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CAMPANHA AGOSTO LILÁS
A campanha foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº
11.340/ 2006), assinada no dia 7 de agosto, que completou 15 anos.
Um dos objetivos do “Agosto Lilás” é a divulgação da lei que foi elaborada justamente para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica,
moral ou patrimonial.
A Usina Sonora realizou palestras de curta duração com suas colaboradoras, informando e conscientizando-as sobre os tipos de violências contra a mulher e os pontos
de atendimentos destas vítimas.
É importante despertar na sociedade quão importante é ter uma mobilização para
coibir todas as formas de violência contra a mulher.
Os dados evidenciam que a violência contra a mulher afeta mulheres de todas as
classes sociais, idades, níveis de escolaridade, raças e religiões.
Pode ocorrer em casa, entre pessoas da família ou entre pessoas que mantenham
relações íntimas de afeto, mesmo sem a convivência sob o mesmo teto.
O agressor é, geralmente, o marido, namorado ou ainda o pai, irmão, tio, avô.
No Brasil, onde a população feminina sofre violência a cada quatro minutos e em que
43% dos casos acontecem dentro de casa, a necessidade de isolamento social neste
período de pandemia pela COVID 19, traz uma preocupação real, pois para mulheres
em situação de vulnerabilidade, isso pode ser trágico.
Em Sonora infelizmente esse crescimento também faz parte da nossa realidade, neste ano já foram registrados dois casos de feminicídio demonstrando que qualquer tipo
de violência não pode ser ignorada ou encoberta pelo silêncio. Precisamos denunciar!
Te convidamos a fazer parte desta Campanha, neste mês de prevenção e em todos
os dias do ano.
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DIGA NÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Quebre o silêncio e o ciclo de abuso.

UTILIDADE PÚBLICA
VOCÊ SABIA que muitos estabelecimentos exigem a apresentação da Carteira de Vacinação para autorizar a entrada?
Utilizando o aplicativo Conecte SUS Cidadão você tem no seu celular o comprovante de
vacinação contra o COVID-19.

A USINA SONORA RECEBE RECOMENDAÇÃO
PARA A CERTIFICAÇÃO BONSUCRO
A Usina Sonora recebeu a auditoria de manutenção
da certicação do Padrão Bonsucro nos dias 17, 18 e
19 de Agosto e, como resultado, manteve a certicação
Bonsucro!
A auditoria foi realizada nas áreas administrativa, industrial e agrícola, entre os pontos positivos, foram destacados o engajamento e a disponibilidade das equipes

e a infraestrutura da empresa.
A Bonsucro avalia e reconhece as melhores práticas
de sustentabilidade das empresas do setor sucroenergético. Agradecemos a todos os nossos colaboradores, que permanecem engajados e comprometidos em
trabalhar para gerar grandes resultados como esse.

O Conecte SUS Cidadão é o aplicativo ocial do Ministério da Saúde, onde o cidadão brasileiro pode visualizar e
acompanhar o seu histórico no Sistema Único de Saúde (SUS).
Nele você pode consultar:
• Histórico de vacinação na Carteira de Vacinação Digital.
• Histórico de exames, dispensação de medicamentos.
• Localização de estabelecimentos de saúde da rede pública.

Faça o Download e o cadastro no APP e tenha seu comprovante de vacinação em mãos.

(67) 3254-5006
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Parabéns para o nosso time!

AGRÍCOLA

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

USINA SONORA INVESTE EM TÉCNICA DE CAPINA
QUÍMICA LOCALIZADA

GOLPE DOS FALSOS LINKS

A cultura de cana-de-açúcar exerce um papel muito importante na economia do Brasil devido à produção açucareira e do álcool.
O Brasil é líder na produção de açúcar e de
álcool no mundo. Nos últimos anos, a área de
produção e a produtividade tem aumentado continuamente, devido principalmente as boas perspectivas do mercado futuro.
Sendo assim, o plantio e a colheita da canade-açúcar são realizados praticamente o ano
todo, em diferentes regiões do Brasil que apresentam características climáticas muito diferentes.
Essa situação tem apresentado um grande
desao para o setor técnico responsável pelos
tratos culturais, principalmente na recomendação de estratégias de manejo de plantas daninhas.
Diante disso a Usina Sonora S/A por meio de
seu setor agrícola, o qual está representado nessa atividade pelo setor técnico agronômico, implementou em nossas áreas a capina química
localizada, que consiste na aplicação localizada
do herbicida diretamente na planta invasora.
A aplicação é realizada de maneira manual,
por colaboradores treinados e capacitados utilizando os EPI (Equipamento de Proteção Indivi-

dual), necessários para exercer essa atividade e
utilizam uma pistola aplicadora preenchida com
o herbicida WG granulado.
OS principais benefícios dessa operação são:
1. Eciência - Com o uso dessa operação
localizada, a eciência da aplicação é de 100%,
evitando o retrabalho e as falhas de aplicação.
2. Uso consciente do produto químico - A
aplicação do herbicida é feita de maneira localizada e somente onde é identicado a planta invasora, levando assim a utilização especíca e
correta do produto, aproveitando o máximo do

seu potencial ativo.
3. Economia Financeira - A aplicação localizada e não generalizada uma pistola aplicadora
preenchida com o herbicida WG granulado.
4. Menor Impacto Ambiental - o Maior benefício é o uso consciente de defensivos agrícolas, causando menos impacto, torna-se um
grande aliado do meio ambiente.
Essa é a USINA SONORA S/A evoluindo a cada
dia sem deixar de investir nos seus bens mais
preciosos, seus colaboradores e o meio ambiente.

Na tentativa de aplicar um golpe ,por meio de mensagens,os criminosos dizem que a vítima ganhou uma promoção,sorteio, benefício,auxílio ou até mesmo informam uma operação indevida em sua conta. Na sequência encaminham um link em que a vítima acessa e é
direcionado a um falso cadastro onde deixa seus dados pessoais e bancários, ação suciente para que os criminosos possam dar continuidade no golpe.

!

COMO PREVINIR?
– Sempre descone de links encaminhados via WhatsApp ou SMS,
na dúvida, entre em contato direto com os canais ociais de comunicação;
– No caso de acionar o link ou realizar o cadastro em algum site, informe seu banco e leve seu telefone em alguma assistência para
vericar a existência de aplicativos maliciosos.

RECURSOS HUMANOS

INÍCIO DAS ATIVIDADES PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 2021
O programa de aprendizagem da Usina Sonora tem como objetivo preparar e oportunizar o ingresso do jovem no mercado de trabalho. Com
foco na formação prossional e integração social é uma parceria com o
SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e com o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

MEIO AMBIENTE

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Conforme a legislação, Área de Preservação Permanente é uma
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade. São exemplos de APP: margens de rios e
outros cursos d’água, áreas de altitude, encostas íngremes, entre outras.
No caso dos rios, lagos/lagoas seja natural ou articial, as APP se
destinam a evitar o assoreamento, garantindo o abastecimento dos lençóis freáticos e a preservação da vida aquática e da fauna silvestre.

O uso de áreas de APP para qualquer atividade é regida e liberada
somente pelos órgãos ambientais competentes e para fazê-lo, devem
comprovar as hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental.
Tendo como objetivo manter as áreas de APP preservadas e o cumprimento da legislação vigente a Usina Sonora PROIBE a entrada de pessoas para qualquer atividade alheia às necessárias ambientais para manutenção dessas áreas, destacando ainda por meio de sinalização a
proibição das atividades de caça e pesca nestas áreas, atividades essas que estão sujeitas a sansões penal e/ou administrativa, de acordo
com o Art. 29 da LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

G E STÃO DA Q UA L I DA D E

A USINA SONORA É
RECOMENDADA PARA
RECERTIFICAÇÃO NO
ESQUEMA FSSC22000
A recomendação em um esquema de referência em segurança
de alimentos reconhecido internacionalmente é uma conquista de
todos nós, colaboradores comprometidos com a segurança dos
alimentos e com a saúde dos nossos clientes e familiares.
Que possamos melhorar continuamente a qualidade do nosso
trabalho e com isso reforçar nosso princípio de fabricação de produtos seguros.
A auditoria foi realizada nos dias 28,29 e 30 de Julho.
Parabéns a todos pelo excelente resultado.

Os cursos disponibilizados foram: Assistente de Administração Rural
e Operador de Processos na Indústria Sucroalcooleira. As 46 vagas foram oferecidas para jovens entre 18 e 21 anos selecionados através de
um processo seletivo composto por 3 fases.
Na abertura da aula inaugural realizada no dia 30/08, o gerente administrativo Fernando Dal Bem destacou a importância do programa na trajetória pessoal e prossional como meio para construir uma carreira na
Usina Sonora.
O programa ainda colabora para o desenvolvimento social, já que as
vagas são remuneradas, com registro em carteira de trabalho. A aprendizagem prossional proporciona o crescimento do jovem de várias formas, abrindo um leque de oportunidades para o amadurecimento e inserção no mercado de trabalho.

