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G E S T Ã O D A Q U A L I D A D E

 A Usina Sonora S/A tem como um de seus maiores fun-
damentos a proteção a vida e a preservação do meio ambi-
ente, e com esse entendimento o seu setor agrícola tem im-
plementado nos últimos anos diversas tecnologias de apli-
cação aérea agrícola, am de aprimorar esse setor evitando 
acima de tudo impactos contra o meio ambiente, mas tam-
bém aprimorando tecnologias am de evitar desperdício de 
insumos e gerar economia de recursos na aplicação aérea.

 Dentre as diversas tecnologias implementadas, já escre-
vemos anteriormente nesse jornal sobre nosso sistema de 
gestão de missões aéreas o AGMISSION, intimamente liga-
do com o sistema de navegação de bordo instalado nas ae-
ronaves o AGNAV PLATINUM, e recentemente instalamos 
nas duas aeronaves o sistema 3-VÁLVULA WAY, que inte-
grado ao AGMISSION E O AGNAV PLATINUM, permite apli-
carmos com toda segurança somente na área pré-
determinada na missão aérea, gerando segurança para o 
pilo ao executar o voo e economia de insumos e principal-
mente evitando que áreas não programadas acabem sendo 
aplicadas sem necessidade.

 Mas não camos somente nisso, a capacitação dos nos-
sos pilotos e colaboradores envolvidos na aplicação aérea é 
extremamente necessária, por isso por meio consultor em 
aplicações aéreas e terrestres Glauberto Moderno da Costa, 
realizamos uma ocina de aplicação aérea, am de imple-
mentar e massicar nos nossos colaboradores a estratégia 
PDCA – sigla do inglês Plan (planejar) Do (fazer) Check (che-
car) Act (agir).

 Todo esse esforço foi reconhecido no cenário nacional, a 
Usina Sonora foi citada em uma reportagem no site do 
SINDAG (Sindicato Nacional Das Empresas De Aviação Agrí-
cola), como um exemplo na área de aviação agrícola 
(https://sindag.org.br/noticias_sindag/aplicacoes-aereas-
eciencia-a-partir-do-planejamento/).

 Diante disso a Usina Sonora S/A segue em frente agrade-
cida com o reconhecimento, porém, acima de tudo com-
prometida em realizar suas atividades agrícolas, sempre 
com a premissa da proteção a vida e ao meio ambiente.

AVIAÇÃO AGRÍCOLA

HIGIENE E SAÚDE – 
CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA DO ALIMENTO

R E F L I T A

 Um dos principais objetivos das Boas Práticas de Fabricação (BPF) é assegurar que os requisitos de higiene e saúde sejam cumpridos, 
tudo para que o nosso produto esteja livre de contaminações e dessa forma, proteja a saúde do consumidor. Essas condições sanitárias 
devem ser mantidas ao longo do processo de fabricação (recebimento, produção, manipulação, embalagem, armazenamento e trans-
porte).

 Segue abaixo alguns requisitos de BPF que devem ser cumpridos por todos:

 Para áreas de fabricação:

 • Não consumir alimentos;

 • Não usar adornos;  

 • Fazer a Barba/bigode/costeleta; 

 • Sempre lavar das mãos;  

 • Ter cuidados com o corpo (banho, unhas);

 • Não usar unhas e cílios postiços; 

 • Fumar somente nas áreas identicadas; 

 • Não usar perfume;

 • Nas áreas de envase usar vestimentas sanitárias; 

 • Manter o uniforme, adequado, completo e limpo;

 • Ter Hábitos higiênicos. 

 • Cuidar dos armários pessoais e SEMPRE mantê-los limpos.

 • Usar roupas e calçados fechados;
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S A Ú D E O C U P A C I O N A L L G P D

M E I O A M B I E N T E

GOLPE DA FALSA LIGAÇÃO DO BANCO

R E C U R S O S H U M A N O S

CAMPANHA “MOCHILA SOLIDÁRIA”

 Você sabia que alguns setores da empresa com maior risco de derramamento de óleo e/ou produtos químicos, contam com o KIT 
AMBIENTAL? 

  Os itens do Kit Ambiental visam à contenção e absorção de produtos químicos e óleos derramados em pequenas quantidades e em 
áreas com pisos (previamente impermeabilizada).

  A Usina Sonora conta com dois tipos de kit, um para produtos derivados de petróleo e outro para produtos químicos. 

 Os kits estão disponíveis nos setores da Destilaria, Almoxarifados, Laboratórios, Moenda, Elétrica, Ocina, Posto de Combustível, 
Lubricação (Deman) e na Central de Resíduos. 

  As equipes de trabalho dos setores foram treinadas para utilizar esses equipamentos, qualquer dúvida procure o pessoal treinado ou 
os supervisores dos setores. 

KIT AMBIENTAL

CUIDADOS AUDITIVOS PARA TODOS

S E G U R A N Ç A D O T R A B A L H O

 A Brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas prefe-
rencialmente voluntárias ou indicadas, treinadas e capacitadas para 
atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abando-
no de área e primeiros socorros, dentro de uma área preestabeleci-
da na empresa. 

 Os objetivos primordiais dos brigadistas e socorristas são mini-
mizar o risco à vida humana e reduzir as perdas patrimoniais. Os in-
cêndios podem envolver uma variedade das substâncias e perigos, 
a presença e a severidade dessas circunstâncias denirão a gravi-
dade da emergência. Os incêndios têm sido sempre uma ameaça 
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• Limpe a parte externa de sua orelha com um pano ma-
cio ou toalha;

• Procure um médico ou outro prossional de saúde em 
caso de dor de ouvido, ouvido vazando ou qualquer 
diculdade em ouvir;

• Só use remédios prescritos por médico ou outro pro-
ssional de saúde;

• Use tampão para ouvidos em lugares barulhentos para 
proteger a audição.

SEMPRE
• Coloque dentro do ouvido:

- Hastes exíveis com algodão (Cotonetes)
- Velas Hopi
- Estiletes odontológicos ou palitos
- Óleo ou azeite.

• Nade ou tome banho em água suja;

• Compartilhe fones de ouvido
com outra pessoa;

• Ouça sons ou música alta.

 O golpista liga para a vítima como se fosse o banco no qual a vítima possui conta, fala que precisa liberar algumas chaves de acesso e 
passa um endereço de site supostamente do banco, para ela acessar.

 Este site é falso e redireciona a vítima para uma página semelhante a página ocial, mas que pertence ao golpista, o qual vai roubar 
todas as credenciais da vítima, como número da conta e senhas.

 Após a vítima digitar os seus dados na página falsa e de posse dessas informações, o golpista transfere todo o dinheiro da conta da 
vítima para sua conta.

COMO SE
PREVENIR?
Nunca forneça dados pessoais ou realize 
atendimentos bancários de ligações no 
telefone, caso seja urgente, ligue oara o 
número do banco ou vá pessoalmente na 
agência.

destrutiva para pessoas e patrimônios. Por ser difícil prever com 
exatidão quando irá ocorrer um incêndio e, uma vez iniciado qual 
será o seu alcance. 

 É fundamental conhecer os requisitos e os procedimentos para 
composição, treinamento e atividades das brigadas de emergência 
de incêndio, para proteger a vida e o patrimônio, bem como para 
reduzir as consequências sociais e os danos ao meio ambiente.

A Usina Sonora tem como princípio básico a segurança de seus co-
laboradores e através do treinamento da brigada busca cuidar da 
vida de seu bem mais precioso.

NÃO

Procure uma Delega-
cia de Polícia mais pró-
xima para informar o 
fato.

O QUE
FAZER?

 A campanha "Mochila Solidária" realizada entre 

os colaboradores da Usina Sonora, arrecadou cer-

ca de 75 mochilas, 58 estojos, entre outros materi-

ais escolares novos e usados.

 A entrega foi realizada no início do mês de março 

para o "Projeto Esperança", neste projeto são aten-

didas cerca de 200 crianças com idade entre 6 e 16 

anos.

 A realização de campanhas como esta, tem co-

mo objetivo conscientizar a importância de pensar 

no próximo e de contribuir pa-

ra um futuro cada vez melhor, 

garantindo o desenvolvimento 

social, econômico e cultural 

da nossa sociedade.

 A Usina Sonora agradece a 

todos os participantes, funda-

mentais para o sucesso de ma-

is uma campanha.


