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GOLPE DO FAMILIAR COM CARRO QUEBRADO
O golpista liga aleatoriamente para as vítimas, geralmente no período noturno.
Independentemente de quem atende o telefone, o golpista logo fala: “oi tio (a),
ou oi primo (a), sabe quem está falando?”
Caso a vítima diga um nome, achando ser algum sobrinho ou outro parente distante, já deu ao golpista o que ele queria.

USINA SONORA

Muitas vezes a vítima fala que não se recorda e então o golpista usa do artifício
“nossa, não lembra mais de mim!”, dialogando com a vítima até que seja possível extrair dela um nome de um parente que mora distante.
Com isso, ele forja uma história de que estaria viajando ou chegando próximo à
cidade onde a vítima reside, e relata que sofreu algum acidente ou que o carro
de quebrou. Então o criminoso solicita que a vítima faça uma transferência em
dinheiro para determinada conta bancária do mecânico, do guincho ou da borracharia onde o veículo está sendo consertado. Ele promete devolver o dinheiro no dia seguinte quando chegar à cidade da vítima.

INFORMATIVO BIMESTRAL

CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO

• Não faça transferências ou entregue dinheiro para terceiros;

Todos os anos, nos unimos com um único objetivo:
fazer a diferença na vida de diversas famílias e tornar o
natal de muitas crianças mais feliz! Com o Natal Solidário promovido entre nossos colaboradores, queremos
fortalecer o espírito de solidariedade e amor ao próximo.

• Desligue o telefone e faça contato com o familiar que você achava estar falando. Caso a pessoa esteja realmente em apuros, você ainda poderá ajudá-la.

S A Ú D E O C U PAC I O N A L
As medidas de
prevenção devem
continuar!

Em 2021, durante o mês de dezembro arrecadamos
brinquedos e panetones em diversos setores de nossa

Higienize suas
mãos frequentemente

Use máscaras
de pano ou
descartáveis

Evite
aglomerações

Use álcool 70% para
higienização de
mãos e superfícies

Ao tossir ou espirrar
cubra a boca e
nariz

PROTEÇÃO!

(67) 3254-5006

empresa. Realizamos também a doação de 200 chocotones e 30 kits especiais para alegrar as famílias de nossa comunidade Sonorense.
Foram cerca de 250 crianças contempladas com os
presentes e o mais importante, muito carinho e amor!
Agradecemos a cada colaborador que contribuiu
com sua doação!

Natal

Solidário

PREVENÇÃO É
Não compartilhe
objetos de uso
pessoal
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Como Prevenir?

COVID/GRIPE

O BAGAÇO

MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA DO TRABALHO

O MUNDO ESTÁ MUDANDO

SIMULADOS DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

A maioria de nós tem percebido algumas mudanças no clima nos últimos
anos, temperaturas superiores ao habitual, chuvas escassas ou até mesmo o excesso de chuvas em algumas regiões, estas mudanças possuem uma causa. Você
já ouviu falar em “Mudanças climáticas”?
São alterações no clima a longo prazo.
Elas podem ser causadas por processos
naturais e também pela ação do homem.
Sempre houveram mudanças climáticas na história do planeta, mas o aquecimento global recente desencadeado pelo
homem e as suas atividades acelerou o
processo. O homem passou a despejar na
atmosfera milhões de toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, fazendo com que a temperatura média em 2020 fosse 1,2 oC superior à registrada em 1880. Neste ritmo, podemos atingir +1,5 °C nos próximos 15 anos, parece

pouco, mas é suciente para causar diversas consequências. A principal está
relacionada com repetição e intensidade
de eventos climáticos extremos, tais como enchentes, tempestades, furacões,
secas, temperaturas extremas e elevação
do nível do mar. As mudanças climáticas
são, sem dúvidas, um dos maiores desaos da sociedade atual. Os impactos são
signicativos e afetam desde a nossa saúde até a produção de alimentos.
As atividades humanas têm efeitos cada vez maiores sobre o clima e a temperatura da Terra, com a queima de combustíveis fósseis e a derrubada das orestas
tropicais. Os maiores danos são causados pelo uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito
estufa.

Podemos reduzir as emissões desses
gases e, consequentemente, frear o aquecimento global e as mudanças climáticas
com atitudes como:
• Reduzir do desmatamento;
• Utilizar com maior frequência biocombustíveis, como o etanol, em substituição
a combustíveis fósseis, tais como a gasolina e óleo diesel;
• Sempre que possível, preferir o transporte compartilhado no lugar de veículos
privados;
• Utilizar com menor frequência veículos
motorizados;
• Promover o uso de energias renováveis
não convencionais, como a energia solar
e eólica;
• Economizar energia elétrica e água;
• Reciclar.

DEZEMBRO

vermelho

Se prevenir é o melhor remédio

Aids é a doença causada pela infecção do
Vírus da Imunodeciência Humana (da sigla
em inglês HIV). Esse vírus, do tipo retrovírus,
ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças.
As células mais atingidas são os linfócitos T
CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa
célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de
se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de
outros para continuar a infecção.
Transmissão: Os pacientes soropositivos,
que têm ou não Aids, podem transmitir o vírus
a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para lho durante
a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por
isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.
Tratamento: Ainda não há cura para o HIV,
mas há muitos avanços cientícos nessa área

Estas atividades fazem parte de uma série de ações de
prevenção realizadas pelo SESMT/Brigada/CIPA/CIPATR. E
tem como objetivo estabelecer diretrizes e informações sobre procedimentos estruturados, para proporcionar respostas rápidas e ecientes em situações de emergência. Os
simulados são voltados para monitoramentos da equipe de
brigada quanto a possíveis falhas operacionais ou de equipamentos, bem como avaliar o comportamento da população referente aos procedimentos conforme o plano de emergência da empresa, onde é necessário abandonar o ambiente que se encontram, garantindo assim a segurança e preservando a integridade de todos.
Precisamos preparar os prossionais para lidar com todas as situações de um eventual sinistro, e simulados assim proporcionam capacitações e desenvolvimento de planos de ações de melhorias

S A Ú D E O C U PAC I O N A L
No mês de dezembro a Usina Sonora realizou a conscientização dos seus colaboradores
sobre a importância da prevenção contra HIV /
AIDS.

No mês de dezembro de 2021, a Usina Sonora promoveu
diversos simulados nos setores da empresa, conforme cada cenário foram simuladas as seguintes situações: abandono de área total e combate a incêndio, atendimento de primeiros socorros, resgate em altura em plano inclinado com
maca sked.

que possibilitam que a pessoa com o vírus tenha qualidade de vida. Todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento de forma gratuita. O tratamento inclui
acompanhamento periódico com prossionais
de saúde e a realização de exames. A pessoa só
vai começar a tomar os medicamentos antirretrovirais quando os exames indicarem a necessidade. Esses medicamentos (coquetel) impedem que o vírus se replique dentro das células T
CD4+ e evitam, assim, que a imunidade caia e
que a Aids apareça, buscando manter o HIV sob
controle o maior tempo possível. A medicação
diminui a multiplicação do vírus no corpo, recupera as defesas do organismo e, consequentemente, aumenta a qualidade de vida. Para que o
tratamento dê certo, o soropositivo não pode se
esquecer de tomar os remédios ou abandonálos. A adesão ao tratamento é fundamental para
a qualidade de vida.
A área da Saúde Ocupacional realizou a distribuição de 2000 preservativos nas diversas
áreas da empresa e foram disponibilizados em
10 locais estratégicos a instalação de dispenser
para retirada de preservativo de forma gratuita.

Agradecemos ao time Usina Sonora pela participação e
cooperação e a Equipe de Brigada de Emergência pelo comprometimento com a segurança de todos.

G E STÃO DA Q UA L I DA D E

CUIDADOS NA MANUTENÇÃO
Como estamos no período de entressafra, alguns equipamentos passarão por manutenção. Nestas manutenções, muitas vezes os equipamentos são desmontados e expostos à contaminações.
Apesar desses equipamentos não entrarem em contato com o produto (açúcar) até o início da safra, eles devem ser montados e os mantenedores (mecânicos, eletricistas, etc) devem ter os cuidados necessários para evitar sua contaminação.
Segue abaixo alguns pontos de atenção:
• Não venha trabalhar com uniforme sujo ou em mau estado de conservação, é bom para sua própria saúde e diminui o risco de contaminação dos equipamentos.
• Mantenha suas ferramentas de trabalho limpas e organizadas.
• Ao desmontar o equipamento não deixe peças e materiais espalhados no chão.
• Ao montar os equipamentos, observe se não está sujo ou contaminado em partes que entraram
em contato com o produto (excessos de lubricantes, borras de solda, restos de eletrodos, resíduos de material elétrico ou de construção civil, etc).
• Com essas ações garantimos a qualidade do nosso trabalho, melhoramos os nossos processos
de fabricação e asseguramos a saúde dos nossos consumidores.

