
Refresco ha conosciuto le potenzialità Valtellina e le 
ha giudicate subito interessanti per passare alla fase 
operativa dell’operazione. 
Per quanto riguarda lo stabilimento di Spinone al Lago 
(Bergamo), prima location di intervento e cantiere pilota 
per la verifica della validità della collaborazione, la 
necessità verteva nel passare da una centrale telefonica 

tradizionale ad una evoluzione digitale del servizio voip-
dati in cloud, sempre con gestione TIM-Telecom. 
A livello tecnico-installativo lo stabilimento presentava 
alcune particolarità significative da tenere in 
considerazione per ottenere un risultato ottimale per la 
nuova rete TLC interna. Prima di tutto la richiesta della 
logistica di poter trasferire dati tramite “pistole a lettura 
bar-code” nei magazzini, oltre ad un utilizzo diffuso di 
cordless e device 4G. 
Alla luce di queste necessità i tecnici Valtellina hanno 
elaborato un progetto  con copertura integrale Wireless 
tale da garantire la migliore copertura del segnale in ogni 
condizione logistica, anche con variabilità frequente 
della posizione delle colonne di pallet e altri stoccaggi, 
veri e propri ostacoli per le onde radio. La soluzione è 
immediatamente piaciuta al cliente Refresco, tanto da 
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essere preferita ad altre proposte di fornitori storici di 
tecnologia TLC del Gruppo.
La soluzione Valtellina ha permesso in modo pratico ed 
efficace la migrazione totale della tecnologia analogica 
verso la più avanzata ed affidabile tecnologia Wi-Fi. 
Da sottolineare l’apporto tecnico e commerciale di 
Huawei nel progetto, società ai vertici dell’ingegneria TLC 
e di cui Valtellina è Gold Partner, che ha fornito l’hardware 
necessario. Il lavoro è stato portato a termine con 
soddisfazione del cliente nei primi mesi del 2017. 
Un gradimento talmente completo e motivato da portare 
Refresco a dare subito continuità alla collaborazione 
con Valtellina, appaltando i lavori di revamping in altri 
due stabilimenti del Gruppo, con la stessa soluzione 
tecnologica adottata a Spinone al Lago. All’inizio del 2018 
sono così iniziati i lavori negli stabilimenti di Caslino 

al Piano (Como) e Sulmona (L’Aquila).  Da evidenziare 
che in queste location Valtellina si occuperà anche di 
concretizzare un’evoluzione tecnologica TLC ancora più 
ampia e completa dei siti produttivi, con realizzazione 
di infrastruttura di rete in fibra ottica, fornitura di nuovi 
apparati, completamento e aggiornamento della parte 
attiva di networking e delle tecnologie wireless, sempre 
contando su hardware fornito da Huawei.

Revamping della 
rete tecnologica 
TLC per tre 
stabilimenti del 
Gruppo Refresco
La soluzione proposta da Valtellina per 
l’aggiornamento tecnologico della rete di 
trasmissione voce-dati in modalità wireless di 
tre stabilimenti di imbottigliamento Refresco è 
stata preferita per caratteristiche applicative e 
prestazioni fornite.

R

Target
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l nuovo regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali (persone fisiche) coinvolge tutti i 
paesi dell’Unione e sollecita a considerare il tema 

della tutela con un approccio “globale” e allo stesso tempo 
mirato. L’adeguamento deve essere tecnologico, ma anche 
nell’approccio al problema e nella struttura organizzativa. A 
partire dalla nuova figura del Data Protection Officer (DPO), 
che ha un ruolo con diverse incombenze: deve infatti avere 
conoscenze normative, tecniche, comunicative e conoscere 
bene l’organizzazione del settore in cui si trova ad operare. 
In Valtellina la responsabilità di DPO è stata assunta da 
Luca Eugeni, che ha anche la responsabilità dell’ambito 
Qualità. “Stiamo effettuando le procedure corrette e fra 
loro coordinate per giungere all’adeguamento. Siamo 
naturalmente partiti da un’attenta analisi dei rischi, che 
ha significato in particolare la verifica delle dinamiche di 
trasmissione dei dati intra ed extra azienda. Da ricordare 
inoltre che parallelamente Valtellina si sta certificando 
a norma ISO 27001, che riguarda specificatamente la 
sicurezza sui flussi informativi. Bisogna infatti precisare 
che il trattamento dei dati personali rientra nel più ampio 
argomento della tutela generale dei dati aziendali. Da 
questo punto di vista stiamo verificando i livelli di sicurezza 
e gestione dei nostri apparati, delle varie tecnologie che 

possono memorizzare dati ed anche dei sistemi 
più fisici come ad esempio dispositivi per 

l’accesso controllato di dipendenti 
e visitatori in azienda. In tal 

senso stiamo pensando 
all’adozione di appositi 
badge. Per quanto riguarda 
la componente principale 
della normativa, vale a 

dire la tutela dei dati personali, 
il nostro approccio si basa sulla filosofia 

di rendere accessibili ai singoli esclusivamente 
i dati che effettivamente servono per il loro lavoro. 

Non sarà più possibile consultare e addirittura estrarre dati 
personali o aziendali in campi e settori che non sono di 
stretta competenza di ogni singolo addetto, fra l’altro dati 
che saranno validati dall’azienda. 
Si viene a costituire così un vero e proprio sistema 
tutelato e precisamente verificabile nelle sue dinamiche. 
Da evidenziare che questo nuovo sistema si espande 
e coinvolge anche i nostri fornitori e collaboratori, che 
anche loro dovranno adeguarsi alle normative di tutela. 
In tal senso stiamo fornendo loro le chiarezze necessarie 
per essere velocemente in sintonia. Logicamente i primi 
soggetti ai quali chiediamo massima collaborazione sono 
i nostri dipendenti, soprattutto in questa fase di start up 
e a chi opera in ruoli dove l’accesso e gestione dei dati 
è un’attività quotidiana. Da parte nostra ci occuperemo 
logicamente di coadiuvare questa evoluzione tramite una 
parte informativa e una formativa, entrambe dedicate al 
nostro personale. Abbiamo da tempo già attivato queste 
fasi, che proseguono in work in progress. 
Concludo ricordando che rientra ancora nelle indicazioni 
della nuova normativa l’aspetto della consegna e invio di 
strumenti informativi, come ad esempio il nostro magazine 
NoiMille. Per questo abbiamo richiesto l’assenso di 
consegna ai nostri dipendenti e lo richiediamo gentilmente, 
ma necessariamente, anche a tutti i soggetti che ricevono 
tramite posta il nostro magazine”.

I

Tutela dei dati personali: 
adeguamento condiviso

Dal 25 maggio 2018 sarà in vigore 
il nuovo regolamento europeo sulla 
protezione dei dati, meglio noto 
come GDPR. Una normativa che 
richiede alle aziende una sinergia fra 
interventi tecnologici e organizzativi.  
Valtellina sta ponendo in essere le 
corrette misure di adeguamento. 

Cittadini più garantiti
Il Regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa 

e consenso, definisce i limiti di trattamento automatizzato dei dati personali, 
pone le basi per l’esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dati 

al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati personali (data Breach)

NUOVE NORMATIVE: VALTELLINA C’È

Informazioni più chiare 
e complete sul trattamento

INFORMATIVA

NUOVI DIRITTI

INFORMATIVA UNICA

Più tutele e libertà con il diritto all’oblio 
e il diritto alla portabilità dei dati

Un unico insieme di norme 
per tutti gli Stati 

dell’Unione Europea

Consenso, strumento di garanzia 
anche on line

CONSENSO

TRASFERIMENTO DATI

ACCOUNTABILITY

Garanzie rigorose per il trasferimento 
dei dati al di fuori della Ue

Il Regolamento punta a rispondere alle sfide poste 
dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli

di crescita economica, tenendo conto delle esigenze
di tutela dei dati personali avvertite 

dai cittadini dei Paesi dell’Unione Europea

Approccio basato sulla valutazione 
del rischio che premia i soggetti più 

responsabili

Novità per le imprese e gli enti
Imprese ed enti avranno più responsabilità
ma potranno beneficiare di semplificazioni.
In caso di inosservanza delle regole sono

previste sanzioni, anche elevate.

Limiti alla possibilità per il titolare di 
adottare decisioni solo sulla base di un 

trattamento automatizzato dei dati

TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI

DATA BREACH

CERTIFICAZIONI
E CODICI DEONTOLOGICI

Obbligo di comunicare i casi di violazione 
dei dati personali (data breach)

Semplificazioni per i soggetti che 
offrono maggiori garanzie e promuovono 

sistemi di autoregolamentazione

Persone & Società



Valtellina punta sulla 
New Global Connected 
Enterprise 4.0
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li attuali concetti di Internet of Things e Big Data, 
offrono un enorme potenziale di sviluppo e di 
integrazione con il tradizionale

ambiente IT, Information Tecnology, per il moderno mondo 
industriale e manifatturiero. Il protocollo Ethernet/IP,  
combinazione di Ethernet tradizionale con un protocollo 
industriale layer, sta rapidamente affermandosi anche in 
ambito industriale creando opportunità senza precedenti e 
nuove sfide per l’industria manifatturiera.
Il concetto di “Industry 4.0” può essere considerato quindi 
un cambiamento fondamentale nel modo di pensare 
la Produzione Industriale, dove gli oggetti (dispositivi) 
diventano sempre più intelligenti e comunicano tra di loro 
aiutando le aziende manifatturiere a raggiungere nuovi 
livelli di qualità, efficienza e sicurezza. L’Internet of Things è 
destinato a ridisegnare luoghi, cose e relazioni, già gestite 
con tecnologie proprietarie o del tutto destrutturate, dando 
modalità univoche nella raccolta, memorizzazione ed 
elaborazione delle Informazioni.
Le forti competenze nel settore delle infrastrutture per le TLC 

Network

stanno incentivando Valtellina ad espandere il proprio ramo 
d’azione anche al mondo del 4.0 e IoT. Interconnettere tra 
loro sensori e macchine negli impianti industriali, facendoli 
colloquiare con sistemi di management centralizzati: questo 
è il ramo di attività sul quale l’organizzazione di offerta 
tecnico-commerciale Valtellina sta puntando sempre di 
più. In questo senso Valtellina sta sollecitando il proprio 
Marketing a presentare sempre meglio le capacità di offerta 
dell’azienda in ambito 4.0. A livello di informazione al 
mercato Valtellina sta utilizzando strumenti sia on line (ad 
esempio Linkedin) e off line (brochure specifiche). Rientra 
in questo impegno la recente realizzazione di un’apposita 
brochure che sottolinea in modo sintetico ma molto efficace 

alcuni focus caratterizzanti inerenti case history significative. 
La brochure evidenzia come il ruolo di Valtellina si orienta ad 
essere System integrator: può iniziare infatti da un servizio 
consulenziale, comprendere l’installazione delle tecnologie 
più adeguate e fornire anche assistenza e manutenzione. 
In questo contesto si inserisce il processo di convergenza 
tra due dipartimenti Valtellina che, pur accomunati dalla 
stessa materia trattata (informatica, reti e sistemi), hanno 
propri specifici modelli di approccio e di intervento: IT 
(Information Technology) e OT (Operational Technology). 
Il tutto considerando un altro fattore dove l’esperienza e 
le capacità Valtellina possono fare la differenza: la forte 
accelerazione impressa all’economia legata al 4.0 sta infatti 
evidenziando sempre più la centralità delle reti in banda 
ultralarga adeguate alle necessità degli scenari industriali 
e logistici. Non esiste evoluzione senza fibra. Se è vero che 
oggi Valtellina lavora a pieno ritmo per lo sviluppo delle 
reti in fibra a livello di contesti territoriali, generalmente su 
commessa dei principali operatori di rete, è altrettanto vero 
che stanno crescendo le commesse e le collaborazioni per 
risolvere esigenze di trasmissione dati all’interno di specifici 
scenari industriali, ad esempio fabbriche e magazzini, sia 
con impiego di rete fissa in fibra sia con apparati e dispositivi 
destinati a comunicare via radio.

G

Valtellina presenta il suo crescente 
impegno nello scenario Industry 
4.0, illustrando in una interessante 
brochure come evolve l’offerta 
aziendale in un mercato in forte 
sviluppo.      
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Concorso fra Accademie di 
Comunicazione e Video Art:  
Valtellina è nuovamente Tutor 4.0

Dopo la positiva esperienza del 
2017, anche quest’anno Valtellina 
sostiene il Concorso di idee 
“Benessere impresa”, destinato 
ad incentivare e premiare la 
creatività degli allievi delle più 
autorevoli Accademie italiane di 
comunicazione visiva e video Art.     

arte all’interno delle aziende è quasi sempre 
stata vista come motivo di puro “abbellimento 
estetico”.  Eppure l’arte, la cultura del bello, 

sono sempre più riconosciute come parti integranti 
dello “stare bene in azienda”; perché non sono solo 
una prestigiosa “scenografia”, ma hanno una concreta 
funzione terapeutica, in particolare con effetto antistress. 
L’interazione fra cultura visiva, salute e benessere è un 
fatto ormai riconosciuto dalla stessa medicina e psicologia. 
Se poi l’arte nelle aziende propone opere che promuovono 
il welfare e il senso di appartenenza, meglio ancora! 
Su questi temi sono stati chiamati a ragionare e creare 
progetti originali gli allievi di quattro prestigiose 
accademie di comunicazione visiva e video art, quelle che 
partecipano al concorso di idee “Benessere impresa 2018”, 

L’

promosso dalla società SAEF di Brescia con il tutoraggio e 
la sponsorizzazione di Valtellina.
Agli elaborati ritenuti più validi e interessanti, a seguito 
del giudizio di una qualificata giuria di esperti alla quale 
parteciperà anche Valtellina, saranno assegnate borse di 
studio; i lavori degli allievi troveranno inoltre visibilità e 
applicazione pratica anche direttamente nelle aziende; 
ad esempio le opere di video art saranno utilizzate 
nell’ambito di più ampi progetti di incentivazione del 
welfare aziendale.  
I riconoscimenti saranno consegnati alle Accademie e ai 
singoli allievi nel corso di una cerimonia di premiazione 
che si terrà prima dell’estate e della quale daremo 
informazione anche tramite le pagine di NoiMille. 

Considerando l’importante 
attività svolta dalla 

Associazione Onlus “Amici della 
Pediatria”, realtà che si occupa di coadiuvare i bisogni di 
benessere psicofisico dei bambini ricoverati presso le 
unita’ pediatriche (pediatria generale, ematoncologia, 
gastroenterologia e trapianti d’organo) dell’Azienda 
Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato 
deciso di aiutare l’impegno associativo volto a favorire 
un’assistenza clinicamente e umanamente «attenta e 
qualificata». In tal senso in occasione dello scorso Natale 
in Valtellina è stata promossa un’apposita raccolta di fondi 
che ha coinvolto sia gli organi direttivi dell’azienda sia 
il personale. Si è potuto così donare all’Associazione 10 
iPad e un significativo numero di nuovi giochi destinati ai 
bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Nella lettera di 
ringraziamento che l’Associazione Amici della pediatria ci 
ha fatto pervenire, si sottolinea come l’aiuto di Valtellina 
contribuisce ad offrire ai bambini ricoverati l’opportunità 

di essere comunque più sereni, di sorridere, di giocare e 
avvertire intorno a loro calore e affetto, promuovendo 
attività che sanno regalare normalità nel percorso di cura.

“Uno dei nostri motti cita: per vincere ci vuole un gioco di squadra! Sapere di avere Amici della Pediatria anche 
sul territorio, con un’attenta sensibilità, è per noi un grande onore. ESSERCI è una scelta quotidiana per noi, 
ESSERCI è la scelta che ha fatto anche Valtellina con la sua generosa donazione a sostegno delle nostre 
attività.  Immaginate il sorriso più bello che potete, è composto da quello che ognuno di noi, bambini, 
genitori, operatori sanitari e volontari, vi regala per dirvi Grazie di cuore!” 

Milena Lazzaroni  Presidente Amici della Pediatria Onlus

Il crescente interesse per Linkedin come riferimento 
di informazione, confronto e condivisione fra utenza 
“professionale” e “business”, costituisce una tendenza 
evidente nel panorama comunicativo, uno sviluppo 
dell’utenza di questo social network che non solo merita 
attenzione ma sollecita ad una partecipazione attiva. 
Su queste basi, a partire dall’inizio del 2018 la pagina 
aziendale Valtellina su Linkedin si presenta rinnovata 
e costantemente implementata con contenuti coerenti 
alle dinamiche operative e ai settori di mercato nei quali 
l’azienda è sempre più coinvolta.
La pagina vive anche di commenti e condivisioni. 
È quindi importante che, oltre agli interlocutori di 
mercato, anche il team Valtellina consideri questo canale 
social una nuova importante opportunità di dialogo 
in azienda, e contribuisca di persona ad arricchirla di 
contenuti e opinioni.    

In aiuto agli
Amici della Pediatria

Valtellina sui social network: 
puntiamo su Linkedin
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El escenario de las TLC sigue caracterizándose por dos 
procesos interrelacionados pero al mismo tiempo 
aparentemente contrastantes: por una parte sigue 
habiendo intensas turbulencias a nivel de activos 
corporativos en las más importantes empresas del 
sector, como también se puede observar en estas 
últimas semanas  y no solo en Italia; por otra parte 
crecen cada vez más las oportunidades de trabajo 
relacionadas con el desarrollo de las redes y de los 
nuevos campos de aplicación vinculados ante todo con 
la Industria 4.0. En los próximos meses probablemente 
se logrará tener mayor claridad sobre la evolución de la 

O cenário das telecomunicações continua sendo 
caracterizado por dois percursos paralelos e, ao mesmo 
tempo, aparentemente contrastantes entre si: por um lado 
permanecem fortes turbulências ao nível do “asset” 
societário nos principais operadores do setor, como se tem 
tido a possibilidade de notar também ao longo dessas 
últimas semanas, não apenas na Itália; por outro lado, vêm 
crescendo a cada vez mais as oportunidades de trabalho 
no tocante ao desenvolvimento das redes e aos novos 
campos aplicativos a isso atrelados, antes de mais nada a 
Industry 4.0. Nos próximos meses deverá muito 
provavelmente se chegar a uma clareza maior no que 
tange à evolução societária de grupos estratégicos tanto 
para o usuário final - em relação às tecnologias assim como 
às ofertas e ao próprio mercado - quanto para quem, como 
a Valtellina, atua como fornecedor de serviços de 
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L estructura societaria de los grupos estratégicos ya sea 

para los usuarios finales, desde las tecnologías hasta las 
ofertas de mercado, que para quienes como Valtellina 
son proveedores de servicios relacionados con las 
infraestructuras. Ciertamente observamos con 
atención estos procesos, pero sin perder la calma. De 
hecho contamos con capacidades que podemos definir 
“transversales” a la hora de presentarnos ante los 
diferentes clientes y la competencia. En el ámbito de las 
infraestructuras de red son reconocidos los valores 
sobre los que fundamos nuestro posicionamiento. Tal 
como evidenciamos también en la presente edición de 
NoiMille, nuestra reputación está consolidándose 
incluso en el complicado mundo de la fábrica 
inteligente. Un proceso que estamos emprendiendo y 
en el que queremos invertir cada vez más. 
En esta delicada fase del mercado e importante fase 
evolutiva, la empresa Valtellina está analizando y 
teniendo en cuenta aún con mayor atención las 
distintas tecnologías existentes y las que se aplicarán 
próximamente, así como la posibilidad de ofrecer 
nuevas propuestas técnicas sea a clientes activos como 
a un segmento de mercado más amplio. No obstante, 
somos plenamente conscientes de que actualmente la 
actividad prevalente para nuestra empresa es y seguirá 
siendo por un cierto período de tiempo el desarrollo de 
las redes de fibra.
El tamaño de los potenciales trabajos en el sector redes 
de banda ultra-ancha, especialmente infraestructuras 
FTTH que permiten llevar la red directamente hasta la 
casa o la oficina del usuario, es tan grande que 
representa una fuente de trabajo que no se agotará en 
poco tiempo. Pero si miramos un poco más allá, si 
pensamos y reflexionamos en el “pasado mañana” 
como debe hacer todo empresario visionario, es ahora 
que deben ser construidos los cimientos para una 
estrategia de diversificación. Por lo tanto démosles la 
bienvenida ya hoy a otras tipologías de trabajos, que 
quizá no generen inmediatamente una elevada 
ganancia pero que nos permitan adquirir experiencia 
de alto nivel tecnológico e innovador, lo cual es 
fundamental para desarrollar valiosas competencias 
mirando al futuro. Experiencias que muchas veces 
exigen que tengamos que trabajar junto con empresas 
de absoluto prestigio mundial en sus respectivos 
sectores, incluso desde la fase exploratoria y 
formativa, con las que intercambiamos know-how y 
que nos ayudan a crecer con la visión justa: la de la 
colaboración. 

infraestrutura. Há de se salientar logo que olhamos 
certamente com certa atenção para tais 
desdobramentos, entretanto procuramos não nos deixar 
levar por qualquer forma de ansiedade. Nos valemos de 
capacidades que podemos definir de “transversais” no 
que tange à nossa propensão em nos propor a todos os 
operadores e competidores. São notórios, no tocante às 
infraestruturas de rede, os valores nos quais embasamos 
o nosso posicionamento.
Como sublinhamos na presente edição do “NoiMille”, a 
nossa reputação vem se consolidando ainda no âmbito do 
articulado mundo da “smart manufacturing”. Trata-se de 
um percurso que vimos trilhando, e no qual pretendemos 
investir a cada vez mais. 
Nesta delicada fase do mercado - e ainda importante fase 
evolutiva -, a empresa Valtellina vem observando e 
considerando com atenção a cada vez maior as várias 
tecnologias existentes, além daquelas que vêm se 
delineando como de próxima aplicação, além da 
possibilidade de se propor com novas ofertas técnicas 
tanto aos clientes já ativos quanto com uma abrangência 
ainda maior no mercado como um todo.  
Temos completa ciência de que, hoje em dia, a atividade 
prevalente para a nossa realidade corporativa segue e 
seguirá sendo, ainda por um bom tempo, o 
desenvolvimento das redes em fibra. 
As dimensões das potenciais encomendas no setor das 
redes em ultra banda larga, em especial infraestruturas 
FTTH, ou seja, capazes de levar a fibra diretamente até o 
domicílio ou até o escritório do usuário, representam um 
“canteiro de obra” tão vasto, que acaba por constituir uma 
área de trabalho que não deverá certamente se esgotar 
em breve. No entanto, se olharmos um pouco mais além, 
se pensarmos e refletirmos sobre o “depois de amanhã”, 
assim como qualquer empreendedor previdente - provido 
de visão de negócios - deveria fazer, podemos afirmar que 
é hoje, é agora que devem ser edificados os alicerces da 
diversificação operacional. Destarte, já hoje em dia são 
bem-vindos pedidos e encomendas diferentes pelo que 
diz respeito à sua tipologia, que de repente não irão gerar 
desde logo um faturamento particularmente elevado, 
mas que nos permitem fazer experiências de alto nível 
tecnológico e inovador, ideais para adquirir competências 
valiosas olhando para o futuro. Experiências em que, 
amiúde, estamos lado a lado com parceiros de enorme 
prestígio mundial em seus respectivos setores, a partir da 
fase explorativa e formativa, com os quais vimos trocando 
know how, e que nos ajudam a crescer com a visão mais 
correta: a da colaboração.  

¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
PRESIDENTE!

FELIZ ANIVERSÁRIO, 
PRESIDENTE!

O nosso Presidente, de acordo com seu estilo mantido 
desde sempre, comemorou também essa importante 
data, a de seu octogésimo aniversário, da maneira 
costumeira: trabalhando! Inúmeras mensagens de 
parabéns chegaram a ele, vindo de todas as filiais da 
Valtellina sitas na Itália e no mundo, com depoimentos de 
sincera e carinhosa apreciação, e de grande afeto. 
Trata-se de uma ulterior prova de que o valor de sua 
personalidade empreendedora e humana consegue, 
agora mais do que nunca, ultrapassar os limites 
geográficos e de calendário. Um rápido brinde na 
empresa e um jantar com a família e alguns de seus 
colaboradores: eis os dois momentos, singelos, contudo 
bastante intensos, dedicados à comemoração de 80 anos 
de vida verdadeiramente extraordinários. Ainda por 
parte da sua equipe, que dia após dia o vem considerando 
a “principal referência, o norte”, foi-lhe entregue um 
presente que ele mostrou apreciar bastante: uma 
caneta-tinteiro (objeto de que o nosso Presidente é um 
apaixonado colecionador) dedicada ao artista Umberto 
Boccioni. A caneta veio acompanhada por um opúsculo, 
realmente único no que tange ao seu conteúdo, e criado 

Nuestro Presidente, fiel a su estilo, festejó también su 
importante cumpleaños ¡trabajando! Le llegaron 
muchísimas felicitaciones de todas las filiales de 
Valtellina de Italia y del mundo, que demuestran la 
estima y el afecto sincero y cariñoso que todos le tienen. 
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APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES,
CRECER DIVERSIFICANDO.

La capacidad de hacer crecer las 
cuotas de mercado y promover la 
competitividad del servicio son 
valores “transversales” que van más 
allá de las turbulentas dinámicas 
financieras que caracterizan en 
estos meses el sector TLC.
 
Cesare Valtellina 

APROVEITAR AS OPORTUNIDADES, 
CRESCER DIVERSIFICANDO.

 A capacidade de desenvolver as 
suas próprias quotas de mercado e 
de promover a eficiência 
competitiva do serviço, são valores 
“transversais” que vão além das 
turbulentas dinâmicas financeiras 
que vêm caracterizando, ao longo 
desses últimos meses, o setor das 
telecomunicações. 

Cesare Valtellina 

La reciente presentación del 
proyecto “App – luci in città” es una 
óptima ocasión para hacer un 
balance sobre una relación 
comercial que está creciendo 
positivamente y que está 
relacionada con la eficiencia 
energética y servicios innovadores.  

A recente apresentação do projeto 
“App – Luz na cidade”, é uma ótima 
ocasião para fazer um balanço no 
tocante a uma parceria que vem 
crescendo positivamente pelo que 
diz respeito a temas como a 
eficiência energética e 
os serviços inovadores.

El pasado 26 de febrero el 
Comendador Gianpietro Valtellina 
cumplió 80 años. Teniendo en 
cuenta que se puso al frente de la 
empresa jovencísimo, cuando no 
tenía ni siquiera 20 años, su 
experiencia crece paralelamente a 
la de la empresa fundada por su 
padre en 1937.

No último dia 26 de fevereiro, o 
Comendador Gianpietro Valtellina 
fez 80 anos. Considerando que ele 
tomou as rédeas da empresa 
quando muito jovem, pois na época 
ainda não tinha feito vinte anos, 
podemos dizer que a sua 
experiência segue, 
significativamente, um percurso 
paralelo ao da empresa, fundada 
pelo seu pai em 1937.

IREN Y VALTELLINA: 
COLABORACIÓN A PLENA LUZ 

IREN E VALTELLINA: 
COLABORAÇÃO EM PLENA LUZ

eventual anomalía del sistema de alumbrado público, 
gracias a la georreferenciación automática de la 
luminaria rota. Esto es posible simplemente mediante 
el uso de una aplicación gratuita disponible para 
teléfonos inteligentes. Esta interesante y original 
propuesta de servicio, nace gracias al trabajo conjunto 
entre IREN y Valtellina, una relación que está 
creciendo sobre bases sólidas y compartidas. El 
proyecto de App- “luci in città” de hecho nace a partir 
de los trabajos que fueron realizados el año pasado en 
el sistema de Alumbrado Público de 11 municipios de 
la provincia de Biella, adjudicados a Ener.bit (sociedad 
que se ocupa de la energía pública en la región) y 
confiados para su realización a IREN y a Valtellina, y 
que tenían como fin la sustitución de las luminarias 
equipadas con lámparas de descarga en gas por 
luminarias de nueva generación que cuentan con 
tecnología led y que permiten un elevado ahorro 
energético.
Para el equipo Valtellina el desarrollo de la relación 
con IREN también es muy importante porque se 
enmarca en un proceso de diversificación de la oferta 
que trasciende el ámbito de las TLC. Al realizar 
proyectos juntos, la fuerte actitud proactiva de IREN y 
su organización resultan un continuo estímulo 
también para Valtellina. Precisamente sobre esto 
hemos hablado con 

El pasado 8 de marzo se llevó a cabo en el Palacio de la 
Provincia de Biella la presentación oficial de la APP 
relacionada con el proyecto “luci in città”  (Luz en la 
Ciudad)  que involucra a Ener.bit, Iren y a Valtellina. Se 
trata de un innovador sistema que permite que los 
ciudadanos señalen de manera precisa y puntual una 

El pasado 8 de marzo se llevó a cabo en el Palacio de la 
Provincia de Biella la presentación oficial de la APP 
relacionada con el proyecto “luci in città”  (Luz en la 
Ciudad)  que involucra a Ener.bit, Iren y a Valtellina. Se 
trata de un innovador sistema que permite que los 
ciudadanos señalen de manera precisa y puntual una A 
grande evolução das redes de fibra ultrarrápida que 
vem caracterizando o cenário das telecomunicações, 
está alterando de maneira importante até mesmo o 
profissionalismo e as competências necessárias a 
atender uma demanda em expansão. O 
desenvolvimento das redes em fibra de nova geração, 
significa - para a Valtellina - ter de alocar profissionais 
adequadamente preparados e formados para esse 
empenho específico. Resulta particularmente 
importante, pelo tamanho das cargas de trabalho, o 
papel dos técnicos de cabeamento, ou seja, aqueles 

Gian Paolo Roscio, Responsable de los Servicios de 
Red del área Smart Solutions de IREN Energía: “Iren 
cuenta con un elevado know-how tecnológico que, 
combinado con los valores de confiabilidad, 
innovación y arraigo en el territorio que caracterizan a 
la compañía, permiten trabajar garantizando calidad y 
atención a las exigencias de los clientes y de los 
ciudadanos. Refiriéndonos específicamente a las 
obras realizadas en la Provincia de Biella, 
encontramos en Valtellina una empresa que comparte 
dichos valores y dichas potencialidades. La 
experiencia realizada juntos en la gestión de los 
sistemas de 11 municipios que adhirieron al Proyecto 
Ener.Bit fue absolutamente positiva. Teniendo en 
cuenta el proyecto integral, el pasaje a la tecnología 
Led era, como habíamos preanunciado, solo la primera 
de una serie de actividades posibles y esperadas en las 
que Valtellina está involucrada de manera concreta. 
La presentación de la App-“luci in città” es otra 
innovación tecnológica que administraremos juntos. 
Estamos convencidos de que esta óptima experiencia 
reforzará aún más la colaboración, generando un 
notable interés y una gran ventaja para ambas partes, 
a partir justamente de una relación que integra 
soluciones de eficiencia energética con nuevas 
tecnologías digitales”.  

técnicos que realizam fisicamente as conexões entre a 
rede em fibra e os próprios pontos de conexão. A 
atividade do técnico de cabeamento havia-se tornado 
protagonista, ainda alguns anos atrás, de uma evolução 
histórica na passagem de redes em cobre para as redes 
em fibra. Essa fundamental necessidade ao nível das 
infraestruturas, permitiu que a Valtellina fizesse 
crescer uma geração de técnicos de cabeamento em 
fibra, que continua representando o alicerce de seu 
serviço ao mercado no setor específico. No entanto, 
vimos hoje em dia assistindo a um desenvolvimento 
completamente diferente em termos de amplitude 
geográfica das intervenções, capilaridade e tipologias 
de demanda. E ainda pelo que diz respeito à velocidade 
de crescimento: o mercado está em pleno fermento e, 
amiúde, a demanda por parte do cliente é apenas uma: 
fazer rápido sempre, e fazendo as coisas bem-feitas. 
Isso tudo considerando que hoje em dia cabear em fibra 
vai muito além da ideia de conectar armários e 
aparelhos à rede; o mercado é a cada vez mais 
caracterizado pelo desenvolvimento das redes em 
modalidade FTTH, ou seja, quando a fibra é levada até 
“a casa”, exatamente to the home, para cada usuário. 
Essa evolução exige que se saiba intervir com eficiência 
e precisão em cenários diferentes das costumeiras 
“locations”. Justamente por isto a formação de jovens 

especificamente para a ocasião, que reúne depoimentos 
em que vários sujeitos quiseram expressar sua gratidão 
pela forma como Gianpietro Valtellina tem sido capaz de 
fazer a empresa crescer, consolidando-a ao longo do 
tempo e, sobretudo, pela maneira como ele vem 
representando uma autêntica fonte de inspiração e 
ensinamento no âmbito do trabalho. 

técnicos de cabeamento constitui um elemento central, 
imprescindível pela Valtellina, visando manter sempre 
elevada a qualidade de seu serviço.  Eis por que a Valtellina 
decidiu montar uma estrutura dedicada à formação dos 
técnicos de cabeamento em fibra, uma autêntica escola 
itinerante, cujos cursos são administrados graças a 
parcerias específicas com formadores especializados; os 
cursos começaram na sede da Valtellina de Mirano 
(Veneza), e propõem uma oferta formativa onde o assunto 
FTTH tem um espaço determinante. Depois das 
atividades desenvolvidas em Mirano, a escola irá propor 
iniciativas formativas também em Bergamo e Milão. Em 
todas essas sedes, irá fornecer as competências a fim 
permitir que os jovens fiquem do lado de colegas mais 
experientes da maneira mais adequada. Há de se salientar 
que os primeiros cursos administrados (em constante 
atualização) acolheram não só os funcionários 
recém-contratados, mas também dezenas de técnicos de 
cabeamento bem experientes, cujo nível de competência 
demanda ainda assim uma ulterior e mais aprofundada 
especialização no que tange ao FTTH. Isso nos permitirá 
que nos apresentemos diante de nossos interlocutores de 
mercado com os recursos profissionais mais adequados 
para atender e cumprir os compromissos que, ao longo 
dos próximos anos, irão caracterizar a cada vez mais o 
mercado das telecomunicações. 

Otra prueba de que el valor de su personalidad desde el 
punto de vista empresarial y humano, logra ahora más 
que nunca superar confines geográficos y de calendario. 
Un breve brindis en la empresa y una cena con su familia 
y algunos de sus colaboradores: estos son los dos 
momentos simples pero intensos, dedicados a celebrar 
80 años realmente extraordinarios. Su gente, que cada 
día lo considera “el punto de referencia guía” le entregó 
un regalo que apreció mucho: una pluma estilográfica 
(que nuestro Presidente colecciona apasionadamente) 
dedicada al artista Umberto Boccioni. La pluma 
acompañaba un fascículo, único por su contenido y 
especialmente creado para la ocasión, que recoge 
testimonios de gratitud por la forma en la que 
Gianpietro Valtellina ha sido capaz de hacer crecer la 
empresa, reforzarla a lo largo del tiempo y sobre todo, 
por ser siempre una fuente de inspiración y de 
enseñanza a nivel laboral. 

IREN es una de las más importantes y dinámicas 
empresas multiservicios italianas. IREN trabaja en los 
sectores de energía eléctrica, gas, energía térmica 
para la calefacción urbana, gestión de servicios 
hídricos integrados, servicios medioambientales y 
servicios tecnológicos. El Grupo está presente en 
diferentes regiones con más de 6.200 empleados, una 
cartera de aproximadamente 1,5 millones de clientes 
en el sector energético, cerca de 2,6 millones de 
habitantes conectados al servicio de circuito hídrico 
integrado y más de 2 millones conectados al ciclo de 
servicios medioambientales. Es la primera empresa 
nacional en el sector de calefacción urbana según el 
volumen conectado, la tercera en el sector hídrico por 
metros cúbicos administrados y en el sector de 
servicios medioambientales teniendo en cuenta la 
cantidad de residuos tratados, la quinta en el sector 
gas por venta a clientes finales y en el sector energía 
eléctrica por electricidad vendida. IREN es un holding 
industrial con sede legal en Reggio Emilia y sedes de 
trabajo en Génova, Parma, Plasencia y Turín.

IREN é um dos mais importantes e dinâmicos 
exemplos de multiutility no panorama italiano. IREN 
atua nos setores da energia elétrica, do gás, da energia 
térmica para o aquecimento, da gestão dos serviços 
hídricos integrados, dos serviços ambientais, e dos 
serviços tecnológicos. O Grupo atua com uma 
abrangência territorial multirregional, com mais de 
6.200 funcionários, uma certeira de cerca de 1,5 
milhões de clientes no setor energético, cerca de 2,6 
milhões de residentes atendidos pelo ciclo hídrico 
integrado, e mais de 2 milhões de residentes atendidos 
pelo ciclo ambiental. É a primeira operadora nacional 
pelo que diz respeito ao serviço de aquecimento 
urbano por volumetria conectada, a terceira no setor 
hídrico por metros cúbicos geridos e nos serviços 
ambientais por quantidade de resíduos e lixo tratado, 
a quinta no setor do gás pelo que diz respeito à venda 
aos clientes finais, a quinta no que tange |à energia 
elétrica por eletricidade vendida. A Iren é uma holding 
industrial com sede legal sita em Reggio Emilia, e 
centros de operações presentes em Gênova, Parma, 
Piacenza e Turim.

La empresa matriz del grupo Iren es responsable de las actividades 
estratégicas, administrativas, de desarrollo, coordinación y 
control, mientras que otras cuatro compañías se ocupan de 
diferentes actividades organizadas por áreas de negocios:

•  IREN ENERGÍA: producción de energía eléctrica y térmica, 
administración de calefacción urbana, alumbrado público, 
sistemas de semáforos y servicios tecnológicos.  

•  IRETI: distribución de energía eléctrica, gas y agua.  
•  IREN AGUA: administración de servicios hídricos integrados.  
•  IREN MEDIOAMBIENTE: recolección de basura, higiene 

urbana, diseño y gestión de plantas de tratamiento y 
eliminación de residuos y sector de energías renovables.

À Iren, sendo a empresa que dirige o Grupo, competem as atividades 
estratégicas, administrativas, de desenvolvimento, coordenação e 
controle, enquanto outras quatro sociedades presidem as atividades 
de acordo com a linha específica de business:

• IREN ENERGIA: produção de energia elétrica e térmica, gestão do 
serviço de aquecimento urbano, iluminação pública, sistema de 
controle de semáforos e serviços tecnológicos 

• IRETI:  distribuição de energia elétrica, gás e água
• IREN ACQUA: gestão dos serviços hídricos integrados
• IREN AMBIENTE: coleta do lixo, na higiene urbana, na projetação e 

gestão dos sistemas de tratamento e eliminação dos resíduos, e no 
setor das energias renováveis.



Una fiesta que tuvo las características típicas de la 
identidad del Consorcio Intellimech: temas concretos y 
diálogo interdisciplinario, sin renunciar naturalmente a 
un hermoso brindis por el futuro. Más de 150 invitados 
participaron el pasado 12 de diciembre en el Kilometro 
Rosso en un evento que representó un puente entre la 
historia de 10 años que representan el panorama de la 
innovación tecnológica italiana, y las perspectivas para el 
futuro. Fue muy significativa la conformación del 
segmento de profesionales y empresas que se reunieron 
para tal ocasión, ya que expresaban perfectamente la 
complejidad de las sinergias que el Consorcio mismo 
representa y fomenta: naturalmente en el salón estaban 
presentes los 25 Socios Intellimech, a los que se sumaron 
prestigiosos representantes del mundo universitario, 
centros de investigación, instituciones, organismos que 
conforman la red social que es fundamental para el 
desarrollo de las funciones y de la actividad del 
Consorcio. Precisamente a este tema se dedicó un amplio 
espacio en el debate que dominó la primera parte del 

Uma festa com as características identitárias típicas do 
Consórcio Intellimech: concretude pelo que diz respeito 
aos temas e diálogo interdisciplinar, sem abrir mão - claro 
que não - de um belo brinde final, sempre olhando para o 
futuro. Foram mais de 150 os convidados que se reuniram 
no “Kilometro rosso” no último dia 12 de dezembro, para 
um evento que procurou conectar a história de 10 anos 
- que foram bastante caracterizantes no panorama da 
inovação tecnológica italiana -, e as perspectivas para o 
futuro. Significativa a configuração do profissionalismo e 
das empresas que acabaram se reunindo na ocasião, 
capazes de expressar da melhor maneira possível a 
articulação das sinergias que o próprio Consórcio 
expressa e promove: na sala, presentes os 25 Sócios 
Intellimech, naturalmente, além de prestigiosas 
delegações de universidades, centros de pesquisa, 
instituições, realidades que formam o tecido relacional 
fundamental no desenvolvimento das funções e 
atividades do Consórcio. Exatamente a esse tema acabou 

evento. Un debate en el que participaron Gianluigi 
Viscardi (Presidente de Intellimech), Stefano Scaglia 
(Presidente de Confindustria Bérgamo), Remo Morzenti 
Pellegrini (Rector de la Università degli Studi di Bérgamo) 
y Giovanni Paolo Malvestiti (Presidente de la Cámara de 
Comercio de Bérgamo). Realizó una introducción, 
presentó los temas del debate y coordinó la discusión el 
Prof. Marco Taish, docente en la Universidad Politécnica 
de Milán de la cátedra Sistemas de Producción 
Automatizados y Tecnologías Industriales. Creado como 
experiencia de agregación y de innovación abierta 
finalizada al desarrollo de investigación pre-competitiva 
en el ámbito de la mecatrónica, el Consorcio Intellimech 
ha crecido anticipando muchos temas que actualmente 
son los argumentos más centrales del ámbito de la 
Industria 4.0. Precisamente tendiendo en cuenta dicho 
desarrollo, Valtellina en 2014 decidió formar parte del 
Consorcio Intellimech, considerándolo un punto de 
referencia estratégico por el intercambio de experiencias 
y la posibilidad de desarrollar válidos proyectos de 
innovación tecnológica. Formar parte del Consorcio 
ofrece la oportunidad de gozar directamente de los 
beneficios de una década de experiencia, que incluye 
tanto la tecnología como las dinámicas de relaciones 
entre los mismos socios. El know-how adquirido en estos 
años es especialmente importante si se tiene en cuenta el 

futuro, sobre todo considerando los nuevos desafíos que 
presenta la Industria 4.0. Entre los servicios ofrecidos 
por el Consorcio se destacan también las actividades de 
investigación focalizadas en las PyMEs y las diferentes 
actividades de consultoría y de trasferencia de 
tecnología para los socios. El objetivo principal del 
Consorcio, plenamente compartido por Valtellina, es el 
de mantener entre los socios involucrados una estrecha 
interacción con respecto a las oportunidades ofrecidas 
por la evolución en los ámbitos IT e ITC, IoT, robótica y 
fabricación aditiva.   Tal como fue recordado y subrayado 
durante el evento, en los próximos dos años solamente el 
mercado italiano relacionado con proyectos de Industria 
4.0 valdrá unos 2 mil millones de Euros. Los ritmos de 
crecimiento alcanzan porcentajes de +25%. Además el 
potencial de este mercado es incluso más amplio, un 
verdadero iceberg del que podría emerger también para 
Valtellina uno de los más interesantes y rentables 
procesos de desarrollo alternativos con respecto al solo 
mercado de las redes TLC. Las inversiones para la 
evolución digital se prospectan determinantes para una 
empresa como Valtellina. Formar parte del Consorcio 
Intellimech, tal como lo demostró también el evento 
conmemorativo de los 10 años de actividad, es vivir 
desde adentro y en condiciones privilegiadas las 
principales dinámicas de evolución.  
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Refresco Italy es una sociedad que nació en 2011 con 
la compra de Spumador, una histórica empresa 
italiana del sector bebidas, por parte del Grupo 
Refresco. El Grupo es líder europeo en el envasado 
de bebidas analcohólicas y jugos de fruta para el 
modern trade y para clientes industriales. Tiene 
plantas de producción en Benelux, Finlandia, Francia, 
Alemania, España, Polonia y Reino Unido. La Casa 
Madre está en Róterdam, en los Países Bajos, y 
cuenta con la potencialidad de 27 plantas en 9 países 
europeos y casi 5.000 empleados. Refresco Italy es 
actualmente uno de los mayores productores de 
bebidas a nivel nacional con una oferta de productos 
que incluye agua mineral, bebidas gaseosas, té, 
bebidas deportivas e isotónicas y jugos de fruta. 
El Grupo le está otorgando gran importancia a la 
actualización tecnológica de las plantas también en 
Italia. En este proceso se se enmarcan las obras de 
modernización de las centrales telefónicas y de 
transmisión de datos, administradas a nivel de 
supervisión técnica-comercial por TIM-Telecom, que 
incluyeron primero la planta de Spinone al Lago 
(Bérgamo) y luego otras dos sedes productivas en 
Lombardía. En la fase de evaluación de los posibles 
proveedores para la realización práctica de la 

“Refresco Italy” é uma Sociedade nascida em 2011 
através da aquisição da “Spumador”, histórica empresa 
Italiana do setor “beverage”, por parte do Grupo 
“Refresco”. O Grupo é líder ao nível europeu pelo que 
diz respeito ao engarrafamento de bebidas não 
alcoólicas e sucos de fruta para o “modern trade” e para 
os clientes industriais. Tem fábricas sitas em Benelux, na 
Finlândia, França, Alemanha, Espanha, Polônia e no 
Reino Unido. O head quarter é sito em Rotterdam, nos 
Países Baixos, e se vale das potencialidades de 27 
estabelecimentos espalhados em 9 países europeus. Os 
funcionários são cerca de 5000. “Refresco Italy” é hoje 
um dos principais produtores de bebidas ao nível 
nacional, com um leque de produtos que inclui águas 
minerais, bebidas com gás e refrigerantes, chás, 
integradores destinados aos desportistas, bebidas 
isotônicas e sucos de fruta.  Uma grande atenção vem 
sendo dada à atualização tecnológica das fábricas, 
também na Itália. Insere-se nesse compromisso a 
atividade de renovação das centrais telefônicas e de 
transmissão de dados, gerida ao nível de supervisor 
técnico-comercial pela TIM-Telecom, que interessou 
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10 AÑOS INTELLIMECH:  
UNA META IMPORTANTE 

10 ANOS INTELLIMECH:  
UMA META SIGNIFICATIVA 

MODERNIZACIÓN DE LA RED 
TECNOLÓGICA TLC EN TRES 
PLANTAS DEL GRUPO REFRESCO

RENOVAÇÃO DA REDE 
TECNOLÓGICA 
DE TELECOMUNICAÇÕES EM TRÊS 
ESTABELECIMENTOS DO 
GRUPO “REFRESCO

Se celebró una década de trabajo y 
de crecimiento del Consorcio del 
que también forma parte Valtellina 
con un evento especial en el polo 
tecnológico Kilometro Rosso de 
Bérgamo. 

A meta de uma década de trabalho 
e desenvolvimento do Consórcio 
do qual faz parte também a 
Valtellina, foi comemorada com um 
evento ad hoc organizado no polo 
tecnológico “Kilometro Rosso”, em 
Bérgamo. 

La solución propuesta por Valtellina 
para la modernización tecnológica 
de la red wireless de transmisión 
voz-datos de tres plantas embo-
telladoras Refresco fue elegida por 
sus características de aplicación y 
los servicios proporcionados. 

A solução proposta pela Valtellina 
para a atualização tecnológica da rede 
de transmissão voz-dados em 
modalidade wireless de três estabele-
cimentos de engarrafamento “Refres-
co”, acabou sendo escolhida pelas 
características aplicativas e pelo nível 
de desempenho assegurado.

modernización, el Grupo Refresco analizó las 
potencialidades de Valtellina y consideró 
inmediatamente que eran interesantes para efectuar 
la fase de realización del proyecto. 
La planta de Spinone al Lago (Bérgamo), la primera 
en la que se efectuaron los trabajos y por lo tanto el 
obrador piloto para verificar la validez de la 
colaboración, presentaba la necesidad de convertir 
la central telefónica tradicional en un sistema digital 
del servicio VoIP-datos en cloud, siempre bajo la 
gestión TIM-Telecom. A nivel técnico de instalación, 
la planta contaba con algunas particularidades 
importantes que había que tener en consideración 
para obtener un óptimo resultado de parte de la 
nueva red interna de TLC. Ante todo desde el punto 
de vista logístico había sido solicitado que en los 
almacenes se pudieran transmitir datos a través de 
“pistolas lectoras de código de barras” y además que 
se pudieran utilizar de manera generalizada 
dispositivos inalámbricos y 4G. Teniendo en cuenta 
estas necesidades los técnicos de Valtellina 
elaboraron un proyecto con cobertura integral 
Wireless para garantizar la mejor cobertura de señal 
en todas las condiciones logísticas, incluso con 
cambio frecuente de la posición de las pilas de pallets 
y otros medios de almacenamiento, verdaderos 
obstáculos para las ondas de radio. La solución 
propuesta impactó positivamente y de inmediato al 
cliente Refresco, por lo que fue elegida entre otras 
propuestas de proveedores históricos de tecnología 
TLC del Grupo. La solución Valtellina permitió 
realizar de manera práctica y eficaz la migración 
total de la tecnología analógica a la más avanzada y 
confiable tecnología Wi-Fi. Hay que evidenciar el 
aporte técnico y comercial de Huawei en el proyecto, 

sociedad líder en ingeniería TLC de quien Valtellina 
es Gold Partner, que suministró el hardware 
necesario. El trabajo fue terminado con agrado del 
cliente en los primeros meses de 2017. Tal fue la 
satisfacción de Refresco que quiso inmediatamente 
seguir colaborando con Valtellina, otorgándole las 
obras de modernización de otras dos plantas del 
Grupo, con la misma solución tecnológica que había 
sido adoptada en Spinone al Lago. A principios de 
2018 comenzaron los trabajos en las plantas de 
Caslino al Piano (Como) y de Sulmona (L’Aquila). 
Cabe destacar que en dichos lugares Valtellina 
también se ocupará del desarrollo de una solución 
tecnológica TLC incluso más amplia y completa en las 
plantas de producción, que incluirá la realización de 
infraestructuras de red de fibra óptica, el suministro 
de nuevos aparatos y que completará y modernizará 
las partes activas de la red de trabajo y de las 
tecnologías wireless, siempre utilizando el hardware 
suministrado por Huawei. 

sendo dedicado amplo espaço no âmbito do “talk show” 
que dominou a primeira parte do evento. Uma “mesa 
redonda” ao redor da qual foram tomando seu lugar, e 
prestando seus depoimentos, Gianluigi Viscardi 
(Presidente Intellimech), Stefano Scaglia (Presidente 
“Confindustria Bérgamo”), Remo Morzenti Pellegrini 
(Reitor da Universidade dos Estudos de Bérgamo) e 
Giovanni Paolo Malvestiti (Presidente da Junta 
Comercial de Bérgamo). O Prof. Marco Taish, docente do 
Politécnico de Milão em Sistemas de Produção 
Automatizados e Tecnologias Industriais, foi quem 
introduziu os temas do debate e coordenou as várias 
intervenções. Originariamente nascida como experiência 
de agregação e de “open innovation” voltada para o 
desenvolvimento da pesquisa pré-competitiva no âmbito 
da mecatrônica, o Consórcio Intellimech soube evoluir, 
antecipando inúmeras temáticas que constituem, hoje, os 
assuntos mais debatidos no cenário da Industry 4.0. 
Justamente com base em tais desdobramentos, a 
Valtellina decidiu - em 2014 - passar a fazer parte do 
Consórcio Intellimech, considerando-o uma referência 
estratégica para a troca de experiências e as possibilida-
des de estudar e aprimorar válidos projetos de inovação 
tecnológica.  Participar do Consórcio faz com que se 
tenham diretamente à disposição os benefícios de uma 
experiência decenal, que abrange tanto as tecnologias 
quanto as dinâmicas de relação entre os próprios sócios. 
O know how maturado ao longo desses anos, é particular-

mente importante em ótica futura, em especial 
considerando os novos desafios em âmbito Industry 4.0. 
Entre os serviços oferecidos pelo Consórcio, sobressaem 
as atividades de pesquisa focadas nas Pequenas e Médias 
Empresas, além das várias atividades de consultoria e 
transferência tecnológica de informações e conhecimen-
tos entre os sócios. O compromisso primário do 
Consórcio, plenamente compartilhado e apoiado pela 
Valtellina, é de manter um intenso diálogo com os sócios 
interessados no tocante às oportunidades oferecidas 
pela evolução IT e ICT, IoT, robótica e “additive 
manufacturing”.  Como foi lembrado e ressaltado 
durante o evento, nos próximos dois anos só o mercado 
italiano atrelado aos projetos de Indústria 4.0 deverá 
valer cerca de 2 bilhões de euros. Os ritmos do 
crescimento alcançam porcentagens na faixa de +25%. 
Ademais, o potencial desse mercado é mais amplo ainda, 
um autêntico iceberg do qual poderia emergir também 
para a Valtellina um dos mais interessantes e proveitosos 
percursos alternativos de desenvolvimento às redes de 
telecomunicações individualmente consideradas. Os 
investimentos para a evolução digital se delineiam como 
determinantes para uma empresa como a Valtellina. 
Fazer parte do Consórcio Intellimech representa, como 
acabou sublinhando ulteriormente o evento 
comemorativo dos 10 anos, a oportunidade de vivenciar 
diretamente “de dentro”, e em uma condição privilegiada, 
as principais dinâmicas de evolução.  

em um primeiro momento o estabelecimento de 
Spinone al Lago (Bérgamo), e em seguida mais duas 
filiais da linha de produção, também sitas na região da 
Lombardia.   Na fase de averiguação dos possíveis 
interlocutores de mercado para a realização prática da 
obra de renovação, o Grupo “Refresco” pôde conhecer 
as potencialidades da Valtellina, julgando-as desde logo 
bastante interessantes, tanto que se passou 
imediatamente à fase operacional do projeto.  Pelo que 
diz respeito ao estabelecimento de Spinone al Lago 
(Bérgamo), primeira “location” da intervenção e 
canteiro-piloto para a verificação da validade da 
parceria, a necessidade consistia em passar de uma 
central telefônica tradicional para uma evolução digital 
do serviço voip-dados em cloud, ainda com a gestão 
TIM-Telecom.  Do ponto de vista técnico e das 
instalações, o estabelecimento apresentava algumas 
peculiaridades significativas a serem levadas em 
consideração a fim de se obter um resultado ideal para a 
nova rede interna de telecomunicações. Em primeiro 
lugar, a solicitação da logística de poder transferir dados 
através de “pistolas com leitura bar-code (com código de 
barras)” nos almoxarifados, além de uma utilização 
difundidas de “cordless” e “device 4G”.  Em razão de tais 
necessidades, os técnicos da Valtellina elaboraram um 
projeto com cobertura integral Wireless capaz de 
garantir a melhor cobertura do sinal em qualquer 
condição logística, mesmo com a variabilidade 
frequente de posição das colunas de pallet e demais 
estocagens e armazenamentos, autênticos obstáculos 
para as ondas de rádio. A solução foi imediatamente 
bem recebida pelo cliente “Refresco”, ao ponto que 
acabou sendo escolhida, preferindo-se tal proposta às 
outras que haviam sido apresentadas por parte de 
fornecedores históricos de tecnologia de telecomunica-
ções do Grupo. A solução da Valtellina permitiu de 
modo prático e eficaz que houvesse a migração total da 

tecnologia analógica para a mais avançada e confiável 
tecnologia Wi-Fi.  A ser destacado ainda o aporte 
técnico e comercial da Huawei no supramencionado 
projeto, tratando-se de uma Sociedade que vem se 
situando ao topo da engenharia das telecomunicações, 
da qual a Valtellina é Gold Partner (nesse projeto, a 
Huawei forneceu o hardware necessário). O trabalho foi 
levado a cabo, com plena satisfação do cliente, nos 
primeiros meses de 2017.  Houve uma apreciação tão 
completa e motivada pelo trabalho feito, que a 
“Refresco” deu logo sequência à parceria com a 
Valtellina, contratando-a para mais uma importante 
empreitada, consistente na renovação de mais dois 
estabelecimentos do Grupo, com a mesma solução 
tecnológica adotada em Spinone al Lago. No começo de 
2018, deu-se início aos trabalhos nas fábricas de 
Caslino al Piano (Como) e Sulmona 
(L’Aquila). Há de se ressaltar que em tais 
localidades a Valtellina irá se ocupar 
também da concretização de uma 
evolução tecnológica das telecomunica-
ções ainda mais ampla e completa em 
relação aos sítios produtivos, com a 
realização da infraestrutura de rede em 
fibra ótica, o fornecimento de novos 
aparelhos, a complementação e 
atualização da parte ativa de networking 
e das tecnologias wireless, também 
dessa vez valendo-se do hardware 
fornecido pela Huawei. 
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recordar que paralelamente Valtellina está haciendo 
todo lo necesario para obtener la certificación ISO 
27001, lo que está relacionado específicamente con 
la seguridad del flujo de información. De hecho es 
necesario precisar que el tratamiento de los datos 
personales forma parte del tema más amplio de la 
protección general de los datos corporativos. Desde 
este punto de vista estamos verificando los niveles de 
seguridad y de gestión de nuestros dispositivos, de las 
diferentes tecnologías que pueden memorizar datos y 
también de los sistemas más físicos como por ejemplo 
los sistemas de control de acceso para los empleados 
y los visitantes de la empresa. En este sentido 
estamos pensando en la adopción de tarjetas de 
identificación. Con respecto al aspecto principal de la 
normativa, es decir la tutela de los datos personales, 
nuestro enfoque se basa en la filosofía de brindar a 
cada sujeto exclusivamente los datos que 
efectivamente sirven para realizar su trabajo. Ya no 
será posible consultar e incluso extraer datos 
personales o corporativos de ámbitos y sectores que 
no sean estrictamente competencia de cada uno de 
los empleados, entre otras cosas datos que deberán 
ser validados por la empresa. 

paralelamente, a Valtellina está provendo a atender 
todos os requisitos necessários para a certificação de 
acordo com a norma ISO 27001, que atém 
especificamente à segurança dos fluxos informativos. 
É preciso ressaltar que o tratamento dos dados 
pessoais pertence ao mais amplo tema da tutela geral 
dos dados corporativos. Sob esse ponto de vista, 
vimos averiguando os níveis de segurança e gestão 
de nossos sistemas, das várias tecnologias que 
podem memorizar dados, e ainda dos sistemas mais 
físicos, como - por exemplo - dispositivos para o 
acesso controlado de funcionários e visitantes na 
empresa. Nesse sentido, estamos cogitando a 
possibilidade de adotar crachás ad hoc. No tocante 
ao componente principal da normativa, ou seja, a 
tutela dos dados pessoais, nossa abordagem se 
baseia na filosofia de garantir a acessibilidade aos 
indivíduos exclusivamente pelo que diz respeito aos 
dados que efetivamente sejam indispensáveis para o 
seu trabalho. Não será mais possível consultar e até 
extrair dados pessoais ou corporativos em campos e 
setores que não forem estritamente da competência 
de cada encarregado, tratando-se inclusive de dados 
que serão validados pela própria empresa. 
Vem sendo edificado, desta forma, um verdadeiro 
sistema tutelado, e precisamente verificável em suas 
dinâmicas. Há de se salientar que esse novo sistema 
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De este modo se constituye un verdadero sistema 
tutelado cuyas dinámicas pueden ser verificadas con 
precisión. Cabe destacar que este nuevo sistema se 
expande e involucra también a nuestros proveedores 
y colaboradores, quienes también deberán adecuarse 
a las normas de tutela. En este sentido les estamos 
suministrando la información necesaria para que 
puedan adaptarse rápidamente. Lógicamente a los 
que primero pedimos máxima colaboración es a 
nuestros empleados, sobre todo en esta fase inicial, y 
a quienes trabajan en roles que se relacionan 
cotidianamente con el acceso y la administración de 
datos. Naturalmente nosotros nos ocuparemos de 
apoyar esta evolución mediante programas 
informativos y formativos dedicados a nuestro 
personal. Desde hace tiempo hemos activado dichas 
fases, que continúan desarrollándose.
Termino recordando que también están incluidos en 
las indicaciones de la nueva reglamentación la 
entrega y el envío de instrumentos de comunicación e 
información, como por ejemplo nuestro House Organ 
NoiMille. Por eso hemos pedido a nuestros 
empleados el consenso para entregárselo, y se lo 
pedimos gentil pero necesariamente también a todos 
los sujetos que reciben por correo nuestra revista”. 

Los actuales conceptos de Internet of Things y Big 
Data, ofrecen un enorme potencial de desarrollo y de 
integración con los tradicionales ambientes IT, 
Information Tecnology, para el moderno mundo 
industrial y manufacturero. El protocolo Ethernet/IP, 
combinación de Ethernet tradicional con un protocolo 
industrial layer, está rápidamente afirmándose 
también en el ámbito industrial, creando nuevas 
oportunidades sin precedentes y nuevos desafíos 
para la industria manufacturera.
El concepto de “Industry 4.0” puede ser considerado 
por lo tanto como un cambio fundamental en el modo 
de concebir la Producción Industrial, en donde los 
objetos (dispositivos) se vuelven cada vez más 
inteligentes e interactúan entre ellos ayudando a las 
empresas manufactureras a alcanzar nuevos niveles 
de calidad, eficiencia y seguridad. El Internet of 
Things está destinado a rediseñar lugares, cosas y 
relaciones,  que ya son administradas con tecnologías 
propietarias o totalmente desestructuradas, 
produciendo un modo único de recolectar, memorizar 
y elaborar la información. La fuerte competitividad 
que hay en el sector de las infraestructuras para las 
TLC está incentivando a Valtellina a expandir su 
campo de acción hacia el mundo 4.0 e IoT. 
Interconectar sensores y máquinas en las plantas 
industriales, haciéndolos interactuar con sistemas de 

VALTELLINA SE FOCALIZA EN 
LA  NEW GLOBAL CONNECTED 
ENTERPRISE4.0

Valtellina manifiesta su creciente 
interés por el ámbito Industria 
4.0, ilustrando en un atractivo 
folleto la oferta que la empresa 
propone a un mercado que está 
experimentando un fuerte 
desarrollo.
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se expande e envolve também os nossos 
fornecedores e colaboradores, os quais terão por sua 
vez de se adequar às normas relativas à tutela. Neste 
sentido, vimos lhes disponibilizando as elucidações 
necessárias para poderem estar rapidamente 
alinhados e em sintonia. Logicamente, os primeiros 
sujeitos aos quais pedimos a máxima colaboração, 
são exatamente os nossos funcionários, 
principalmente nesta fase de startup, além daqueles 
que desempenham papeis em que o acesso aos dados 
e a sua gestão acaba sendo uma atividade quotidiana. 
Da nossa parte, iremos nos ocupar, como é lógico que 
seja, de ajudar essa evolução através de uma parte 
informativa e de uma formativa, ambas dedicadas ao 
nosso quadro de funcionários. Temos ativado tais 
fases faz tempo, sendo que elas vêm tendo 
prosseguimento - “work in progress”.  Concluo 
lembrando que resulta abrangido ainda nas 
indicações da nova normativa também o aspecto da 
entrega e do envio de ferramentas informativas, 
como - por exemplo - o nosso magazine “NoiMille”. 
Por isso pedimos o consenso à entrega aos nossos 
funcionários, e o mesmo vimos fazendo com extrema 
gentileza, mas necessariamente, ainda em relação a 
todos os sujeitos que recebem pelo correio o nosso 
magazine”. 
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Os atuais conceitos de Internet of Things e Big Data, 
oferecem um enorme potencial de desenvolvimento e 
integração com o tradicional ambiente IT, Information 
Tecnology, para o moderno mundo industrial e 
manufatureiro. O protocolo Ethernet/IP combinação 
de Ethernet tradicional com um protocolo industrial 
layer, vem rapidamente se firmando também em 
âmbito industrial, criando oportunidades sem 
precedentes e novos desafios para a indústria 
manufatureira.
O conceito de “Industry 4.0” pode ser considerado 
uma mudança fundamental na forma de pensar a 
Produção Industrial, onde os objetos (dispositivos) se 
tornam a cada vez mais inteligentes e comunicam 
entre si ajudando as empresas manufatureiras a 
alcançar novos níveis de qualidade, eficiência e 
segurança. A Internet of Things é destinada a 
redesenhar lugares, coisas e relações, já gerenciadas 

com tecnologias 
proprietárias ou 
completamente 
desestruturadas, 
incutindo 
modalidades 
unívocas na coleta, 
assim como na 
memorização e na 
elaboração das 
informações.
As fortes competências no setor das 
infraestruturas para as telecomunicações, 
vêm incentivando a Valtellina a expandir o 
alcance da sua ação também para o mundo do 
4.0 e da IoT. Interconectar entre si sensores e 
máquinas nos sistemas industriais, 
estabelecendo uma dialética e um diálogo com 
os sistemas de management centralizados: é esse 
o ramo de atividade que vem representando a 
cada vez mais o alvo e a meta da organização de 
oferta técnico-comercial Valtellina. Neste sentido, a 
Valtellina vem solicitando a sua área de Marketing 
para que apresente de uma forma a cada vez melhor 
as capacidades de oferta da empresa em âmbito 4.0. 
Do ponto de vista da informação ao mercado, a 
Valtellina tem utilizado ferramentas tanto online (por 
exemplo, Linkedin) quanto offline (brochuras 
específicas). Faz parte desse compromisso, a recente 
realização de uma específica brochura que destaca de 
modo sintético, mas bastante eficaz, alguns focos 
caracterizantes, inerentes a significativos exemplos 
de “case history”. A brochura realça como o papel da 
Valtellina vem se orientando a ser System integrator: 
tanto que pode começar por um serviço de 
consultoria, incluindo a instalação das tecnologias 
mais adequadas, e fornecendo ainda assistência e 
manutenção. Nesse contexto se encaixa o processo 
de convergência entre dois departamentos da 
Valtellina que, embora tenham em comum a mesma 

matéria tratada 
(informática, redes e sistemas), 

têm seus modelos específicos de abordagem e de 
intervenção: IT (Information Technology) e OT 
(Operational Technology). Tudo isso, considerando 
mais um fator em que a experiência e as capacidades 
da Valtellina podem fazer a diferença: a forte 
aceleração impressa na economia ligada ao 4.0 vem 
evidenciando a cada vez mais a centralidade das redes 
em ultra banda larga, adequadas às necessidades dos 
cenários industriais e logísticos. Não existe evolução 
sem fibra. Se é verdade que, hoje em dia, a Valtellina 
trabalha em pleno ritmo para o desenvolvimento das 
redes em fibra ao nível dos contextos territoriais, 
geralmente por encomenda das principais operadoras 
de rede, é também verdade que vêm crescendo as 
encomendas e as parcerias que visam resolver 
exigências de transmissão de dados no âmbito de 
específicos cenários industriais, por exemplo fábricas 
e almoxarifados, isto é, tanto através da utilização da 
rede fixa em fibra quanto por meio de aparelhos e 
dispositivos destinados a comunicar via rádio. 
                             

A VALTELLINA VISANDO A 
NEW GLOBAL CONNECTED 
ENTERPRISE 4.0

A Valtellina apresenta o seu 
crescente compromisso no 
cenário Industry 4.0, ilustrando 
em uma interessante brochura a 
maneira como a oferta da 
empresa no âmbito de um 
mercado em forte 
desenvolvimento evolui.      
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administración centralizados: este es el sector hacia 
el que la oferta técnico-comercial de Valtellina se está 
orientando cada vez más. Por esto Valtellina le ha 
encargado a su área de Márketing que comunique 
cada vez mejor las competencias y la oferta que la 
empresa propone al mercado en el ámbito 4.0.  
Valtellina está usando tanto instrumentos de 
comunicación on line (por ejemplo Linkedin) como 
canales tradicionales (folletos específicos). Dentro de 
esta campaña de comunicación se enmarca la 
reciente realización de un folleto ilustrativo que 
subraya sintética pero eficazmente algunos aspectos 
centrales que caracterizan importantes trabajos 
realizados. El folleto evidencia que Valtellina cumple 
el rol de System integrator: ofrece servicio de 
consultoría, propone y realiza la instalación de 
tecnologías adecuadas para cada contexto y también 
suministra asistencia y mantenimiento. En este marco 
se inserta el proceso de convergencia entre dos de los 
departamentos de Valtellina que, aunque se ocupan 
de los mismos temas (informática, redes y sistemas), 
tienen sus propios y específicos modelos de enfoque 
y de trabajo: IT (Information Technology) y OT 
(Operational Technology). Todo esto teniendo en 
cuenta otro factor, donde la experiencia y las 
capacidades que posee Valtellina pueden ser un valor 
diferencial: la fuerte aceleración de la evolución de 
las empresas hacia la economía relacionada con el 4.0 
pone en evidencia cada vez más la centralidad de las 
redes de banda ultra-ancha adecuadas para afrontar 
las necesidades de los escenarios industriales y 
logísticos. No hay evolución sin fibra. Si bien es 
verdad que actualmente Valtellina trabaja a todo 
vapor debido al desarrollo de la fibra en los diferentes 
territorios, normalmente con obras otorgadas por las 
principales  operadores de red, también es cierto que 
están aumentando las obras y los trabajos para 
resolver las exigencias de transmisión de datos 
dentro de contextos industriales específicos, por 
ejemplo fábricas y depósitos, sea a través de red fija 
de fibra que con sistemas y dispositivos que se 
comunican 
por radio. 

El nuevo reglamento europeo sobre la protección de 
datos personales (personas físicas) involucra a todos 
los países de la Unión y solicita que el tema de la tutela 
sea considerado desde una perspectiva “global” y al 
mismo tiempo focalizada. La adecuación debe ser 
tecnológica, pero también debe ser adaptada la 
manera de enfocar el problema y la estructura 
organizativa de la empresa. A partir de la creación de 
la figura de Data Protection Officer (DPO), cuyo rol 
tiene diferentes funciones: de hecho la persona que 
ocupe este puesto debe conocer la normativa, tener 
conocimientos técnicos, competencias comunicativas 
y conocer bien la organización del sector en el que 
debe trabajar. En Valtellina la responsabilidad de DPO 
ha sido asumida por Luca Eugeni, quien también es el 
responsable del Sistema Calidad. “Estamos realizando 
los procedimientos correctos, que están coordinados 
entre ellos, para adecuarnos a la nueva normativa. 
Naturalmente hemos comenzado con un atento 
análisis de los riesgos, lo que significa específicamente 
que hemos evaluado las dinámicas de transmisión de 

O novo regulamento europeu sobre a proteção dos 
dados pessoais (pessoas físicas) interessa a todos os 
países da União, e requer que se venha a considerar o 
tema da tutela com uma abordagem “global” e ao 
mesmo tempo pontual quanto ao objetivo a ser 
atingido. A adequação deve ser tecnológica, no 
entanto deve interessar também o tipo de 
abordagem da problemática e a estrutura 
organizacional. A partir da nova figura do Data 
Protection Officer (DPO), que desempenha seu papel 
envolvendo diversas incumbências: tanto que precisa 
possuir certo conhecimento ao nível normativo, 
técnico, comunicativo, além de ter a exata noção do 
aspecto organizacional do setor em que vai ter de 
atuar. Na Valtellina, a responsabilidade de DPO foi 
conferida a Luca Eugeni, que é também o responsável 
no âmbito da Qualidade. “Vimos efetuando os 
procedimentos corretos e coordenados entre si, para 
poder atingir os objetivos de adequação. 
Começamos, como é lógico que seja, por uma atenta 
análise dos riscos, ou seja, em especial a averiguação 
das dinâmicas de transmissão dos dados internos e 
externos à empresa. Ademais, há de se lembrar que, 

TUTELA DE LOS DATOS 
PERSONALES: ADECUACIÓN 
QUE NOS INCLUYE A TODOS 

TUTELA DOS DADOS PESSOAIS: 
ADEQUAÇÃO CONCORDADA

A partir del 24 de mayo de 2018 
entrará en vigor la nueva 
reglamentación europea sobre la 
protección de datos, mejor 
conocida como GDPR. Una 
normativa que exige a las 
empresas que apliquen de 
manera sinérgica cambios 
tecnológicos y organizativos. 
Valtellina está implementando 
las correctas medidas de 
adecuación. 

A partir do dia 24 de maio de 
2018, vai entrar em vigor o novo 
regulamento europeu sobre a 
proteção dos dados, melhor 
conhecido como GDPR. Trata-se 
de uma normativa que vai 
demandar às empresas uma 
sinergia entre intervenções 
tecnológicas e organizacionais. A 
Valtellina está predispondo as 
medidas de adequação 
necessárias. 
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formará parte Valtellina, serán entregadas becas; 
los trabajos de los estudiantes tendrán además 
visibilidad y aplicación práctica directamente en 
las empresas; por ejemplo las obras de video-arte 
formarán parte de proyectos más amplios que 
tienen como objetivo incentivar el bienestar 

organizacional.
Los premios serán entregados a las Academias y a 
los estudiantes durante una ceremonia de 
premiación que se realizará antes del verano y de 
la que informaremos también a través de las 
páginas de NoiMille.  

El arte en el interior de las empresas casi siempre 
ha sido vista como puro “embellecimiento 
estético”. Si embargo el arte, la cultura de la 
belleza, son reconocidas cada vez más como 
elementos que influyen positivamente en el 
“clima organizacional”; porque no son solo una 
prestigiosa “escenografía”, sino que tienen una 
concreta función terapéutica, ya que producen un 
efecto antiestrés. La interacción entre cultura 
visual, salud y bienestar es un hecho reconocido 
tanto por la Medicina como por la Psicología. 
Si además el arte en las empresas fomenta el 
bienestar y el sentido de pertenencia ¡mejor aún! 
Sobre estos temas fueron invitados a pensar y a 
crear proyectos originales los alumnos de cuatro 
prestigiosas academias de comunicación visual y 
de video-arte, que participan en el concurso de 
ideas “Bienestar Empresa 2018”, organizado por 
la sociedad SAEF de Brescia con la tutoría y el 
patrocinio de Valtellina.
A los autores de las obras consideradas más 
válidas e interesantes, según el juicio de un 
calificado jurado de expertos del que también 

A arte nos ambientes corporativos foi quase sempre 
enxergada como motivo de mero “embelezamento 
estético”.  Entretanto a arte, a cultura do que é 
bonito, vêm sendo a cada vez mais reconhecidas 
como partes integrantes do conceito de “se estar 
bem na empresa”; pois não se trata apenas de uma 
prestigiosa “cenografia”, desempenhando ainda 
uma concreta função terapêutica, em especial com 
efeito de combate ao estresse. A interação entre 
cultura visual, saúde e bem-estar, é um fato já 
reconhecido pela própria medicina e pela 
psicologia. 
E se a arte nas empresas propuser também ações 
que promovem o “welfare” e o senso de 
pertencimento, melhor ainda! 
Sobre esses temas foram chamados a raciocinar e a 
criar projetos originais os alunos de quatro 
renomadas academias de comunicação visual e 
“video art”, tratando-se daquelas que participam do 
concurso de ideias “Bem-estar empresa 2018”, 
promovido pela Sociedade SAEF de Brescia com a 
tutoria e o patrocínio da Valtellina.
Aos trabalhos que forem julgados mais válidos e 
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CONCURSO PARA ACADEMIAS 
DE COMUNICACIÓN Y VIDEO-
ARTE:  VALTELLINA ES 
NUEVAMENTE TUTOR 4.0

Después de la positiva 
experiencia del 2017, también 
este año Valtellina auspicia el 
Concurso de ideas “Bienestar 
empresa”, destinado a fomentar y 
premiar la creatividad de los 
alumnos de las más prestigiosas 
Academias italianas de 
comunicación visual y video-arte.

CONCURSO ENTRE 
ACADEMIAS DE 
COMUNICAÇÃO E “VIDEO 
ART”:  A VALTELLINA É 
NOVAMENTE TUTOR 4.0

Após a positiva experiência de 
2017, também neste ano a 
Valtellina apoia o Concurso de 
ideias “Bem-estar empresa”, 
destinado a incentivar e premiar 
a criatividade dos alunos das 
mais renomadas Academias 
italianas de comunicação visual 
e “video Art”.     
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Teniendo en cuenta la importante actividad 
desarrollada por la Organización sin fines de 
lucro “Amigos de la Pediatría”, que se ocupa de 
promover el bienestar psicofísico de los niños 
internados en las unidades pediátricas 
(pediatría general, hemato-oncología, 
gastroenterología y trasplantes de órganos) del 
Hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo decidimos 
apoyar el esfuerzo de quienes buscan favorecer 
una asistencia clínica y humanamente 
“cuidadosa y cualificada”. 

Por eso la Navidad pasada promovimos en 
Valtellina una colecta de fondos que involucró a 
la Dirección de la empresa y al personal. Es así 
que pudimos donar a la Asociación 10 iPads y 
un gran número de juguetes para los niños 
internados en las salas de pediatría. En la carta 
de agradecimiento que la Asociación Amigos de 
la Pediatría nos hizo llegar, se subraya que la 
ayuda de Valtellina contribuye a ofrecer a los 
niños internados la oportunidad de estar de 
alguna manera más serenos, de sonreír, de jugar 
y sentir alrededor de ellos calor y afecto, 
promoviendo actividades que regalan un poco 
de normalidad durante el tratamiento. 

Considerando a importante atividade 
desenvolvida pela Associação sem fins lucrativos 
“Amigos da Pediatria”, tratando-se de uma 
realidade que se ocupa de auxiliar as 
necessidades de bem-estar psicofísico das 
crianças internadas nas unidades pediátricas 
(pediatria geral, oncologia hemática, 
gastrenterologia e transplante de órgãos) da 
Empresa Hospitalar “Papa Giovanni XXIII” de 
Bérgamo, resolveu-se ajudar o empenho 
associativo voltado a favorecer uma assistência 
clinicamente e humanamente «atenta e 
qualificada». Neste sentido, por ocasião do último 
Natal, na empresa Valtellina promoveu-se uma 
arrecadação de fundos que envolveu tanto os 
órgãos diretivos da empresa quanto os 
funcionários. Dessa forma, pôde-se doar à 
Associação 10 iPads e um significativo número de 
novos brinquedos destinados às crianças 
internadas no departamento de pediatria. Na 
carta de agradecimento que a Associação 
“Amigos da pediatria” nos enviou, sublinha-se que 
a ajuda da Valtellina contribui a oferecer às 
crianças internadas a oportunidade de ser mais 
serenas, de sorrir, de brincar e perceber ao seu 
redor calor humano e afeto, promovendo 
atividades capazes de assegurar certo senso de 
“normalidade” ao longo do percurso de terapia. 

El creciente interés por Linkedin como punto de 
referencia de información e interacción entre 
usuarios “profesionales” y del mundo de los 
“negocios”, constituye una tendencia evidente en 
el panorama comunicativo, un crecimiento del 
segmento de usuarios de esta red social que no 
solamente merece atención sino que exige una 
participación activa.
Teniendo en cuenta estos aspectos, a principios 
de 2018  la página corporativa de Valtellina en 
Linkedin fue renovada y está siendo 
constantemente actualizada con contenidos 
referidos a los trabajos que estamos 
desarrollando y a los sectores de mercado en los 
que la compañía está cada vez más involucrada.
La página se retroalimenta también de 
comentarios y contenidos compartidos. Por lo 
tanto es importante que, además de los 
interlocutores del mercado, también el equipo 
Valtellina considere este canal social como una 
nueva e importante oportunidad de diálogo 
dentro de la empresa, y que contribuya a 
enriquecerla con contenidos y opiniones. 

O interesse crescente para o Linkedin como ponto 
de referência para a informação, o confronto e o 
compartilhamento de ideias entre usuários 
“professionais” e “business”, constitui uma 
tendência evidente no panorama comunicativo, um 
desenvolvimento da utilização desse social network 
não apenas merecedora de atenção, mas que 
também incentiva para que se estabeleça uma 
participação ativa. Nessa base, a partir do início de 
2018, a página corporativa da Valtellina no Linkedin 
se apresenta renovada e constantemente integrada 
através de conteúdos coerentes em relação às 
dinâmicas operacionais e aos setores de mercado 
em que a empresa vem sendo a cada vez mais 
envolvida. A página vive também de comentários e 
trocas, compartilhamento de ideias.  Destarte, 
resulta importante que, além dos interlocutores de 
mercado, também a própria equipe Valtellina 
considere esse canal “social” como uma nova, 
importante oportunidade de diálogo na empresa, e 
contribua em primeira pessoa a enriquecê-la 
através de novos temas, conteúdos e opiniões .    

interessantes, de acordo com o parecer expresso 
por um qualificado júri de especialistas do qual 
participará também a própria Valtellina, serão 
reconhecidas umas bolsas de estudo; além disso, os 
trabalhos dos alunos irão encontrar visibilidade e 
aplicação diretamente nas empresas; por exemplo, 
as obras de “video art” serão utilizadas no âmbito 

de mais amplos projetos de incentivo ao “welfare” 
empresarial.  
Os reconhecimentos serão entregues às Academias 
e a cada um dos alunos vencedores, durante uma 
cerimônia de premiação que irá acontecer antes do 
verão, e que iremos noticiar também através das 
páginas de “NoiMille”.  

“Una de nuestras consignas dice: ¡para 
ganar es necesario jugar en equipo! Saber 
que hay Amigos de la Pediatría también en 
el territorio, con una especial sensibilidad 
es para nosotros un gran honor. ESTAR es 
una elección cotidiana para nosotros, 
ESTAR es la elección que ha hecho 
también Valtellina con su generosa 
donación para apoyar nuestras 
actividades. Imaginen la sonrisa más 
hermosa que puedan, está compuesta por 
lo que cada uno de nosotros, niños, papás, 
profesionales médicos, voluntarios, les 
regala para decirles ¡Gracias de todo 
corazón!”.

Milena Lazzaroni  Presidenta de Amigos 
de la Pediatría OSFL

“Um de nossos lemas diz: para vencer é 
preciso ter jogo de equipe! Saber que 
temos “Amigos da Pediatria” também no 
território, com uma atenta sensibilidade, é 
para nós uma grande honra. ESTAR 
PRESENTES é uma escolha diária para 
nós, ESTAR PRESENTES é a escolha que a 
Valtellina também fez, com sua generosa 
doação em favor de nossas atividades. 
Imaginem o sorriso mais lindo que tiver, 
ele é composto daquilo que cada um de 
nós, crianças, pais, operadores da área da 
saúde e voluntários, guarda para vocês, 
para lhes dizer Muito Obrigado, de 
coração!” 

Milena Lazzaroni  Presidente “Amigos da 
Pediatria” - Associação sem fins lucrativos

 PÁGINA 15

AYUDANDO A LOS 
AMIGOS DE LA PEDIATRÍA 
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VALTELLINA EN LAS REDES 
SOCIALES: 
NOS ENFOCAMOS EN LINKEDIN
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A VALTELLINA NOS “SOCIAL 
NETWORKS”: 
APOSTAMOS NO LINKEDIN
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AJUDANDO OS
AMIGOS DA PEDIATRIA
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