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destaque

USINA SANTA TEREZINHA PAGA PARCELA FINAL DO
PPR 2010 E LANÇA PPR 2011
No período de 12 à 19/02/2011 foram realizadas reuniões em todas as Unidades com o objetivo

de pagar o bônus final do PPR 2010, bem como divulgar aos colaboradores o PPR 2011.
As reuniões foram dirigidas pelo Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que além
dos resultados finais apurados em cada Unidade e as mudanças e novas metas para o PPR 2011,
foi feita uma apresentação a respeito da importância do trabalho em equipe, para que possamos
alcançar nossas metas.
Em muitas Unidades, para abrilhantar e marcar o evento, houveram apresentações artísticas
das mais variadas, feitas exclusivamente com colaboradores. Além disto, todas as reuniões foram
marcadas pelo alto nível de organização, demonstrando a preocupação para que os colaboradores
tivessem um momento especial e que pudessem aproveitar ao máximo as mensagens apresentadas.

Resultado final do PPR 2010

PPR 2011
Para o PPR deste ano de 2011 foram mantidas as características, com modificações em alguns
critérios de apuração individual. Portanto, o bônus máximo possível é de 660 horas, ou equivalente
a 3 salários, sendo que – somente para as Unidades Operacionais – é possível o atingimento de
mais 66 horas, caso atingido o Custo Padrão da Unidade. E o comprometimento é a chave do
sucesso do Programa de Paricipação nos Resultados da Usina Santa Terezinha.

10 Atitudes das Pessoas Comprometidas
O comprometimento é muito importante para que possamos alcançar nossos objetivos. Sabemos
se uma pessoa é verdadeiramente comprometida quando ela:
1 Procura colocar-se no lugar das outras; sentir
o que as outras sentem;
2 Presta atenção em tudo o que faz, no detalhe
do detalhe;
3 Termina o que começa e não deixa as coisas
pela metade;
4 Vem com soluções e não com mais problemas;
5 Pergunta o que não sabe e demonstra vontade
de aprender;

6 Cumpre prazos e horários;
7 Não vive dando desculpas por seus atos e
nem procura culpados;
8 Não vive reclamando da vida e falando mal
das pessoas, age para modificar a realidade;
9 Não desiste facilmente - não descansa
enquanto não resolver um problema;
10 Está sempre pronta a colaborar com as
outras e participa. Dá idéias.

Desejamos uma boa safra a todos e que possamos atingir o bônus máximo ao final deste
ano!
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UNIDADE IVATÉ SE DESTACA EM 1º LUGAR NO PPR
2010
Manter o colaborador satisfeito por

Equipe Cover Amauri Dumbo

Grupo Cancan

meio de iniciativas que gerem motivação no
ambiente de trabalho é um grande desafio
para todos no meio empresarial. Neste
contexto, o PPR (Programa de Participação
dos Resultados) contribui na obtenção de
um máximo resultado em prol da empresa.
No dia 12/02/2011 às 14:00 horas
aconteceu o pagamento do PPR com um
grandioso evento comemorativo que incluiu
a apresentação dos Gerentes Fernando
Antônio Lopes de Avelar, Paulo Rogério
Trindade, e do Supervisor de RH, Waldomiro
Baddini. Logo após, o Grupo Cultural
Organizações Papaçucar fizeram diversas Equipe Prateada
apresentações culturais para celebrar este grandioso
dia, que contou com duplas sertanejas, sátiras e
apresentação de um grupo de dança de Cancan.
À noite foi oferecido um Jantar Dançante com a
participação dos colaboradores e seus familiares,
realizado na AFUSTI - Ivaté. Segundo a coordenadora
do evento, Elenilda Apª Trazzi Rodrigues, a ação
tem como objetivo agradecer à dedicação de cada
colaborador na obtenção dos resultados, contribuir
para aumentar a motivação no alcance das metas da
próxima safra e fomentar a união de todos os setores
envolvidos no Programa.

SIPAT / SIPAT-TR UNIDADE TAPEJARA

Tema: “Segurança

e

Qualidade

é o caminho da produtividade”

A Unidade Tapejara, realizou de 21 à 25 de Fevereiro de 2011 a XVIII SIPAT e I SIPAT TR - Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e do Trabalho Rural). O evento foi organizado pela
CIPA e CIPA/TR e pelo Departamento de Segurança e contou com o apoio da Supervisão, Gerência,
Diretoria da Unidade e CANAPAR e teve a participação dos colaboradores da Indústria, Agrícola,
Administrativo e Rurícolas. A programação contou com palestras que enfatizaram os temas de
Reeducação Alimentar, DST / AIDS, Ato Inseguro / Condição Insegura, Importância da Reidratação
e Alcoolismo. O evento contou ainda com presença da Oficina da Saúde, onde foram realizados
testes de glicemia, aferição de pressão arterial, verificação do peso e altura, cadastro e coleta de
amostras de sangue para doação de medula óssea, vacinas contra hepatite e tétano e a presença
do odontomóvel, onde os colaboradores tiveram a oportunidade de fazer uma avaliação bucal.
Durante toda a programação houve dinâmicas e sorteios de brindes aos participantes e também
foi realizado também o Concurso de Frases envolvendo o tema Segurança do Trabalho, este teve
premiação para o primeiro e segundo lugar e o vencedor terá a sua frase publicada no evento do
próximo ano. A frase ganhadora foi “Segurança e Proteção, não devemos abrir mão, trabalhando
protegido o sucesso é garantido” da colaboradora Maria Beatriz Rocha.
A Comissão Organizadora, juntamente com a Usina Santa Terezinha agradece a todas as
pessoas que realizaram e participaram do evento.
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DIÁLOGOS DE SAÚDE E SEGURANÇA FAZEM PARTE DA
ROTINA DA ENTRESSAFRA NA UNIDADE TERRA RICA

Aconteceu entre os dias 19 de janeiro e 01
de fevereiro de 2011 na Unidade Terra Rica, o
Circuito de Palestras de Segurança e Saúde
Rural, conscientizando todas as vinte e quatro
turmas de trabalhadores rurais da Unidade.
Foram realizadas várias palestras pelos
profissionais Rodolfo Geraldo S. Calicchio
(Técnico de Segurança do Trabalho), Tatiana
da Silva (Fisioterapeuta) e Paula Janaína
Benedito (Aux. de Escritório, pós-graduada em
enfermagem do trabalho), ligados ao SESMT
- Serviço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho e com apoio da CIPATR
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho Rural.
Com duração média de três horas de
conscientização, o diálogo de segurança e
saúde envolveu diversos temas, dentre eles trabalho seguro, a manutenção e higienização de
EPIs, ginástica laboral, primeiros socorros, tabagismo e animais peçonhentos.
De acordo com Tatiana, “os assuntos abordados focaram o esclarecimento e a conscientização
sobre os benefícios que procedimentos simples trazem ao bem-estar e saúde dos colaboradores”.
“Além disso, é de suma importância que saibam como proceder numa emergência, como um
ataque por animal peçonhento, por exemplo. Nesse caso, uma simples informação salva vidas”,
complementou a palestrante Paula Janaína”.
TORNEIO DE ENTRESSAFRA DE FUTEBOL SUÍÇO EM
CIDADE GAÚCHA
No mês de fevereiro foi realizado na

Unidade Cidade Gaúcha, o tradicional torneio
de entressafra de futebol suíço, envolvendo
os colaboradores. O torneio aconteceu
na Associação Recreativa da Empresa ADECIGA, no período noturno, contando com a
participação de todos os setores da unidade. Os
times participantes foram divididos por sorteio,
proporcionando assim, uma maior integração
entre os colaboradores de áreas.

Durante o torneio, foi possível presenciar
golaços, grandes defesas e lances geniais,
assim como “frangos” e jogadas dignas
do “inacreditável futebol clube”. O público
presente, composto de colaboradores,
familiares, comunidade e autoridades, se
divertiram muito, tornando assim o evento um
espetáculo. Além do torneio, foi disponibilizado
às famílias dos colaboradores parque para as
crianças, lanchonete e música ambiente.
Por fim, foram entregues, no encerramento
do evento, as premiações para os campeões e destaques do torneio. A organização do evento,
juntamente com a Diretoria e Gerência da Unidade, enfatizaram sobre a importância da pratica de
atividade física no cotidiano, sendo que, além do torneio de futebol, há planos para mais eventos
que envolva a melhoria a qualidade de vida dos colaboradores.
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TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA UNIDADE RONDON
A água é a seiva de nosso planeta. Ela á

condição essencial de vida de todo ser vegetal,
animal ou humano (Declaração Universal
dos Direitos da Água). Tendo em vista este
pensamento e a preocupação com a qualidade
da água consumida por seus colaboradores, a
Unidade de Rondon investiu na perfuração de
um novo poço artesiano e na instalação de um
sistema de tratamento de água.
Para ser consumida, a água deve ser incolor,
insípida (sem sabor), inodora (sem cheiro) e
não deve conter substâncias ou compostos que
possam oferecer riscos à saúde. Com a finalidade
de atender a estas condições, cerca de 40.000
litros de água são tratados diariamente pelo
sistema, que tem por função a desinfecção, por
meio da adição controlada de hipoclorito de sódio Estação de Tratamento de Água da Unidade Rondon
à água, e a retirada de impurezas, por meio da passagem da água através de uma camada filtrante
de resina sintética.
Com a finalidade de garantir a constante eficiência do tratamento, três vezes por semana é feita
a limpeza do meio filtrante através da contralavagem, que consiste na passagem de água tratada
em sentido contrário ao de filtração com uma pressão tal que arrasta as impurezas que ficaram
presas na resina.
A comprovação da eficácia do tratamento é feita diariamente através da medição do cloro residual
livre na água, utilizando um colorímetro microprocessado digital, e periodicamente por meio de
análises microbiológicas e físico-químicas feitas em laboratório externo qualificado.
“A Unidade de Rondon entende que a saúde dos seus funcionários é muito importante e que
garanti-la através de água de qualidade deve ser ação cotidiana e ininterrupta” relata Mariana Tinós
Hernandes, Analista Ambiental da Unidade.

UNIDADE SÃO TOMÉ INICIA TREINAMENTOS DE
BRIGADA DE INCÊNDIO

No período de 29/01/2011 a 12/02/2011 foi realizado o treinamento da 1º turma para formação da
Brigada de Incêndio na Unidade São Tomé. O treinamento contou com participação de colaboradores
de vários setores da Indústria, Oficina Agrícola e alguns colaboradores responsáveis pela operação
do caminhão pipa.
O curso está sendo ministrado pelo SEST/SENAT de Maringá, visando atender as exigências da
NR-23 - Proteção Contra Incêndio com relação à formação de pessoas aptas ao uso correto dos
equipamentos de combate Incêndio.
A Brigada de Incêndio é basicamente um grupo organizado de pessoas que são especialmente
capacitadas para que possam atuar, numa área previamente estabelecida, na prevenção, abandono
e combate a um princípio de incêndio, e que também estejam aptas a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.
Desta forma, visando ainda atender as exigências da NR-33 - Segurança e Saúde nos trabalhos em
Espaço Confinados e NR-10 --Segurança em instalações e serviços em eletricidade, pretendemos
selecionar algumas pessoas da Equipe de Brigada para treinamentos específicos de regaste em
Espaço Confinado e Acidentes com Eletricidade.
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AULAS DE INFORMÁTICA PARA COLABORADORES E
FAMILIARES NA UNIDADE PARANACITY
No ano de 2006, com a aquisição
da unidade de São Tomé, foi
possível a realização de um grande
sonho do setor de treinamentos da
unidade de Paranacity: fornecer aos
colaboradores um curso de informática
gratuito, promovendo acessibilidade
digital e condições de crescimento
profissional e pessoal. Por tratar-se
de um sonho antigo, passo a passo
as conquistas foram acontecendo,
já havia um local para realização
das aulas, um colaborador disposto
a repassar seus conhecimentos,
material didático elaborado para
iniciantes e intermediários e alguns
poucos computadores que estavam
sem uso da própria unidade que
eram consertados e disponibilizados,
porém ainda insuficientes para formar turmas. Com a aquisição da nova unidade e da
necessidade do colaborador Marcelo Guastala, na ocasião no treinamento agrícola, ir
até a unidade para promover treinamentos, o qual deparou-se com vários computadores
inutilizados e não titubeou em solicitar a diretoria aquelas máquinas, que foram prontamente
cedidas.
Com os computadores na unidade iniciou-se com o apoio do CPD da unidade (Estefânia)
o conserto e aproveitamento de partes destas máquinas cedidas, chegando a um total de
06 computadores disponibilizados que possibilitaram a formação da primeira turma formada
por 12 colaboradores e que foi ministrada pelo próprio idealizador do curso o Sr. Marcelo
Guastala.
A partir da segunda turma
o apontador de serviços José
Devanildo
Kizarenas
começou
a ministrar os cursos que são
realizados com 15 estudantes
por turma em 10 computadores e
abrangem os seguintes conteúdos:
Windows completo (formatação,
digitação, instalação e desinstalação
de software, etc), OpenOffice Writer,
OpenOffice Calc e OpenOffice
Impress,no tempo total de 72 horas
aulas e duração de 02 meses,
atualmente atende simultaneamente
70 pessoas.
O laboratório de informática iniciou
suas atividades em 2007, e desde
dezembro de 2010 passou a atender
familiares dos colaboradores, já realizaram as aulas 1923 colaboradores e 150 familiares
neste período, hoje as aulas acontecem com 10 computadores e o laboratório dispões
de mais 05 maquinas de reserva, isto porque todos os computadores que não tem mais
utilidade na unidade ao invés de serem descartados passam por uma avaliação de seus
componentes para reaproveitamento no laboratório de informática.
Como tudo começou com um sonho, o sonho continua e podemos dizer que hoje a
vontade é expandir ainda mais os atendimentos.
Aquele sonho que parecia impossível e hoje é realidade, nos mostra que
querer + fazer é = poder.
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TRABALHOS DA ÁREA DE
ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS - PROCEDIMENTOS
Transparência, Controles, Riscos Operacionais, Governança Corporativa, Globalização dos
Negócios são temas que, aliados ao Desenvolvimento Tecnológico, obrigam as instituições a
repensarem suas Estruturas Organizacionais.
Preocupados em empregar o conceito da qualidade aos colaboradores do Grupo, a Diretoria
da Usina Santa Terezinha determina ao final do ano de 2010, novos trabalhos à Área de Auditoria
Interna, que aplicam a Qualidade nos Procedimentos. Atendendo a determinação, a Área de
Auditoria Interna dá início aos trabalhos em Setembro de 2010, que tem por finalidade assessorar as
Unidades em todos os processos, levando excelência e controle nas tarefas operacionais adotadas
pela Empresa.
Segue abaixo alguns itens desenvolvidos nas Unidades para realização da Qualidade nos
Procedimentos:
•
Levantamento das funções realizadas nos setores.
•
Revisão, atualização, adequações à realidade atual dos setores e/ou a criação de
Instruções
Normativas, Impressos Padronizados, Procedimentos Operacionais, entre outros.
•
Esclarecimentos sobre as normas relacionadas.
•
Avaliação das necessidades e dificuldades dos setores.
•
Padronização de todos os processos que afetam diretamente o controle operacional,
assegurando qualidade no serviço.
•
Adequação e controle dos acessos aos sistemas da Empresa.
•
Divulgação dos sistemas de trabalho SOL/PIMSC/DOC CONTROL.
•
Avaliação e solicitação de treinamentos aos colaboradores.
Com o apoio e participação dos Diretores das Unidades e de todos os colaboradores, iniciamos
o trabalho nos setores da Portaria e Oficina Mecânica Agrícola da Unidade de Tapejara.
Na sequência estaremos desenvolvendo o trabalho em todas as Unidades do Grupo.
Segue exemplo dos trabalhos de melhorias realizados nas Unidades:

Cerca Unidade Tapejara

Treinamento de CST

Oficina Mecânica Agrícola Unidade Tapejara

Segurança e controle no fluxo dos veículos e pessoas foram alguns dos temas destacados na
Portaria de Tapejara, havendo a necessidade de cercar desde a entrada da Unidade até o Posto
26. Ordenação, Limpeza, Utilização, Saúde e Autodisciplina foram alguns dos temas destacados
na Oficina Agrícola Mecânica de Tapejara trazendo aos colaboradores melhor desempenho,
compromisso e qualidade no trabalho. Segregação de funções, agilidade e controle operacional
também fizeram parte dos temas destacados no Treinamento do Módulo C.S.T. do sistema SOL,
denominado Controle de Serviços de Terceiros, realizado na Unidade de Tapejara com a participação
da Unidade de Ivaté, reunindo os setores: Almoxarifado, Oficina Mecânica Agrícola e Industrial,
Balança e Administrativo.
Contamos com a colaboração e apoio de TODOS para o efetivo crescimento do Grupo!
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gestão da saúde

TODOS CONTRA A DENGUE

O que é DENGUE?

Dengue é uma doença infecciosa aguda, que é transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti
infectado. As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após períodos chuvosos.
O quadro clínico é amplo, apresentando desde uma febre inespecífica até quadros graves como hemorragia,
choque e às vezes óbito. A forma clínica clássica é conhecida como dengue clássica ou febre da dengue e
a forma grave, febre hemorrágica da dengue.

O Mosquito

O mosquito da dengue (Aedes Aegypti) é menor que os mosquitos comuns, têm em média, 0,5 cm de
comprimento. Ele é preto com pequenos riscos brancos no dorso, na cabeça e nas pernas. Suas asas são
translúcidas e o ruído que produzem é praticamente inaudível ao ser humano. As fêmeas se alimentam de
sangue animal, principalmente humano. É no momento que está retirando o sangue que a fêmea contaminada
transmite o vírus da dengue para o ser humano. Na picada, ela aplica uma substância anestésica, fazendo
com que não haja dor na picada. As fêmeas costumam picar no começo da manhã ou no final da tarde, nas
regiões dos pés, tornozelos e pernas.

Sintomas da Dengue

O tempo médio do ciclo é de 5 a 6 dias, porém geralmente os sintomas se manifestam a partir do 3° dia
depois da picada do mosquito.
Se você apresenta:
- Febre alta;
- Dor no corpo e nas juntas;
- Dor de cabeça;
- Manchas vermelhas pelo
- Dor atrás dos olhos;
corpo
Não tome medicamentos sem indicação médica. Procure um serviço de saúde, pois você pode estar com
dengue.
Se você já tem o diagnóstico de dengue e apresentar:
- Dores abdominais fortes e
contínuas;
- Vômitos persistentes;

- Sangramento pelo nariz,
boca e gânglios;
- Sede excessiva e boca seca;

Retorne imediatamente ao serviço de saúde, pois você está evoluindo para uma forma mais grave da dengue.
Tratamento.
A reidratação oral é uma medida importante e deve ser realizada durante todo o período de duração da
doença e, principalmente, da febre. O tratamento da dengue é de suporte, ou seja, alívio dos sintomas,
reposição de líquidos perdidos e manutenção da atividade sangüínea. A pessoa deve manter-se em repouso,
beber muito líquido (inclusive soro caseiro) e só usar medicamentos prescritos pelo médico, para aliviar as
dores e a febre.

Como podemos prevenir a dengue?

Os ovos do mosquito da dengue precisam de água parada para nascerem. Por este motivo, é de extrema
importância não deixar a água acumular e identificar objetos que possam ser criadouros do Aedes Aegypti.
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Fonte: Ministério da Saúde: http://portal.saude.gov.br; http://www.combatadengue.com.br

