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SETEMBRO/OUTUBRO 2021

GOLPES EM PLATAFORMAS DE COMPRA E VENDA ONLINE
A vítima faz um anúncio em plataformas de compra/venda online e deixa o número de contato acessível ao público; Os criminosos, de posse do número, se passam pelo suporte da
plataforma e pedem para que a vítima passe um código de validação recebido por mensagem;
Como Prevenir?
• Nunca informe códigos recebidos por mensagem para ninguém e habilite a autenticação
de dois fatores em sua conta;
• Na dúvida, entre em contato através dos canais ociais da plataforma.
O que fazer?
Registrar um Boletim de Ocorrência e denunciar ao WhatsApp através do e-mail: suporte@whatsapp.com, também é possível denunciar clicando no número do golpe, clicar no
campo "Dados do contato" e clicar em "denunciar". Após o envio do e-mail, realize o procedimento para recuperação da conta sucessivas vezes, para bloquear a conta e o criminoso não conseguir mais utilizá-la. O QUE FAZER? O código recebido é de autenticação do
WhatsApp da vítima, que terá o aplicativo clonado, caso passe o código recebido ao criminoso
Abaixo listamos 5 cuidados a serem observados:
• Não faça compras a partir de e-mails não solicitados (SPAM);
• Dê preferência a lojas que oferecem vários recursos em seu site;
• Observe se a loja on-line oferece ambiente seguro;
• Verique se a loja on-line informa CNPJ, telefone e endereço;
• Direito ao arrependimento de compra e à devolução do produto.

USINA SONORA

O BAGAÇO
INFORMATIVO BIMESTRAL

EDIÇÃO 47

INSTITUCIONAL

REFLEXÃO

Quando tiver que
escolher entre estar
certo e ser gentil
escolha ser GENTIL!

PREMIAÇÃO “CAIXA DE IDEIAS”
CICLO JUNHO A SETEMBRO/2021
No dia 27/10 foi realizada a premiação do primeiro ciclo do Programa "Caixa de Ideias". Foram 29 participações no período de
junho a setembro/2021, as ideias foram avaliadas por uma comissão composta por representantes das diversas áreas da empresa, seguindo os critérios pré denidos no início ciclo.

- Extraordinário

O programa "Caixa de Ideias" é contínuo e busca ideias que possam ser implementadas para a otimização dos processos organizacionais, e também do produto e da produtividade nos setores,
visando a redução de custos operacionais.

CONFIRA AS IDEAIS PREMIADAS:

Matheus Weverton que exerce a função
de Conferente de Produção contribuiu
com a ideia de substituição das lâmpadas utilizadas na talha de transporte
dos bags por dois reetores, reduzindo
o custo de consumo de energia e o número de trocas.

1º Lugar - Prêmio: TV 43" Smart
Denys Robert que exerce a função de
Analista de Infraestrutura JR contribuiu
com a ideia de reavaliarmos o descarte
de lixo eletrônico, possibilitando o reaproveitamento de peças/equipamentos
através de venda ou doação.

(67) 3254-5006

3º Lugar - Prêmio: Bicicleta

2º Lugar - Prêmio: Celular
Gabriel Pepeleascov que exerce a função de Auxiliar de Armazém contribuiu
com a ideia de instalação de um interfone entre os setores de Armazem e
Empacotamento, facilitando a comunicação entre as duas áreas.

A Usina Sonora agradece a contribuição de todos os colaboradores e reforça a importância da
participação de cada um na melhoria contínua dos nossos processos.
Você pode ser o próximo premiado, participe!

AGRÍCOLA

S A Ú D E O C U PAC I O N A L

TIPOS DE MANUTENÇÃO – QUAL DEVO USAR?
A NBR-5462 elenca três tipos de manutenção:
Manutenção Corretiva: Manutenção efetuada
após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de executar uma
função requerida.
Manutenção Preventiva: Manutenção efetuada
em intervalos predeterminados, ou de acordo
com critérios prescritos, destinada a reduzir a
probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item.
Manutenção Preditiva: Manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.

Não existe tipo de manutenção ideal, o que irá
denir qual tipo usar e quando usar é a estratégia
de manutenção adotada para manter a disponibilidade e conabilidade dos equipamentos.
O Departamento de manutenção – DEMAN
trabalha com os três tipos de manutenções supracitados. As manutenção são aplicadas de
acordo com a criticidade em que o ativo está
classicado.
No ano 2021 evoluímos de forma considerável a respeito da aderência das manutenções
aplicadas em nossos equipamentos. Criamos
um histórico que será usado como base de dados para anos futuros, onde poderemos medir
com mais assertividade a nosso evolução neste
seguimento.
Destacamos na safra 2020/2021 a técnica
de manutenção preventiva aplicada nos Reboques e Semirreboques canavieiros.

FROTA MONITORADA
78

TOTAL GERAL
SEMIRREBOQUES
REBOQUES

39
39

OUTUBRO ROSA

Como fazer o autoexame

ADERÊNCIA AO PLANO
DE MANUTENÇÃO
80%

NÚMERO DE AÇÕES
CORRETIVAS
682

SAFRA 2020
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Se conheça,
se toque
se ame
se cuide!
Levante o braço e apalpe a mama
com a ponta dos dedos. Faça
movimentos circulares em busca
de possíveis nódulos e repita o
processo do outro lado.

428
SAFRA 2021

Na mesma posição, aperte os
mamilos e observe se eles
expelem algum líquido de
coloração avermelhada ou
anormal.

Por último, apalpe suas axilas em
busca de nódulos, dolorosos ou
não. Caso encontre algum,
procure ajuda médica.

O AU TO E X A M E D E M A M A P O D E S A LVA R V I DA S. I N C L U S I V E A S UA .

A USINA SONORA APOIA ESTA CAUSA

Os dados registrados acima demonstram que tivemos uma redução de 37,2% no número de manutenções corretivas em relação à safra
de 2020.
Parabenizamos o nosso time de manutenção pelo engajamento e os esforços empenhados.

E M I S S Õ E S AT M O S F É R I CAS

VOCÊ SABE O QUE SÃO
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS?
As emissões atmosféricas representam o lançamento de substâncias, capazes de causar alterações na atmosfera,
quando lançadas em concentrações superiores às permitidas pela legislação.
Essas substâncias são poluentes atmosféricos e podem tornar o ar impróprio e
nocivo à saúde da população e ao meio
ambiente.
As principais fontes de poluentes atmosféricos são denominadas fontes xas
(indústrias) ou móveis (veículos a gasolina/diesel/álcool/gás natural).
Dentre as ações de Gestão Ambiental
da Usina Sonora é realizado o monitora-

MÊS DE PREVENÇÃO
AO CÂNCER DE MAMA

mento de suas fontes de emissões a m
de mantê-las dentro dos limiteis aceitáveis. Nas fontes xas, chaminés da indústria, o levantamento é feito trimestralmente e enviados ao órgão ambiental. O
levantamento nas fontes móveis, veículos e motores a diesel, é realizada sempre
que o equipamento segue para a revisão
no setor de manutenção.
Para diminuir e controlar estas emissões, além do monitoramento, a Usina
Sonora conta com a instalação de lavador de gases nas chaminés da Indústria e
a manutenção e limpeza periódica nos
equipamentos a diesel. Desta maneira as
emissões atmosféricas são mantidas
dentro dos padrões estabelecidas por lei.

RECURSOS HUMANOS
APROVEITE A OPORTUNIDADE DE SE QUALIFICAR!

SEGURANÇA DO TRABALHO

SEMANA INTERNA
DE PREVENÇÃO
DE ACIDENTE DE
TRABALHO

Você pode iluminar o
mundo com o seu

EXEMPLO.
Faça da

SEGURANÇA
um hábito

G E STÃO DA Q UA L I DA D E

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO
CLIENTES
2021

Uma parceria Grupo Kroton e Usina Sonora!

CURSO DE EXTENSÕES
O N L I N E

E

G R AT U I T O

• 123 Opções nas mais diversas áreas ﬁns, como: Direito, Adm,
Gestão, Educação, TI, Engenharias, Marketing e Vendas, RH,
Ciências e Saúde;
• Ambiente Virtual de Aprendizagem Inovador;
Certiﬁcado Extensão EAD - 80h
FAÇA JÁ SUA MATRÍCULA!
D I S P O N Í V E L PA R A C O L A B O R A D O R E S
E DEPENDENTES

67 99619.4385
das 13h00 às 18h00

A Usina Sonora atingiu a excelência na última pesquisa de satisfação de seus clientes, realizada
entre 25 e 26/05/2021. A pesquisa foi realizada considerando os clientes de 2020.
Esse resultado é fruto do trabalho de todos os colaboradores da empresa, somado aos
esforços da Alta Direção, em prol da melhoria continua dos nossos processos e produtos.

RESULTADO FINAL
Avaliação Clientes Açúcar

Meta: 91%
RESULTADO

97,5%

QUESTÕES AVALIADAS

RESULTADO FINAL
Avaliação Clientes Etanol

Seriedade e
conança nas
negociações.

Tempo de
resposta da
empresa.

Qualidade do
produto.

Cumprimento
do prazo de
entrega.

Atendimento às suas necessidades
e expectativas individuais e de
mercado.

Meta: 91%
RESULTADO

97,4%

