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SISTEMA DE PLANTIO DE MEIOSI

ALIMENTO SAÚDAVEL É ALIMENTO SEGURO!

 Visando a redução de custo e aumento de produtividade, a Usina Sonora tem adotado a MEIOSI (Método Inter Ocupacional Simultâneo), uma 
metodologia de plantio que tem como principal objetivo formar o viveiro de mudas de cana de açúcar dentro da própria área de renovação.

 A técnica funciona plantando duas linhas de cana de açúcar, deixando um espaço intercalar equivalente a 8 linhas, com o propósito de produzir 
nessas duas linhas mudas o suciente para o plantio do restante da área. Nesse espaço intercalar, surge a possibilidade de plantio de outras 
culturas, como a soja, que deve ser plantada e colhida durante o tempo de crescimento das linhas de cana plantadas anteriormente. Após a 
colheita da soja, as linhas de cana já deverão ter idade suciente para servirem de mudas para as linhas vazias deixadas.

 O maior benefício na adoção desse método está relacionado à idade das mudas, que se traduz em maior vigor e, portanto, menor consumo de 
mudas, melhor sanidade e maior rendimento de corte. Também vale destacar que não existe a necessidade de carregamento e transporte das 
mudas, visto que elas foram produzidas na própria área de plantio, minimizando custos e melhorando a qualidade da operação.

 Em contraponto dos benefícios destacados, o plantio de MEIOSI, apresenta desaos para a operação, que depende de novas tecnologias para 
aplicação de insumos em uma das culturas sem que a outra seja afetada, necessitando de constante atenção e de elevada qualidade nas 
operações realizadas na área de cultura mista.

(67) 3254-5013

 Toda vez que falamos de alimentação saudável, imediatamente pensamos em um lindo prato de salada ou num belo café da manhã composto 
de frutas e sucos, tudo bem colorido, não é mesmo?!

 O conceito de alimentação saudável não está baseado apenas nos ingredientes naturais e coloridos presentes nas diferentes refeições, mas 
também na segurança do alimento que preza pelas condições de higiene durante a manipulação, a confecção, a venda e o consumo dos alimentos.

 Por isso, seguem algumas dicas que certamente nos ajudarão a prevenir as DVAS- Doenças Vinculadas por Alimentos.

2. SELEÇÃO E ARMAZENAMENTO: As bactérias podem se espalhar 
e contaminar outros alimentos. Por isso, os alimentos crus devem 
ser guardados separadamente, evitando-se o contato entre eles. 
Preste atenção com a temperatura adequada para guardar os 
alimentos: se é no refrigerador ou no freezer.

1. LIMPEZA: Lavar as mãos antes de manusear qualquer alimento, 
seja para consumo, seja na preparação.

4. RESFRIAMENTO: A temperatura fria é uma maneira de proteger 
os alimentos da proliferação de micro-organismos. Entretanto, a 
geladeira não deve estar muito cheia, já que isso impede a 
circulação do ar frio entre os alimentos. Atenção, nunca 
descongele os alimentos em temperatura ambiente. As formas de 
descongelar são: geladeira, água fria ou micro-ondas. Mas, 
alimentos que forem descongelados fora da geladeira deverão ser 
cozidos imediatamente para evitar contaminação

3. COZIMENTO: O calor é uma forma de destruir a maioria dos 
micro-organismos nos alimentos, em especial os de origem 
animal (carnes, aves, pescado, ovos, leite cru). As carnes cruas 
podem ser transmissores de bactérias.
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 SAÚDE OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO

TABAGISMO, COMO PARAR?

MEIO AMBIENTE

NR 34 – TRABALHO A QUENTE

INSTITUCIONAL

 Se planeje, peça ajuda ao seu médico, avalie os momentos em que 
mais tem vontade de fumar, adote novos hábitos, permaneça positivo.

 Em 2020 a Usina Sonora promoveu a desti-
nação correta a mais de 71.000 quilos de resí-
duos considerados contaminados, gerados em 
todos os setores, o que resultou em uma despe-
sa de mais de R$70.000 reais. Mas, o que são 
resíduos contaminados?

 Resíduos contaminados são materiais que 
apresentam riscos à saúde pública e ao meio 
ambiente, devido à presença de substâncias peri-
gosas, exigindo tratamento e disposição especi-
ais, trazendo para nossa realidade a maioria dos 

RESÍDUOS CONTAMINADOS, FAÇA SUA PARTE!

•  1,4 bilhão de pessoas são fumantes no mundo;

•  250 milhões são mulheres;

•  Tabagismo é a principal causa evitável de doenças, invalidez 
e morte prematura;

•  É fator de risco para 6 entre as 8 principais causas de morte;

•  Fumar causa cerca de 55 tipos diferentes doenças;

•  5 milhões de mortes por ano no mundo;

•  200 mil mortes por ano no Brasil (ou 23 por hora).

TROQUE SEU MAÇO POR UMA MUDA!

• Em 20 min, a pressão arterial e os bati-
mentos cardíacos voltam ao normal;

• Em 8 horas, os níveis de monóxido de 
carbono se normalizam; 

• Em 24 horas, o risco de ataque cardíaco 
é reduzido;

AO PARAR DE FUMAR:

contaminados gerados, por óleos e graxas.

 Mas, você sabia que grande parte destas 71 
mil toneladas poderiam ter sido recicladas, ge-
rando renda ao invés de despesa? Sim, grande 
parte do material destinado como contaminado 
foi contaminado nas lixeiras de descarte no mo-
mento em que foram misturados com substan-
cias perigosas após o seu uso, por isso precisa-
mos da sua ajuda.

 Através de iniciativas individuais, podemos 
reduzir este montante de resíduos contamina-

dos, com ações simples como: 

 • Verique se está descartando o resíduo 
contaminado na lixeira correta; 

 • Quando for realizar trabalhos com produ-
tos contaminados acondicione de maneira cor-
reta até o descarte na lixeira adequada. 

 Atitudes simples como essas, podem nos 
ajudar a proteger o meio ambiente e reduzir a 
quantidade de resíduos contaminados.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – PRINCIPAIS FUNDAMENTOS

 Estamos no período de manutenção e as atividades estão a todo vapor. Os serviços a 
quente não poderiam car de fora dessa. Mas você sabe o que são trabalhos a quente? 

 Veja abaixo a denição e que ligado como se prevenir durante suas atividades:

  É todo processo de trabalho que envolva a soldagem, brasagem, solda branda, corte, es-
merilhamento, perfuração, queima ou fusão de substâncias que podem produzir faíscas ou 
chamas com uma temperatura suciente para incendiar vapores inamáveis e/ou materiais 
combustíveis.

RECURSOS HUMANOS

MUDANÇAS E INOVAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES
 A mudança é importante e neces-
sária para a saúde de qualquer negócio, 
pois é algo imposto pela grande com-
petitividade dos mercados. Se uma or-
ganização não aderir à mudança por 
iniciativa própria, tomando a frente e 
inovando em seus processos, adere 
por necessidade. A mudança tem co-
mo foco, oferecer um conjunto de prá-
ticas, ferramentas e ações capazes de 
dar suporte para que todos se adaptem 
à nova realidade.

 “É necessário termos disposição 
para nos adaptar ao novo, hoje isso é 
uma questão de sobrevivência. Atual-
mente estamos aprendendo a lidar com 
o que não está “determinado”, o mo-
mento complexo pelo qual estamos 
passando nos trouxe transformações 
em diferentes níveis que serão muitos 

• Choque elétricos;

•Exposição a fumos e gases;

•Fogo e explosões;

•Radiações;

•Queimaduras;

•Lesões;

•Entre outros riscos.

•Capacitação para atividade;

•Proteção para incêndios;

•Check list dos equipamentos;

•Análise preliminar de risco;

•Abertura da permissão de trabalho (PT);

•Permissão de entrada e trabalho (PET) para espaços connados;

•Sinalização da área;

•Obrigatório o uso do EPI  de acordo com a atividade.

Medidas Preventivas:Riscos da atividade:

signicativas ao longo da nossa trajetó-
ria. Não há formulas para mantermos a 
adaptação aguçada, mas precisamos 
nos manter abertos para as mudanças 
que surgem, olhar para esse movimen-
to como uma possibilidade de experi-
mentar algo fora da nossa rotina, o que 
vai nos ajudar a crescer pessoal e pro-
ssionalmente.” disse Ziuma Lopes, 
Coordenadora de DHO.

 É essencial que cada funcionário 
acrescente suas competências e co-
nhecimentos ao processo, indicando 
comentários construtivos que ajudem 
a desenvolver em todas as etapas do 
projeto. O primeiro grande desao é 
que todos os níveis da organização 
compreendam a necessidade da mu-
dança e incorporem o sentimento de 
crescimento e evolução.

• Em 3 dias, os brônquios relaxam e a capa-
cidade respiratória aumenta;

• Em 2 a 12 semanas, a circulação volta ao 
normal;

• Em 1 a 9 meses, há menos risco de tosse 
e infecções respiratórias;

• Em 1 ano, o risco de doença coronariana, 
que causa obstrução dos vasos sanguí-
neos, cai pela metade; 

• Em 10 a 15 anos, o risco de doença coro-
nariana se iguala ao de quem nunca fu-
mou;

• Em 15 a 20 anos, o risco de câncer é se-
melhante ao de quem nunca fumou.

O titular de dados tem o direito de decidir e entender todo o 
ciclo de vida de seus dados pessoais nas empresas.

02.

CONTROLE

 As empresas devem tratar os dados 
pessoais de forma não discriminatória 
e não abusiva, sempre respeitando a 

liberdade, a intimidade e a privacidade
dos titulares de dados

03.

ÉTICA

As empresas devem atuar 
de forma transparente per-

mitindo que o titular de 
dados saiba exatamente o 
que será feito com seus 

dados pessoais.

TR ANSPARÊNCIA 01.
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