S A Ú D E O C U PAC I O N A L

VACINA SIM!

MAIO/JUNHO 2021

COVID - 19

Vacinação

USINA SONORA

• FRENTE AO ENORME DESAFIO PROVOCADO PELA PANDEMIA DA COVID-19, A
VACINA ASSUMIU UM PROTAGONISMO AINDA MAIOR NO MUNDO.
• ATUALMENTE AS MEDICAÇÕES DISPONIVEIS NO MERCADO TRATAM APENAS
OS SINTOMAS. DESTA FORMA A IMUNIZAÇÃO ATRAVÉS DA VACINA, ALIADA
AS MEDIDAS DE HIGIENE E DISTANCIAMENTO SOCIAL DIMINUI A
PLORIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS.

INFORMATIVO BIMESTRAL

NÃO ESCOLHA VACINA
ESCOLHA SER VACINADO

PROTEJA-SE DE GOLPES

GOLPE DO PERFIL FALSO NO WHATSAPP

O BAGAÇO
EDIÇÃO 45

INSTITUCIONAL
REFLEXÃO

USINA SONORA - 45 ANOS DE HISTÓRIA

Os criminosos vinculam uma imagem de perl da vítima, geralmente retirada do seu próprio perl de WhatsApp
ou redes sociais.
Com uma conta falsa, eles se passam pela vítima e solicitam dinheiro para amigos, familiares e conhecidos.

COMO PREVENIR
• Ajuste a visualização da imagem do conta de WhatsApp apenas para contatos autorizados;
• Fique atento a mensagens de conhecidos ou familiares solicitando depósito e/ou transferências bancárias (ainda mais se for em nome de terceiros);
• Descone de contas com fotos de conhecidos, mas com números diferentes;

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”.
Avisar familiares e conhecidos, no caso de detectar que estão utilizando seu nome para aplicar o golpe

Este golpe não se trata de clonagem de WhatsApp, a vítima não deixa de ter acesso ao seu aplicativo; os criminosos utilizam um número diferente com a foto da vítima para se passar por ela

(67) 3254-5013

O grupo econômico da Usina Sonora atua na produção de açúcar,
As empresas foram negociadas parcialmente em 1979 e ano de 1983
álcool e energia elétrica. Vem se destacando no mercado sucroenergéti- em caráter denitivo com o Grupo Giobbi e Cigla.
co por utilizar práticas inovadoras, priorizar a qualidade dos seus produNo ano de 2002 o Grupo Giobbi adquiriu a participação do Grupo Cigla,
tos e a satisfação dos seus clientes, garantindo a sustentabilidade ambi- tornando-se assim o único proprietário. Em 28 de novembro de 2006 a
ental dentro do seu processo produtivo.
Companhia Agrícola Sonora Estância, passou a ser denominada Sonora
Com uma equipe de aproximadamente 2.000 colaboradores, a em- Estância S.A, nome pela qual se tornou reconhecida em toda região.
presa é a maior geradora de empregos no município de Sonora (MS),
A princípio, a companhia produzia somente etanol, mas a partir da safra
1995/1996 passou também a fabricar açúcar, com produção inicial de
onde está localizada.
Suas atividades também impulsionam o desenvolvimento socioeco- 195.400 sacos de açúcar de 50kg em sua primeira safra e hoje, com recorde de produção de 2.400.284 Sc/50kg na safra de 2020/2021.
nômico da região.
Com o decorrer dos anos, a Usina Sonora realizou grandes investimenA Usina Sonora busca aprimorar constantemente a qualidade de setos em sua produção agrícola e industrial, o que proporcionou a expansão
us processos produtivos, a excelência de sua equipe e a implantação de de sua área de cultivo de cana-de-açúcar e a aquisição de novas máquinas
ações ambientais e sociais.
e equipamentos para o campo, tornando possível a mecanização de 100%
História
da colheita.
Fundada em 15 de julho de 1976, pelos sócios Maurício Coutinho
Em 2019 a Usina Sonora investiu em tecnologia para a construção de
Dutra e seu sobrinho Raul Kelvin de Thuin, sob a denominação de Com- uma Usina Termoelétrica de Energia (UTE), projeto considerado como o
panhia Agrícola Sonora Estância, a empresa inicia sua história como maior da história da empresa após a construção do parque industrial de
uma das pioneiras do estado do Mato Grosso do Sul.No ano de 1977 produção de Álcool e Açúcar.
através do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), que auxiliou a
Contando com uma planta moderna e automatizada com capacidade
implantação de muitas destilarias e cooperativas de produção de etanol para cogeração de 10 MWH, esse projeto é um marco no desenvolvimento
pelo país, iniciou-se a construção da Destilaria Aquárius que passaria a da empresa e do município e será capaz de iluminar uma cidade com 40
mil residências.
produzir efetivamente dois anos depois.
A ascensão da Usina Sonora é baseada em uma direção prossional e
Em 16 de maio de 1980 foi criada mais uma coligada, a Rio Corrente
Agroindustrial Ltda, empresa responsável pelo cultivo da cana-de- qualicada composta pelos pioneiros e sucessores da família Giobbi, juntamente com seu quadro de colaboradores.
açúcar.

AGRÍCOLA

RECURSOS HUMANOS

USINA SONORA INVESTE EM TECNOLOGIA DE PLANTIO MPP E MPB.
O agronegócio brasileiro está em constante evolução, tanto no setor técnico com novas e mais aprimoradas técnicas de preparo de solo, adubação e tratos culturais, quanto no setor operacional com novas máquinas e equipamentos para a realização das atividades de
campo.
Pensando nisso a Usina Sonora S/A por meio de seu
setor agrícola em parceria com a STA Máquinas LTDA,
adquiriu duas Transplantadeiras marca Ferrari, modelo
FMAX de duas linhas para plantio de mudas de cana-deaçúcar tanto MPP (Mudas Por Perlho – Sistema Perrfecta) E MPB ( Mudas Pré-Brotadas).
Essa parceria está rmada na compra das duas
Transplantadeiras e no plantio de 200 hectares, sendo
parte em meiose 1º etapa (sulco-mãe) e parte em plantio total, esse plantio servirá de aperfeiçoamento para
nossa equipe.
A Transplantadeira FMAX é dotada de um sulcador de
60 cm que distribui o fertilizante em três diferentes profundidades 20, 40 e 60 centímetros, esse modelo de
distribuição favorece o crescimento radicular verticalizado, em resumo a planta é estimulada a aprofundar mais
as raízes para conseguir mais alimento.
Esse projeto de plantio de mudas de cana-de-açúcar
com a Transplantadeira FMAX tem 4 pilares:
1. Equidistância - A cana é uma gramínea que tem
como siologia estrutural formar touceiras, ao respeitar
a correta equidistância entre as mudas no campo, a formação dessas touceiras é favorecida, evitando assim a
competição entre as plantas por luz, água e nutrientes.
2. Longevidade – Respeitando a equidistância das
touceiras, reduziremos em muito o arranquio das mesmas pela colheita mecanizada, reduzindo também as
perdas por pisoteio, proporcionando assim um canavial
mais longevo (com mais cortes).
3. Verticalização do Sistema Radicular – Com o
sistema de sulcação e distribuição de fertilizantes em 3
estágios (20,40 e 60 centímetros) de profundidade a

parte radicular da planta é forçada a verticalizar, isso proporciona a planta uma redução enorme no stress hídrico
pois nas profundidades abaixo de 25 centímetros o solo
é permanente úmido, isso permitirá a planta um maior
período de vegetação, conseguindo assim produzir mais.
4. Maior Disponibilidade de Nutrientes – Com a disponibilização de nutrientes essenciais para o pleno desenvolvimento da planta em 3 estágios de profundidade,
a planta terá por mais tempo durante seu desenvolvimen-

SIGA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM E CONHEÇA NOSSO NOVO SITE!

to estrutural e radicular a sua disposição os nutrientes
necessários para desempenhar seu máximo potencial
produtivo.
Com esses 4 pilares alcançados a meta é produzir
mais toneladas de cana por hectare, com uma longevidade maior do canavial.
Essa é a USINA SONORA S/A evoluindo a cada dia
sem deixar de pensar nos seus bens mais preciosos,
seus colaboradores e o meio ambiente.

Conﬁra nossas ações
no Instagram!

CONHEÇA
NOSSO NOVO SITE!

/usinasonora.ms

anos
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CORREÇÃO
ANTES DO
PLANTIO

PLANTA
PÓS PLANTIO

TOUCEIRA APÓS
2º CORTE

TOUCEIRA APÓS
5º CORTE

0.25

0.50

0.65

0.07

Gostou do
conteúdo?

SOLO QUE
SECA RÁPIDO

0,25
0,68

0.03

SOLO SEMPRE
ÚMIDO

www.usina sonora-ms.com.br

deixe seu like
compartilhe com os amigos

FORMAÇÃO DE
TOUCEIRAS

salve para não esquecer
DESCARGA DE
CORRETIVO +
ADUBO DE 0 A 20 cm

tire suas dúvidas

DESCARGA DE
CORRETIVO +
ADUBO DE 20 A 40 cm
DESCARGA DE
CORRETIVO +
ADUBO DE 40 A 60 cm

Mayke Toscano/Governo MT

Você sabia que em 2020, quase 60% dos focos de incêndios no Pantanal foram
provocados por ações humanas?
O estudo foi apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul e de acordo com o levantamento foram 4,5 milhões de hectares devastados pelo fogo no ano
passado.
Os prejuízos econômicos e ambientais são enormes, perdemos com a morte de
animais e destruição de vegetação, perdemos com prejuízos em propriedades e
com a saúde da população atingida pela fumaça.
Os incêndios orestais também podem ser causados por causas naturais, como

anos

Acesse pelo QR CODE
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SEGURANÇA DO TRABALHO

DIVULGAÇÃO DOS REPRESENTANTES - CIPA 2021/2022
Para a nova Gestão da CIPA 2021/2022 foi designado para Presidente da CIPA a Senhora Jessica De Almeida Holanda (indicado do Empregador), da mesma
forma foi nomeado o Senhor Kerisom Fernandes Da Cruz representante Eleito dos Empregados para Vice-presidente. Os Representantes do Empregador e dos
Empregados, em comum acordo, escolheram também a senhor Elvio Aparecido Dias Vieira para Secretário da CIPA, sendo o seu substituto o Senhor Allex De
Souza, lembrando a todos que o período de gestão da CIPA ora instalada será de 01 (um) ano.

MEIO AMBIENTE

PERÍODO DE SECA:
CUIDADO COM OS INCÊNDIOS
FLORESTAIS.

CONTEÚDOS
MODERNO
FUNCIONAL

descargas elétricas, concentração de raios solares em contato com pedaços de
quartzo ou cacos de vidros e outras causas.
Contudo em sua maioria são ocasionados pelo homem e você pode fazer a sua
parte para evita-los:
• Nunca jogue pontas de cigarro ou fósforos no chão porque eles podem iniciar
um incêndio.
• Não acenda fogueiras em áreas próximas à vegetação. Nem mesmo manipule
outras fontes de calor, como velas ou incenso.
• Na área urbana evite queimar resíduos domésticos, além do risco de incêndio
também diculta a respiração nesse período de seca extrema;
Toda atitude por menor que seja pode contribuir para evitar danos ambientais, ou
seja, faça a sua parte e lembre-se que, quando a natureza sufoca quem não respira
somos nós.

Fonte: https://diarionline.com.br/?s=noticia&id=119633

01.) ALLEX DE
SOUZA
Votos recebidos:
43 votos

02.) KERISOM
FERNANDES
DA CRUZ
Votos recebidos:
39 votos

03.) AIRTON
ROMÁRIO P.
FRANÇA
Votos recebidos:
32 votos

04 – LUCAS
PEREIRA DE
FREITAS
Votos recebidos:
26 votos

01.) JESSICA DE
ALMEIDA
Indicada

02.) ELVIO
APARECIDO DIAS
VIEIRA
Indicado

03.) MARIA DE
JESUS OLIVEIRA
LUZ
Indicada

04.) FRANCISCO
WELLINGTON P.
VIANA
Indicado

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

05.) ANDERSON
ANDRADE FRESK
Votos recebidos:
22 votos

06.) JOSÉ
AUGUSTO
FERREIRA
Votos recebidos:
19 votos

07.) ALAN JOSÉ
SABINO DA
SILVA
Votos recebidos:
17 votos

08.) HEVERTON
REZENDE
MOURAO
Votos recebidos:
16 votos

05.) JEFERSON
HENRIQUE DA
SILVA
Indicado

06.) LEONARDO
CAETANO DE
OLIVEIRA
Indicado

07.) FABIANA
BENICIO
VIANA
Indicado

08.) CLENILSON
ELIAS
GARCIA
Indicado

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

