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INSTITUCIONAL

CONSTRUÇÃO DA USINA TERMOELÉTRICA - UTE SONORA
O Brasil é hoje referência mundial na geração de
energia a partir da biomassa, uma fonte renovável e
limpa que será o futuro para um mundo mais
sustentável.
Pensando neste futuro, a Usina Sonora investiu em
tecnologia para a construção de uma Usina
Termoelétrica de Energia (UTE), projeto considerado
como o maior da história da empresa após a
construção do parque industrial de produção de Álcool
e Açúcar.
Contando com uma planta moderna e automatizada
com capacidade para cogeração de 10 MWH, esse
projeto é um marco no desenvolvimento da empresa e
do município e será capaz de iluminar uma cidade com
40 mil residências.
O projeto iniciou-se no final de 2019 e se desenvolveu
ao longo do ano de 2020/2021, movimentando a
economia do município e também gerando empregos
diretos e indiretos.

Além de todo o desafio do projeto devido a sua
complexidade, tivemos um desafio á altura que foi o
surgimento da pandemia mundial do Covid-19,
mesmo assim, com muita disciplina e foco para
garantir a segurança e a saúde de todos os
envolvidos, completamos o projeto.
No mês de maio de 2021 e no ano que a empresa
comemora seus 45 anos de existência, finaliza-se o
projeto com o início da cogeração de energia em
rede. Além disso, o projeto traz ganhos em
estabilidade energética da planta e melhora no
processo produtivo.
A Usina Sonora sempre trabalhando dentro do
pioneirismo e inovação, dois de seus fortes valores
como negócio.
Por fim, agradecemos a todos os colaboradores e
parceiros que buscaram o melhor para que esse
sonho se realizasse, com certeza novos desafios vão
surgir depois dessa tarefa cumprida.
Obrigado a todos e a luta continua!!

SAÚDE OCUPACIONAL

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE
SANGUE - DOE SANGUE, DOE VIDA!
A doação de sangue é um ato voluntário que pode
ajudar a salvar muitas vidas. Em cada doação, uma
pessoa doa cerca de 450 ml de sangue e essa única
doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Vale
destacar que, em mais ou menos um dia, o organismo já
repõe a quantidade de sangue que foi retirada na
doação. A doação é um ato seguro, pois todos os
materiais usados no procedimento são descartáveis,
não há riscos de você seja contaminado por doenças
ao doar sangue.

→ Por que doar sangue é importante?
Quando doamos sangue, fornecemos um produto
essencial para a sobrevivência de um indivíduo. Em
algumas situações, a transfusão é inevitável, portanto é
essencial que haja sangue em estoque, sendo possível
exclusivamente por meio da doação.

GESTÃO DA QUALIDADE

FRAUDE EM ALIMENTOS
Fraude é a falsificação de produtos, documentos, marcas etc. Qualquer ação ilícita, desonesta, ardilosa que
busca enganar ou ludibriar alguém.
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Copiar o nome da marca, ou o
conceito de embalagem, receita,
método de processamento de um
alimento para ganho econômico.

Diluição

Substituição

Mal rotulado

Misturar ingredientes líquidos de
maior valor com outros de menor
valor, a fim de aumentar os lucros

Substituir um ingrediente ou parte
de um produto de valor maior por
algo de menor valor.

Declarações falsas no rótulo ou
embalagem que aumente o ganho
econômico.

Dissimulação

Ocultar ingredientes de menor valor.

RECURSOS HUMANOS

VOCÊ SABE O QUE É

?

Linkedin é uma rede social voltada para
relacionamentos profissionais que pode ser usada
para encontrar emprego, anunciar vagas, fazer
parcerias e networking.
Para quem quer criar o seu currículo online, se
desenvolver na carreira e ter uma posição de
destaque no mercado de trabalho, o LinkedIn é uma
das melhores ferramentas.
Atualmente com mais de 500 milhões de usuários, ela
é considerada a maior rede social profissional que
existe.

Obrigada!
Visite e siga nossa página!

/usinasonorams

MEIO AMBIENTE

RESÍDUOS UTILIZADOS COMO SUBPRODUTOS NA USINA
SONORA
O setor sucroenergético, possui uma atividade industrial altamente demandadora de recursos naturais, quer seja
como fontes de insumos quanto ou depositárias de resíduos da produção. Os resíduos gerados em maior quantidade
dentro da Usina Sonora, tornou-se SUBPRODUTOS, pois retornam para a cadeia produtiva e podem ser reaproveitados
de forma ambientalmente correta.
Esse é o caso de 3 subprodutos:
O BAGAÇO - que se constitui em um subproduto da etapa produtiva de extração do caldo, sendo composto
basicamente de fibras e de água. Na Usina Sonora o bagaço é utilizado completamente para a geração de energia
elétrica (cogeração). Esta postura mostra-se ambientalmente adequada, uma vez que o bagaço da cana é considerado
uma fonte limpa de energia, pois o gás carbônico emitido na queima é recuperado pela fotossíntese do próprio cultivo da
cana.
A TORTA DE FILTRO - A etapa de filtração do caldo extraído gera o subproduto torta de filtro que é composto de
elementos tais como: matéria orgânica, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, entre outros. Por conter quantidades
significativas de cálcio e fósforo, é aplicado na lavoura como incremento à fertilidade do solo pelo fornecimento de altos
índices de matéria orgânica, podendo ou não passar por processo de compostagem.
A VINHAÇA - A etapa de destilação gera como subproduto a vinhaça, que possui em sua composição nitrogênio, fósforo,
potássio, óxidos, sulfatos, matéria orgânica, entre outros. É utilizada na fertirrigação dada a alta carga de matéria
orgânica deste material.
A Usina Sonora atua de modo a preservar e minimizar impactos ambientais. Cuidar do meio ambiente faz parte de seus
valores.

INSTITUCIONAL

BOAS PRÁTICAS EM LGPD
E-MAILS
Cuidado com os anexos recebidos
por e-mail, na dúvida acionem a
área de segurança da informação.
Os e-mails maliciosos continuam
sendo a principal origem de
ataques cibernéticos.

RESPEITE AS
REGRAS
Regras e filtros de
segurança existem para
proteger as informações,
cumpra-as na integra.

SITUAÇÃO DO PROJETO LGPD

CREDÊNCIAIS
As informações de acesso
“Login” e “Senha”, são de
responsabilidade do titular,
cabendo-lhe zelar por estas
informações.

POLÍTICA DE
SEGURANÇA
Não há necessidade de
todos serem “experts”
em
segurança
da
informação, existe uma
equipe atenta as boas
práticas, procure tomar
ciência das políticas
de
segurança
e
privacidade.

SENHAS
Ao
definir
senhas,
evite
senhas de fácil dedução ou
ainda algum tipo de senha
padrão como “Admin 123”, não
anote sua senha em post-it ou
cadernos de anotação, use um
gerenciador de senhas.

PRIVACY BY DESIGN
Privacidade de dados
como prioridade na
definição dos processos.

O Projeto está na fase final: Avaliação e Melhoria. Será medido por meio de auditorias.
A próxima auditoria de LGPD vai acontecer no inicio de junho. Preparem-se!!

AGRÍCOLA

ÍNDICE DE CHUVAS NA USINA SONORA É O MENOR DOS ULTIMOS 23 ANOS!
Nossa região tem um regime de chuvas de cerca de 1.630
milímetros anuais, divididos em dois períodos bem definidos,
primeiro período de janeiro a abril e o segundo período de
outubro a dezembro.
Se selecionarmos os meses de maio de 2019 a abril de 2021
foram registrados no MS uma média de 1.250 milímetros e
no MT uma média de 1.328 milímetros. Durante esse
respectivo período que corresponde a dois anos agrícolas
(maio de um ano a abril do ano seguinte), isso representa
uma queda no regime de chuvas de 23,31% no MS e 18,52%
no MT, perfazendo ao todo uma queda geral de 21% no
regime de chuvas nas áreas da Usina Sonora.
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Diante desses impactos a Usina Sonora S/A, preocupada
com a qualidade de vida e com o meio ambiente, solicita a
seus colaboradores que possam se empenhar e colaborar
nas seguintes ações:
ATITUDE CONSCIENTE NA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA

Diariamente necessitamos de água em nosso processo
de produção e em nossas vidas, é importante ter uma
atitude consciente evitando o desperdício desse recurso
natural já tão escasso no mundo. Atitudes colaborativas
como as descritas abaixo, são de extrema importância:
Desligar as torneiras, quando não estiver usando.
Comunicar aos responsáveis sobre possíveis
vazamentos de água em nossas tubulações, para que
seja providenciado o conserto.
Evitar desperdícios em nossas atividades diárias
como limpeza, umidificação de estradas e demais
atividades que utilizem água no processo.
ATENÇÃO REDOBRADA PARA EVITAR INCÊNDIOS
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Os meses de maio até setembro são meses secos e com
temperaturas elevadas, por conta disso atitudes
conscientes como essas abaixo são de extrema
importância:

A falta de chuvas causa diversos impactos, tais como:
QUEDA NA PRODUÇÃO:
A safra atual foi impactada pela falta de chuva, observamos
uma queda de produção por volta 10%, tendo como base as
áreas de cana já colhidas nesse mês de abril, esse número
pode variar durante o ano.
DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA:
Como nos últimos dois anos o regime pluviométrico foi baixo,
nossos reservatórios de água tendem a diminuir o nível.
RISCO ELEVADO DE INCÊNDIOS:
Altas temperaturas, solo seco, muito vento e a palhada
proveniente da colheita mecanizada com teores de
umidade baixíssimos são fatores que aumentam muito os
riscos de incêndio.

Evitar ao máximo fumar nas áreas de atividades
agrícolas. Caso não seja possível, utilizar os
fumódromos e jamais jogar bitucas de cigarro na
lavoura.
Não jogar objetos na lavoura que possam acumular
calor e serem um princípio de incêndio (garrafas de
vidro, latas, embalagens metalizadas...).
Atenção redobrada nos checklist dos maquinários –
Verificar se o maquinário não apresenta vazamentos
e se partes quentes da máquina estão protegidas
contra o contato direto da palhada da cana.
SE TODOS ESTIVERMOS CONSCIENTES DESSAS ATITUDES ,
PASSAREMOS POR ESSES PERÍODOS SEM MAIORES
PROBLEMAS.

REFLEXÃO
A vida é curta demais; e temos muita coisa útil a realizar;
de maneira que não se justifica a nossa preocupação
em responder na altura a todas as coisas
desagradáveis que ouvimos.
Napolleão Hill

