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ACONTECE NAS UNIDADES

UNIDADE DE TAPEJARA REALIZA PRÁTICA DE COMBATE A
INCÊNDIO COM MEMBROS DA CIPA

No período de 23 a 25 de Maio de 2011, foi realizado na Unidade de Tapejara o Curso de Formação de Membros
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) Gestão 2011-2012, curso realizado em parceria da Usaçúcar
com o SENAR e SEST/SENAT – Maringá.
O curso teve como objetivo a formação de pessoas com treinamento e capacidade de analisar e reduzir riscos de
acidentes na parte industrial e também visando cumprir as exigências da Norma Regulamentadora NR-5 - Formação
de Membros da CIPA e também da NR-23 - Proteção Contra Incêndio.
O diferencial deste Treinamento é a preocupação com o aprendizado dos participantes somado a preocupação
ambiental.
A Área de Treinamento da Unidade Tapejara desenvolveu um equipamento para o treinamento prático de combate
a incêndio que utiliza como combustível para o fogo o gás de cozinha e como meio para a substância apenas água,
desta forma não gera poluição visível de fumaça e não tem resíduo contaminado após o treinamento.
Para a USAÇÚCAR treinar os colaboradores é extremamente necessário e cuidar do meio ambiente é fundamental.

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NA UNIDADE DE RONDON

A discussão ambiental está diretamente ligada à
qualidade de vida das pessoas e ao futuro do planeta.
Dentre os assuntos presentes nesta discussão está a
questão dos resíduos sólidos.
Esta representa hoje um dos mais graves problemas
ambientais do planeta, visto que a gestão inadequada
dos resíduos sólidos é responsável pela contaminação
do solo, que pode atingir o lençol freático por meio da
lixiviação, tendo como conseqüência a contaminação da
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água e a diminuição dos recursos naturais disponíveis.
Tendo em vista esta preocupação com a gestão dos
resíduos sólidos gerados na Unidade, foi construída a
Central de Armazenamento de Resíduos Sólidos – CARS.
A construção da CARS tem grande importância na
implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS – e no correto manejo desses resíduos
gerados na Unidade.
Com 100 m2 de área, a CARS foi construída dentro
das condições exigidas para armazenamento de
resíduos perigosos e não perigosos e tem por finalidade
o correto armazenamento destes, bem como o controle
de sua movimentação e manejo. É constituída por quatro
divisões de igual tamanho, nas quais são armazenados
os resíduos separadamente conforme sua composição e
características. Os resíduos são pesados e a quantidade
aferida é registrada em uma planilha.
Nesta atividade tem fundamental importância o trabalho
do Encarregado de Pátio, colaborador responsável pela
execução do correto manejo dos resíduos, desde a sua
retirada do setor, passando pelo armazenamento na
CARS e destinação final.
A preservação ambiental se faz mediante pequenas
atitudes, que somadas representam grandes progressos
e grandes resultados. Armazenar corretamente os
resíduos é uma pequena atitude que representa muito
em termos de preservação da qualidade do solo e da
água.

ACONTECE NAS UNIDADES

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA
UNIDADE TERRA RICA

Capacitação e Desenvolvimento é rotina na Unidade de
Terra Rica. Na safra deste ano já foram totalizados mais
de 1700 horas de treinamento, envolvendo colaboradores
dos setores Agrícola, Industrial e Administrativo.
Direcionado aos colaboradores da Unidade, o programa
de Treinamento e Desenvolvimento trabalha com cursos
técnicos operacionais, formação profissional, segurança
no trabalho e meio ambiente, programas de reciclagem
e desenvolvimento comportamental, dentre outros. Além
dos programas de capacitação, ainda a Unidade iniciou
o Programa Jovem Aprendiz Mecânico, capacitando e
desenvolvendo jovens na área de mecânica, e enfatizando
o Programa de Incentivo a Educação, subsidiando aos
colaboradores o ensino técnico, superior e pós-graduação.
De acordo com a Gestão de Treinamentos da Unidade,
nos meses de maio e junho deste ano, destacam os
treinamentos operacionais de máquinas agrícolas,
mecânica de colhedoras, supervisores de entrada em

Espaço Confinado NR33, desenvolvimento de lideres,
formação de soldares e qualidade total (5S). Dentre os
parceiros que ministram os cursos, entra em destaque
o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural),
SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial),
SESI (Serviço Social da Indústria), além das empresas
como a VOLVO, GE, CASE SCANIA e outras.
Para os próximos meses, os treinamentos estão em
alta e seguirá o planejamento realizado junto aos Setores
da Unidade, o que deve aumentar a carga horária em
torno de 25% em relação ao ano anterior. Paralelo a
capacitação técnica, também seguem os treinamento
comportamentais, com o objetivo de trabalhar com as várias
dimensões do comportamento humano, principalmente a
questão de atitude, explica o Encarregado de Treinamento
José Antônio Medice Filho. “Não basta ter informações, é
preciso ter habilidade para fazer. Se não tiver atitude, as
mudanças não acontecem”, pondera.

LOGÍSTICA REALIZA TREINAMENTO SEST SENAT

Durante os dias 18 e 25/06 e 02 e 09/07/2011, o

Terminal Logístico em busca da melhoria contínua na área
da Segurança promoveu em parceria com o SEST SENAT
um Curso de Reciclagem aos integrantes da Brigada
de Incêndio o qual também contou com a participação
de alguns colaboradores do Almoxarifado Central e do
Arquivo Permanente.
O Curso foi ministrado pelo Técnico de Segurança
do Trabalho Clebis Bruno que estando à equipe dividida
em 02 turmas, abordou temas como a teoria do fogo,
bem como a prevenção de riscos existentes no Terminal.
Já no treinamento prático, o Instrutor em conjunto com
os participantes, com a finalidade da preservação dos
colaboradores e visitantes, realizou uma vistoria no
local para a verificação e análise de riscos potenciais à
população permanente e flutuante do Terminal seguido
de sugestões de melhoria, e como última prática, foi
realizado um treinamento de Combate a Incêndio que
pode proporcionar aos participantes uma experiência na
finalização do curso.
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DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA USINA SANTA
TEREZINHA

Atualmente as empresas estão mais
preocupadas em redefinir e integrar as políticas de
Recursos Humanos às demais políticas, estratégias
organizacionais e principalmente com sua
Sustentabilidade. O profissional de Serviço Social,
pelo reconhecimento de seu trabalho integrativo é
solicitado pelas Empresas a atuar na área de RH,
para intervir, subsidiar e responder aos problemas
que interferem no processo de produção tais como:
educação, acidentes, aposentadoria, alcoolismo,
absenteísmo, afastamento, drogadição, conflitos
familiares, saúde, dificuldade financeira, etc.
O objetivo da área de Serviço Social da Usina
Santa Terezinha, é desenvolver ações estratégicas,
integradoras e interventivas de forma ética dentro
do sistema organizacional, primando pela qualidade
de vida dos colaboradores e dependentes,
contribuindo diretamente para a sociabilidade do
mesmo de modo a colaborar na formação de um
comportamento produtivo compatível com as atuais
exigências da Empresa e consequentemente com a
Responsabilidade Social.
Para que tal objetivo se concretize, o Serviço
Social Corporativo desenvolve o seguinte papel:
- Assessorar a gerência de RH, mediando e
auxiliando na conquista de um clima organizacional
favorável;
- Desenvolver e Administrar programas e projetos

sociais;
- Planejar e Executar políticas organizacionais;
- Integrar o Serviço Social - CANAPAR com as
Unidades da Usina Santa Terezinha;
- Interagir com os profissionais das áreas afins,
tanto no âmbito interno, quanto externo;
- Facilitar a comunicação e relacionamento
interpessoal entre os agentes envolvidos no processo
de produção.
Trabalhando estrategicamente com foco nos
“AFASTADOS”, o Serviço Social vem interagindo
com os profissionais de Recursos Humanos
(Administração de Pessoal, Recrutamento e Seleção,
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas), Área
de mão-de-obra, Medicina do Trabalho (SESMT),
Gestão de Saúde, Canapar, Previdência Social,
Ministério Público e Redes Socio-assistênciais, no
intuito de firmar parcerias e abster o máximo de
informações possíveis para o desenvolvimento e
execução do Acompanhamento Sistematizado aos
afastados.
O projeto inicial visa definir uma política interna que
coopere para a redução do índice de “AFASTADOS”
da Usina Santa Terezinha. Lembrando, que o Serviço
Social atuará em vários programas e projetos
que estão sendo delineados de acordo coma as
necessidades identificadas.

ACONTECE NAS UNIDADES

UNIDADE IVATÉ PROMOVE A POLÍTICA DA MELHORIA
CONTÍNUA

A Usina Santa Terezinha busca trabalhar
dentro de um contexto que envolva objetivos e por
consequência que gerem resultados. Seguindo este
caminho a Unidade de Ivaté tem desenvolvido um
trabalho de averiguação de itens relacionados à:
noções básicas de 5S, preservação das instalações
físicas, monitoração quanto ao cumprimento
de normas e procedimentos operacionais e de
segurança do trabalho, ou seja, a preservação da
boa imagem da Empresa gerando qualidade de vida
para o colaborador. Para a normatização destas
atividades, encontra-se em andamento o Comitê
Interno de Auditoria da Unidade, que teve a sua
criação no ano 1999. A estrutura do Comitê conta
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hoje com representantes de todos os setores e,
atualmente está sob a Coordenação do Supervisor
de Produção Gilberto de Souza Martin Júnior. O
trabalho consiste de inspeções mensais em todos
os setores, onde cada colaborador verifica as não
conformidades, referentes à organização limpeza e
segurança. Sendo que estas não conformidades são
discutidas em uma Reunião Mensal e, repassadas
a Área para que possam ser solucionadas, gerando
assim um ambiente agradável e seguro a todos
os colaboradores. Gilberto nos conta que um
dos objetivos é antecipar não conformidades que
poderiam ser apontadas pela Área de Auditoria do
Corporativo e principalmente desenvolver na equipe
o senso de disciplina, pois além de Auditar a outra
área o membro desta comissão tem que corrigir as
irregularidades da área dele e multiplicar o 5S em
sua equipe.
Para o Gerente Industrial Sr. Fernando Avelar, em
linhas gerais, se todos os colaboradores estiverem
envolvidos em suas tarefas no comitê, terão em
mente a importância do trabalho desempenhado para
garantir uma melhor organização da Área Industrial.
Para tanto utilizamos a metodologia de rodízio dos
auditores e também do coordenador todos os anos.
Podemos esperar então uma safra com resultados
que refletirão o fruto do trabalho de equipe, que é a
força motriz da Unidade de Ivaté!

MEIO AMBIENTE

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS NAS CALDEIRAS MOVIDAS
A BIOMASSA DE CANA-DE-AÇÚCAR

Caldeiras da filial Tapejara

Os padrões de emissão atmosférica para as
caldeiras de geração de calor ou energia nas
usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar
e energia elétrica no Estado do Paraná foram
revistos e normatizados pela Resolução nº 65,
de 25 de novembro de 2.010, da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
– SEMA. Esta Resolução foi resultado das
tratativas de um Grupo de Trabalho formado
por representantes do Instituto Ambiental do
Paraná - IAP e da Associação de Produtores
de Bioenergia do Estado do Paraná – Alcopar,
de acordo com o Protocolo Agroambiental,
firmado em 26 de março de 2010 entre as duas
entidades.
A Resolução SEMA nº 65/10 incorporou
importantes avanços no tocante as emissões
atmosféricas das caldeiras movidas à biomassa
de cana-de-açúcar instaladas nas unidades
sucroenergéticas do Estado do Paraná, dentre
os quais podemos destacar: não monitoramento
do parâmetro monóxido de carbono (CO),
unificação dos limites de emissão para a faixa
de 10 a 100 MW de potência térmica nominal,
eliminação da faixa de potência acima de 250
MW térmicos, não exigência de monitoramento
contínuo para as caldeiras acima de 100 MW
térmicos e frequência de monitoramento de
2 (dois) por safra, com intervalo mínimo de
03 meses entre cada monitoramento. Foram
mantidas as condições de referência para o
oxigênio em 8% e os monitoramentos dos
parâmetros material particulado total e óxidos

Vista lateral da caldeira 4, multiciclones, lavador de gases e chaminé da filial Tapejara

de nitrogênio (NOx).
Importante destaque deve ser dado
pela utilização da biomassa de cana-de-açúcar
nas caldeiras das indústrias sucroenergéticas,
devido utilizar para combustão um combustível
de origem renovável, que pelo processo de
cogeração, produz energia térmica (vapor) e
energia elétrica, propiciando para as indústrias
autossuficiência em termos de energia. Além
disso, várias usinas comercializam seus
excedentes de energia elétrica, reforçando
localmente o Sistema Interligado Nacional - SIN
e fornecendo energia no período seco, com isso,
permite-se a otimização do uso das águas dos
reservatórios das usinas hidroelétricas. As filias
de Tapejara, Paranacity, Cidade Gaúcha e Terra
Rica da Usina Santa Terezinha entregam para o
SIN seus excedentes de energia elétrica.
A sustentabilidade ambiental do uso
de biomassa de cana-de-açúcar em caldeiras
foi reconhecida pelo Protocolo de Kyoto, no
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL,
no qual, pela venda de excedentes de energia
elétrica, pode-se requerer Créditos de Carbono
pelas emissões evitadas de gases de efeito
estufa, quando comparadas com caldeiras
movidas a combustíveis não-renováveis
derivados do petróleo. Estes Créditos de Carbono
podem ser negociados com empresas de países
desenvolvidos que aderiram ao Protocolo para
compensação de suas emissões provenientes
da utilização de combustíveis não-renováveis.
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EXEMPLO DE DEDICAÇÃO - COLABORADOR DA
UNIDADE PARANACITY VENCE CORRIDA

No
dia
12 do mês
de junho, o
colaborador
L u c i a n o
Miguel
dos
Santos
que
trabalha
na
Unidade
de
Paranacity
desde 1994
e atualmente
exerce
a
função
de
Cozinhador
de
Açúcar
,
venceu
a
Etapa
Regional do
Circuito
de
Pistas do SESI
na
cidade
de Maringá,
conquistando
a classificação
para etapa estadual que acontecerá em Guarapuava
em setembro. Seus objetivos neste ano são:
conseguir se classificar para etapa sul-brasileira
e etapa nacional do circuito de pistas do SESI e
consequentemente disputar uma vaga para a etapa
internacional do circuito, para tanto deverá vencer as
etapas que disputará. Além disto está disputando as
fases do torneio do SESC e participará em agosto
da sua primeira maratona na cidade de Londrina.

Luciano é um exemplo de vontade e perseverança,
começou sua carreira de atleta em 2006 com 31 anos
de idade após problemas de saúde. Por necessidade
começou a praticar o atletismo e hoje colhe os
frutos de seus esforços, recebe o apoio da AFUSA
(Associação dos Funcionários da Usina Santa
Terezinha – Unidade de Paranacity) nos materiais
esportivos, hospedagem, alimentação e transporte
e apoio da Empresa nas necessidades de horários
para participação dos eventos.
Exemplo de corredor, focado em suas metas e
objetivos, planeja as provas que participa no decorrer
do ano, utilizando algumas de forma preparatória
para aquelas que têm maior interesse, para cada
prova estuda detalhadamente os percursos e cria um
programa de treinamento especifico, segue a risca
seu planejamento e isto vem dando bons resultados
como: 2º. Lugar na Prova Rústica Tiradentes em
Maringá na sua faixa etária em 2011; Vitória na fase
regional do Circuito SESC; 03 pódios na Prova Pare
de Fumar Elenilson Silva realizadas em Iguatemi
entre outras conquistas..
Muito semelhante à Empresa que define seus
objetivos e metas, executa um planejamento na
busca dos resultados e investe em suas lideranças
por meio de treinamentos. Em junho foram concluídos
dois cursos de Desenvolvimento Comportamental e
Ética Profissional do SENAR com a participação de
28 líderes da Área Agrícola e Industrial, e foi realizado
o curso de Liderança e Desenvolvimento de Equipes
pela WM, para 122 líderes, abrangendo desde as
Gerências, Supervisões, Chefias até Encarregados
das Áreas Agrícola e Industrial, a exemplo do Luciano
que treina muito objetivando os melhores resultados.

AMBULATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE CIDADE GAÚCHA
INICIA ATENDIMENTOS

Na Unidade de Cidade Gaúcha, recentemente, foram concluídas as obras do ambulatório médico,
facilitando assim, o atendimento aos colaboradores e seus familiares. As instalações que seguem as
normas de saúde e segurança possuem um espaço físico abrangente, equipamentos modernos e pessoal
qualificado, o que proporciona melhor qualidade nos serviços disponibilizados.
O ambulatório médico é mais um dos benefícios oferecidos pelo Grupo Santa Terezinha para seus
colaboradores. Além de clínico geral, possui as seguintes especialidades: ortopedia, odontologia, pediatria,
ginecologia, fonoaudiologia, e os serviços de assistência social e farmácia.
A Unidade Cidade Gaúcha possui ainda quatro ambulâncias, sendo duas delas aquisições recentes, para
atendimento aos colaboradores nas frentes de trabalho. Frequentemente são realizadas campanhas para
aumentar o conhecimento e o bem estar, como apresentado anteriormente neste informativo, sendo estas
campanhas contra dengue, DSTS, hipertensão, diabetes, entre outras.
Os médicos e assistentes do ambulatório estão constantemente recebendo cursos de aperfeiçoamento,
com intuito de proporcionar um melhor atendimento. Tudo o que estiver ao alcance da Unidade, está sendo
feito para gerar melhor qualidade de vida aos colaboradores.
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UNIDADE SÃO TOMÉ: COMPROMISSO EM
IDENTIFICAR E DESENVOLVER LIDERANÇAS

A segunda quinzena do mês de maio de 2011 na
Unidade São Tomé foi comemorada com a entrega
de 83 certificados para colaboradores que participam
ativamente dos contratos de mudança desde 2007.
Nesta festividade, contamos com os representantes
do RH Corporativo, Unidades de Tapejara, Rondon,
e Cidade Gaúcha.
Todos os participantes puderam ver e ouvir
depoimentos emocionados de dois ex-cortadores
de cana-de-açúcar que ocupam de modo brilhante
cargos de supervisão atualmente. Vimos e ouvimos
também ex-funcionários da Cocamar expressar
gratidão à empresa por tê-los ajudado a entender
sobre o papel da liderança contemporânea.
É oportuno dizer, que em 2007 os contratos de
mudança foram implantados e coordenados por
Francisco R. Bittencourt, sendo conduzido desde
2008 pela psicóloga da Unidade, Ana Lúcia Pintinha.
Com apoio da Diretoria e dos Gerentes Agrícola e
Industrial, o contrato de mudança tem se tornado uma
ferramenta eficaz no desenvolvimento profissional e
pessoal de nossas lideranças.
O objetivo da utilização desta ferramenta é
fortalecer o papel da liderança que entre outras
habilidades tem como premissa essencial “influenciar
as pessoas de modo que elas possam atingir os
resultados” (Peter Drucker).
Podemos afirmar que ao longo destes anos,
tivemos o privilégio de formar vinte e cinco novos
talentos que se encontram alocados nas unidades

de Tapejara, Rondon, Cidade Gaúcha e São Tomé.
Desta
forma,
propiciando
conhecimento,
desenvolvendo habilidades e incentivando a
atitude, encontramos na ferramenta dos contratos
de mudança, cláusulas diretamente ligadas à
atividade profissional como; Leituras dirigidas,
Superação de dificuldades crônicas na rotina de
trabalho, contribuição para melhorias na rotina,
nos processos e na área de trabalho, avaliação de
subordinados incorporada a gestão de pessoas,
trocas de informações, metas de trabalho e metas
comportamentais.
Vale ressaltar, que fruto dos contratos de mudança
implantado na Unidade de Paranacity em 2003, surgiu
à necessidade de oferecermos o curso de Gestão
de Pessoas (2005), formatado especialmente para
Usina Santa Terezinha e que tem em sua atividade
renomados professores da Fundação Getulio
Vargas. O curso de Gestão de Pessoas está com a
sétima turma, tendo como foco o desenvolvimento
de nossas lideranças.
Agradecemos ao Diretor João Batista Meneguetti,
aos Gerentes: Agrícola e Industrial que ao longo dos
anos acreditaram e investiram em seus liderados.
“Quem trabalha melhor com as pessoas é
seguidor,
Quem ajuda as pessoas a trabalharem melhor é
gerente,
Quem desenvolve pessoas melhores para
trabalhar é líder.” (John C. Maxwell).

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ UNIDADE IGUATEMI

A exemplo das demais Unidades do Grupo, na Unidade de Iguatemi estão em andamento 2 turmas do
Programa Jovem Aprendiz.
Ao todo são 22 aprendizes, jovens da região que participam do projeto que é feito em parceria com o
SENAR.
O principal objetivo da Empresa é qualificá-los, dando a eles condições de inserção no mercado de trabalho.
Todos são orientados sobre a importância de sua formação, e que dependendo de seus desempenhos
podem passar de aprendizes a profissionais da área dentro da própria Empresa.
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EM IGUATEMI, ATIVIDADE FÍSICA: BEM ESTAR
FÍSICO, MENTAL E SOCIAL

Ciclismo ecológico - Preservação e Conservação Ambiental

XIV Meeting Paranaense Masters de Natação - 2011

A atividade física é uma aliada imprescindível para
alcançar uma boa forma física e mental, e sua prática
deve ser desenvolvida de uma forma prazerosa e
contínua ao longo de toda vida.
A preocupação de promover e manter a saúde
deve ser ressaltada para a população mundial, que
cada vez mais, necessita, em sua rotina diária, da
prática de exercícios físicos regulares para combater
os efeitos nocivos da vida sedentária.
“A atividade física é definida como qualquer
movimento corporal, produzido pelos músculos
esqueléticos, que resulte em gasto energético maior
que os níveis de repouso”. (CASPERSEN et al, 1985)
A engenheira agrônoma Cleia Lima, responsável
pelo Laboratório de Entomologia da Unidade Iguatemi
é uma desportista por convicção e um exemplo a ser
seguido. Pratica esportes desde os seus 11 anos
jogando basquete,e hoje pratica esportes quase que
diariamente.
Atualmente joga tênis de campo, faz trilhas
ecológicas de bicicleta e pertence à Equipe Máster

de Natação de Maringá. Pela qual no último mês
de junho conquistou 3 medalhas no Paranaense,
sendo 3 medalhas de bronze, 100 metros medley,
100 metros livre e no revezamento misto.
Para ela a atividade física é contagiante, “em todos
os lugares por onde passo envolvo as pessoas ao meu
redor nas práticas esportistas, já tive colaboradores
que compraram bicicletas e aprenderam a andar
comigo. Em uma outra cidade que morei, adaptamos
uma rede de vôlei para ensinar alunos a jogar tênis.
O esporte me dá oportunidade além do bem-estar
físico e de fazer muitos amigos”.
Na Unidade de Iguatemi, quem a conhece
não acredita que com tanta energia ela já tenha
50 anos, nos levando a certeza de nunca é tarde
para começarmos a praticar atividades e que
sua regularidade ao longo da vida, faz com que
permaneçamos mais jovens física e mentalmente.
A desportista destaca que nunca é tarde para
começar, e que sempre existe um tempo, basta
querer realmente.

Acontecerá no dia 28 de agosto a Maratona de Revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima Pare de Fumar
Correndo promovida pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), reunindo atletas das principais equipes
do Paraná.
A Maratona tem como objetivo comemorar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, realizando uma grande
festa do atletismo e convidando a todos a terem uma vida saudável. Paralelamente à prova será desenvolvida
uma série de atividades voltadas à conscientização da população sobre os malefícios do tabagismo para o
homem e meio ambiente. A prova apresenta como característica principal a participação de equipes de oito
atletas, que farão o percurso de 42,195 km, compreendendo um trecho de 6.194 km para o primeiro atleta e
5.143 km para os demais componentes da equipe.
Para participar é simples: basta ter 15 anos acima e enviar um fax com a cópia do RG e tamanho de camiseta
(a Usina disponibilizará aos corredores) para Luiz SESMT – Iguatemi até dia 30/07/11.
Cada equipe deve doar 30kg de alimento.
Não é necessário que seja colaborador para participar da nossa equipe, então convide seus amigos!
Mais informações e regulamento na página www.tabagismo.uem.br
Desde 2007, mais de trinta colaboradores da Usina Santa Terezinha participam desta e de outras corridas
de rua na região. Covidamos a todos para aderirem a esta modalidade esportiva que é muito bacana e faz
bem para o corpo e mente. O esporte nos proporciona uma melhor qualidade de vida, tão importante nos
dias de hoje. Além disso, nos ensina a conviver com vitórias e derrotas.
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MEDICINA E SAÚDE

VOCÊ SABE O QUE É HIPERTENSÃO?
A hipertensão arterial também conhecida como pressão alta, é a elevação da pressão. Essa pressão é a
que o sangue exerce sobre a parede das artérias durante a sua circulação.
É natural e normal que a pressão arterial aumente em alguns momentos, devido a esforços físicos ou
emoções, mas também é natural que passado estes momentos críticos, os valores da pressão arterial
voltem aos níveis normais.
Uma pessoa só desenvolve problemas de saúde relacionados à sua pressão arterial quando ela
permanece elevada ao longo de meses, ou quando aumenta muito subitamente.
Considera-se hipertensa a pessoa que, medindo a pressão arterial em repouso, apresenta valores
iguais ou acima de 14 por 9 (140mmHg X 90mmHg) em mais de duas medições com aparelho calibrado. A
verificação da pressão arterial deve ser realizada por um profissional treinado.
QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
A pressão alta age silenciosamente. É uma doença traiçoeira, só provoca sintomas em fases muito
avançadas ou quando a pressão arterial aumenta de forma rápida e exagerada. Algumas pessoas, porém,
podem apresentar sintomas, como dores de cabeça, dor no peito e tonturas, cansaço, fraqueza, sangramento
nasal, formigamento, visão “embaçada”, dentre outros, que representam um sinal de alerta.
FATORES QUE PREDISPÕEM A PRESSÃO ALTA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pressão arterial aumenta à medida que envelhecemos;
Obesidade (Excesso de peso);
Uso de cigarros, charutos e derivados do tabaco;
Ingestão incontrolada de sal;
Hereditariedade: filhos e parentes de hipertensos têm mais chances de se tornar hipertensos;
Sedentarismo: a falta de atividade física contribui para o aumento da pressão arterial.
Raça negra: as pessoas de raça negra são as que apresentam as formas mais graves de hipertensão;
Ingestão de alimentos ricos em gordura;
Diabetes: portadores de diabetes têm duas vezes mais chances de desenvolver hipertensão;
Estresse: situações que levam aos estados de ansiedade, também podem elevar a pressão arterial.

CONSEQUÊNCIAS DA HIPERTENSÃO ARTERIAL:
•
•
•
•

Infarto;
Derrame cerebral ou AVC;
Paralisação dos rins;
Alteração visual.

TRATAMENTO E CONTROLE

http://drauziovarella.com.br/ www.bancodesaude.com.br/ http://portal.saude.gov.br
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PADRONIZAÇÃO

ÁREA DE ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS PROCEDIMENTOS DÁ SEQUÊNCIA NOS TRABALHOS
DE PADRONIZAÇÃO

Durante o primeiro semestre de
2011 a Área de Auditoria Interna
deu continuidade aos trabalhos nas
Unidades Tapejara, Paranacity e
Terra Rica, auxiliando na execução,
revisão, bem como alteração, quando
necessária, dos procedimentos internos
do Grupo, priorizando os conceitos de
Qualidade e Padronização, envolvendo
os setores de Portaria, Balança e
Oficina Mecânica Agrícola.
Abaixo estão descritas algumas
atividades
desenvolvidas
nas
Unidades:

Em geral foram focados as
Normas, Procedimentos e Impressos
Padronizados, com a apresentação do
Oficina na Unidade Tapejara
material ao Supervisor Responsável
e Colaboradores, visando esclarecer, adequar e padronizar os trabalhos realizados. Com a
segregação de funções, as funções potencialmente conflitantes nas áreas foram separadas.
Também foi realizado o mapeamento das funções exercidas e definição com o(s) Supervisor/
Gerente(s) de quais atividades devem ser exercidas pelos colaboradores, minimizando sobrecarga
de atividades. Houve treinamento de 5S e de Atendimento, proporcionando reciclagem na filosofia
dos 5S e atendimento a visitantes nas Unidades, em conjunto com a área de Recursos Humanos
e O&M – Documentação.
Nos trabalhos específicos da Portaria, podemos ressaltar melhorias dos procedimentos e
adequações estruturais no layout das Portarias, visando possibilitar a melhor execução dos
trabalhos, atendendo às normas e procedimentos.
Na Oficina Mecânica Agrícola, foram realizadas ações com o CST implantando o Sistema e
treinando todos os colaboradores envolvidos no fluxo operacional desde o faturamento até a
digitação de remessa enviada ao fornecedor.
No Controle de Peças Aplicadas, as Oficinas Mecânicas Agrícolas foram fiscalizadas com o
objetivo de evitar gastos desnecessários com compras de peças e avaliar o aproveitamento das
peças destinadas ao descarte (sucateamento).
Na Montagem de Peças foi implantado o uso do módulo do Sistema SOL nas Unidades, para
que o estoque possa controlar todas as peças montadas nas Unidades.
Na Solicitação de Peças também foi implantado o uso do módulo do Sistema SOL nas Unidades,
para agilizar as solicitações, controlar e aprovar as peças requisitadas para compra e planejar para
compor o Estoque, evitando compras por AF.
Na Balança, foram realizadas ações que visavam melhorias em relação ao procedimento de
Entrada de Cana-de-açúcar, orientações para arquivar e guardar os documentos (Boletim de
Carregamento e Transporte de Cana) envolvidos no processo.
Na Pesagem no Recebimento de Mercadorias – Sistema PIMS, foi cobrada a digitação correta
no recebimento das mercadorias e a verificação da existência de divergências relevantes no peso
das cargas recebidas.
Por fim, na Pesagem para o Faturamento de Mercadorias, foi verificado o atendimento às
Instruções Normativas e a indicação de sugestões para agilizar os procedimentos realizados.
Com o apoio e participação dos Diretores das Unidades e dos colaboradores, os trabalhos foram
realizados, auditados pela Gerência e Supervisão de Auditoria contando com a participação dos
Diretores e Gerentes Industrial e Agrícola.
Na sequência serão iniciados os trabalhos em São Tomé, Rondon e Cidade Gaúcha, bem como
a cobrança da manutenção das ações realizadas nas Unidades citadas.
Contamos com a colaboração e apoio de todos para o efetivo crescimento do Grupo!
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SEGURANÇA DO TRABALHO

MELHORIAS IMPLANTADAS NA ÁREA DE SEGURANÇA
DO TRABALHO

Melhorias implantadas nas unidades produtoras da Usina Santa Terezinha contribuiram para prevenir
os acidentes e doenças do trabalho. É o resultado da integração entre os profissionais do SESMT e toda
equipe operacional das Unidades, que na busca de eliminar as condições que possam levar aos acidentes
do trabalho, encontraram meios adequados para atenuar ou até mesmo eliminá-los dos ambientes em que
os trabalhadores executam suas atividades. Estas melhorias foram apresentadas pelos profissionais do
SESMT nas reuniões mensais da SST e tiveram a aprovação dos engenheiros e técnicos de segurança do
trabalho.

Dentre estas apresentamos abaixo algumas:

Iguatemi: sistema de exaustão no processo de soldagem Tapejara: boneco com placa para sinalização nas
rodovias

Tapejara: gaiola para maçaricos no complexo industrial

Ivaté: melhorias nas escadas da indústria

Cidade Gaúcha: área de vivência nas frentes mecanizadas

Cidade Gaúcha: escada pantográfica no carregamento
de álcool

Terra Rica: coifa para capitação de fumos metálicos

Terra Rica: aspecto geral faixa de pedestre

Rondon: escada com guarda-corpo na chaminé da
caldeira

Paranacity: acesso às válvulas das dornas da destiladria São Tomé: piso da moenda antes

São Tomé: piso da moenda depois
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COMUNICAÇÃO

MESA ORGANIZADA AUMENTA PRODUTIVIDADE
Dos documentos e objetos que os profissionais mantêm em suas mesas de trabalho, 80% é
dispensável, atesta o personal organizer Ivo Corradi de Abreu, da consultoria OZ! Organize.
Os itens não ocupam só espaço mas também roubam minutos de trabalho, segundo Abreu.
“[Quando ficam em cima da mesa], checamos os mesmos documentos várias vezes, e, com
isso, perdemos muito tempo”, comenta.
Organização, portanto, é sinônimo de produtividade. A pedido da Folha, ele deu diretrizes
para a arrumação de uma mesa de trabalho de escritório que precisava de ordem e explicou
como fazer a manutenção.
1. O primeiro passo é separar todo o material da seguinte maneira:
- entrada: material novo e ainda não visto ou não consultado
- material necessário para o trabalho no dia a dia: manuais, calendário e porta-canetas vão
nessa categoria
- arquivo morto: documentos e objetos que precisam ser guardados, mas já foram utilizados
para um trabalho terminado
- arquivo de referência: documentos e objetos necessários para consulta esporádica
- arquivo corrente: todos os documentos e objetos necessários para um trabalho que está
sendo desenvolvido
- lixo: tudo o que não vai mais ser usado (e aqui não dá para ter a mentalidade de “um dia
eu posso vir a precisar”)
- leitura: é útil separar um espaço para material que o profissional pretende ler, mas ainda
não teve tempo
2. Com essas categorias em mente, faça pilhas de todas as coisas da mesa e de dentro
das gavetas
3. Jogue fora o que não será mais utilizado e reserve espaço para cada tipo de arquivo
4. Posicione os arquivos em seus devidos lugares
Corradi ensina que, a partir dessa arrumação, é preciso comprometer-se a dar
encaminhamento para todos os documentos no momento em que forem vistos ou lidos.
Esse tratamento pode ser:
- resolver no mesmo minuto, se for algo simples e rápido
- agendar, se for algo que o profissional não poderá resolver naquele momento. “É preciso
usar a agenda, anotar tudo lá, usá-la como uma ferramenta, uma aliada”, comenta.
- arquivar, se for algo do qual se precisará no futuro
- descartar
- devolver ao remetente ou encaminhar, se for algo que não é da alçada do profissional
Outras dicas para organização do ambiente de trabalho:
- Tenha uma agenda sempre à mão e anote tudo nela - compromissos pessoais e profissionais
- Limpe a caixa de e-mails e crie pastas classificadas por assuntos
- Tente agrupar compromissos externos em horários próximos
- Se estiver fora do escritório, consulte sua lista de lembretes e veja se não é possível
resolver outra tarefa
- Dedique 15 minutos do fim do dia para organizar o dia seguinte
Fonte: http://classificados.folha.com.br/empregos/923020-mesa-organizada-aumenta-produtividade-diz-consultor.shtml
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