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NEWS

A todos os papais da Usina DIANA, nossa singela homenagem por este dia tão especial. Parabéns!
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Meus Prezados (as) e caros (as) amigos (as), colaboradores 
(as), terceiros (as), fornecedores (as), arrendatários (as), compa-
nheiros (as), bom dia!

Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo 
de Futebol! O nosso povo brasileiro é muito carente de tudo, 
é muito mal tratado e pouco reclama dos nossos políticos go-
vernantes, temos poucas alegrias e o futebol é uma delas que 
nos enchem de orgulho, satisfação e alegria. Mas aquele jogo 
Brasil x Alemanha no dia 08 de julho passado na tragédia de Belo 
Horizonte representou mais do que um simples jogo, represen-
tou a vitória da competência sobre a malandragem, que sirva de 
exemplo para as novas gerações dos nossos filhos e netos que 
saberão que para vencer na vida tem que ralar, tem que estudar, 
tem que treinar, tem que trabalhar muito e duro!

Temos que todos nós acabar com essa história de jeitinho 
brasileiro “malandro” que ganha jogo com seu gingado, ganha 
jogo simulando pênalti, ganha dinheiro sem ser suado, vira pre-
sidente sem ter estudado! Torçamos para que o grande legado 
dessa copa seja o exemplo para as gerações futuras de que 
um País é feito por uma população honesta, trabalhadora e, 
não por uma população transformada em parasita que recebe 
esmola e o alimento na boca e, não aprende a lutar para ob-
tê-lo! Desde os tempos antigos, desde as Escrituras se fala, se 
mostra e se prova que o melhor jeito de dar independência a 
uma pessoa, a um povo é através da educação ensinando-o a 
pescar e não dando o peixe na boca dele.

A verdadeira e real “DEMOCRACIA” significa alternância de/
no poder e “TIRANIA e DITADURA” significa o mesmo partido de 
compadres no poder para sempre. A mudança, a alternância é 
sempre salutar, renovação serve até como comparação, inclu-
sive para os políticos profissionais que vivem da mamata na 
política não se sentirem donos do nosso País.

A Alemanha ganhou o jogo com maestria e merecimento, 
que nos sirva de lição! Não foram 06 minutos de apagão, 
foi a Alemanha que fez 5x0 e tirou o pé, senão seria 12x1 e 
íamos falar em 40 minutos de apagão.

Pátria amada Brasil tem que ser amada todos os dias, em 
nosso trabalho, no nosso estudo, em nosso lar, na nossa ho-
nestidade! Amar a Pátria num jogo de futebol e, no outro dia 
ROUBAR o País num ato de corrupção, seja ele qual for furan-
do uma fila, sonegando impostos, matando, roubando, super-
faturando as obras da Petrobrás, que amor à Pátria é esse?! 
Já chega! O Brasil está cansado de ser traído pelo seu próprio 
povo, por nós sim, pois somos nós que elegemos os nossos 

governantes e, normalmente nem lembramos em qual depu-
tado votamos nas eleições passadas.

Que isso sirva de lição para todos nós e, que nos agigante-
mos para construir um país melhor! Vamos pensar bem, vamos 
analisar ANTES de votarmos, vamos procurar saber o que aquela 
pessoa já fez antes, se ela merece o nosso voto ou não, vamos 
parar de votar na pessoa pela simpatia dele (a) e sim votar nele (a) 
pela sua competência, pelo seu merecimento, pelo seu currículo.

Mais da metade do nosso salário, mais da metade do que a 
empresa gasta com cada colaborador (a) fica com o governo, 
ou seja, se a empresa paga entre salário e taxas R$ 1.000,00 
(hum mil reais) o (a) colaborador (a) fica com MENOS da metade 
fica com +/- R$ 450,00 dos R$ 1.000,00 que a empresa pagou. 
Quem ganha R$ 2.000,00 (dois mil reais), na realidade a empre-
sa gastou mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com ele (a). 

E o que esse imposto gera? Deveria gerar saúde de qua-
lidade, deveria gerar educação de qualidade, deveria gerar 
segurança, aí eu pergunto à cada um de vocês: “Você está 
satisfeito com a saúde, com a segurança, com a educação 
que os nossos governantes nos dão por mais da metade do 
nosso salário ou com esse dinheiro você preferiria contratar 
um seguro saúde privado, preferiria colocar o seu filho numa 
escola particular, preferiria contratar um guarda de rua e colo-
car grades em todas as portas e janelas da sua casa”?!

Vamos educar nossos filhos e netos para que NAO seja 
outra geração de vergonha, de roubo, de corrupção, mas sim 
para que eles construam e sejam uma Nação Verdadeiramen-
te Digna que se orgulha do seu povo, do seu país e não só do 
seu futebol! Isso tudo serve para seu Lar, para sua Escola e 
para seu trabalho, por isso a Usina DIANA conta com você, a 
Diana conta com a sua honestidade, com o seu comprometi-
mento, com a sua dedicação, com o seu esforço! Vamos cada 
um de nós fazer o seu papel com dignidade, com orgulho de 
sermos brasileiros dignos, honestos e trabalhadores.

Terminamos esse “Bate-Papo” na torcida e rezando para que 
os preços de açúcar e álcool melhorem e consigamos recuperar 
as margens para que o setor saia do prejuízo e, que REALMENTE 
tenhamos sucesso nesse ano com uma safra com “Acidentes 
ZERO” e, que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando e 
nos protegendo com a sua Mão Generosa.

Grande abraço do seu amigo e companheiro,

Ricardo Junqueira.

Editorial
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Agrícola

No mês de Junho, mais precisamente no dia 26, nós ini-
ciamos a colheita da cana que utiliza o sistema de irrigação 
localizada (Netafim) na Fazenda Lagoa Dourada. Foi o primei-
ro corte nesta safra de 2014.

A produção estimada dos talhões 19 e 20, com idade vegeta-
tiva de 15 meses, sendo cana de um ano e meio (18 meses), era 
de 150 toneladas de cana por hectare.

Após a conclusão da colheita desses dois talhões, a produ-
ção real, juntamente com a perda de colheita, foi de 162,58 to-
neladas de cana por hectare, ou seja, 393,44 toneladas de cana 
por alqueire, com um ATR médio 136,78.

Fotos tiradas em 29 de maio de 2014Da esq. para dir.: Canavial em 20 de março de 2014; Colmo.

COLHEITA DE CANA IRRIGADA
DA FAZENDA LAGOA DOURADA

Em condições normais de um ano “bom”, com chuvas re-
gularmente, teríamos entre 110 e 120 toneladas de cana por 
hectare, o que não tivemos essa safra. Ou seja, acréscimo de 
42,58 a 52,58 toneladas de cana por hectare, um percentual de 
26,19 a 32,24 % para mais. Estamos dando sequência nos de-
mais talhões, ressaltando que temos também cana de um ano 
(12 meses), além de mais talhões de cana de um ano e meio (18 
meses), e esperamos superar as estimativas.

Desde já agradecemos a todas as equipes que contribuíram 
para o desempenho desse projeto, funcionários atuantes na ir-
rigação, todos os outros setores que prestaram serviços, os en-
volvidos nessa colheita. Obrigado mesmo, de coração, pela ética 
profissional e paciência em executar os trabalhos.

Engº  Renato Fulaneti Ferreira

Diana News é uma publicação mensal aos colaboradores 
da Usina Diana e comunidade

Coordenação e redação
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E x p e d i e n t e

Tiragem: 1.100 exemplares

Distribuição gratuita

Fotos: Arquivos USINA DIANA

Impressão: 1000Cores Gráficos Editores



Segurança do Trabalho

Você sabia que muitos dos casos de acidentes com equipes 
de trabalho envolvem lesões nas mãos? O que temos feito para 
melhorar esses números?

Pois é, nossas mãos são um dos mais complexos órgãos do 
corpo humano. Sua sofisticada estrutura é composta por signi-
ficativa quantidade de nervos, tendões, tecido muscular e ossos 
que trabalham sincronizadamente.

No trabalho, nossas mãos contribuem decisivamente para 
nos tornar trabalhadores hábeis e valiosos.

Apesar da grande importância que as mãos representam no 
desenvolvimento do nosso trabalho e no atendimento das nos-
sas necessidades, a maioria das pessoas não se atenta aos cui-
dados quanto a adequada prevenção contra os riscos.

CONHEÇA ALGUNS TIPOS DE LUVAS ADEQUADAS PARA 
ATIVIDADES EM NOSSA DIANA:

• Luva de Vaqueta: Ótimas para trabalhos precisos de 
manutenção, como montar e desmontar motores, painéis e 
componentes, porém, não é indicada para trabalhos a quen-
te por não possuir punho longo e trabalhos com produtos 
químicos por não ser impermeável.

• Luva de Raspa P15: São ideais para a proteção contra 
agentes abrasivos e escoriantes, trabalhos a quente (servi-
ços de solda), pois possui punho longo e resistência a cortes, 
mas não é indicada para trabalhos com produtos químicos 
por não ser impermeável.

• Luva Nitrílica: As luvas nitrílicas possuem proteção a di-
versos tipos de agentes químicos como solventes orgânicos, 
ácidos e bases, ou seja, são impermeáveis. Não protege con-

PROTEJA SUAS MÃOS tra agentes abrasivos e escoriantes, nem trabalho a quente.

• Luva de PVC: As luvas de PVC são impermeáveis e 
resistentes a ácidos e bases, porém não adequadas para 
solventes orgânicos. São mais resistentes do que as luvas 
nitrílicas, porém no desempenho de algumas atividades não 
proporciona conforto por ser mais grossas.

• Sempre que puder usar dispositivos apropriados 
ao invés das mãos, faça-o;

• Ao usar qualquer máquina ou ferramenta rotati-
va, não use luvas e certifique-se que todas as ações 
foram adotadas para proteger suas mãos;

• Quando tiver que remover uma peça metálica 
que tenha se desprendido de alguma máquina e se 
alojado em local de difícil acesso, não coloque as 
mãos em área de risco, use recurso apropriado;

• Tenha cuidado com ferramentas cortantes. Exe-
cute força sempre em sentido oposto ao corpo e as 
mantenha protegidas quando estiverem fora de uso;

• Ao movimentar qualquer tipo de carga, proteja 
suas mãos para que não fiquem presas entre objetos;

• Sempre que o trabalho exigir uso de luvas apro-
priadas, nunca use luvas além das medidas de suas 
mãos no manuseio de produtos químicos. Respeite a 
compatibilidade da luva com o produto manuseado;

• Participe dos treinamentos, tire todas as suas 
dúvidas e trabalhe com segurança.



CRUZADINHAS DA SEGURANÇA

Neste mês, temos a participação do colaborador Arauna 
Martins de Oliveira, que demonstra no dia a dia uma preocu-
pação exemplar em relação a Saúde e Segurança do Trabalho.

Ele foi admitido no dia 1º de abril de 2014 para o se-
tor da Pintura, no qual atuou por aproximadamente 15 dias. 
Posteriormente, o colaborador foi remanejado para fazer a 
limpeza no setor da Extração do Caldo. No momento em que 
foi transferido para outro setor, ele procurou o Departamen-
to de Segurança para pegar todos os EPI’s necessários para 
a realização das atividades e receber todas as orientações 
para o desempenho da nova atividade – Integração e aplica-
ção da OSS (Ordem de Serviço e Segurança).

PERGUNTAS HORIZONTAIS
1. Sigla de Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho • 4. EPI que protege o crânio. • 6. Perda súbita e momentânea 
da consciência. • 8. Equipamento de Proteção Individual. • 13. Nome dado ao acidente durante o deslocamento do funcionário até a 
empresa ou vice e versa. • 14. Evento que causa danos pessoais e/ou materiais • 16. Equipe interna que inicia o combate ao incêndio.

PERGUNTAS VERTICAIS
2. EPI utilizado para proteção da audição. • 3. Conjunto de medidas adotadas visando minimizar os acidentes do trabalho. • 5. Membro 
da CIPA. • 7. Sigla dada ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. • 9. Lesão produzida por calor 
ou fogo. Pode ser classificada como 1º, 2º ou 3º grau. • 10. EPI utilizado para proteção respiratória. • 11. Lesão por esforço repetitivo. 
• 12. Nome da técnica que tem como objetivo eliminar acidentes e doenças profissionais • 15. Sigla de Normas Regulamentadoras.

AÇÃO PREVENTIVA NO LOCAL DE
TRABALHO - GANHANDOR 07/2014

Observamos na foto abaixo a boa conduta do colabo-
rador diariamente: uso, cuidado, higienização, guarda e 
conservação dos EPI’s.
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Dentre os investimentos realizados nesta safra, está sen-
do montada a nova Casa de força. Ela será instalada em um 
prédio pré-moldado de 300m² com ponte rolante de 20 ton. e 
contará com dois turbos geradores de 2.500 kva com capaci-
dade para gerar 4MW de energia.

Com mais este investimento, nosso parque passará a ter uma 
capacidade total de geração de energia de 6.7MW. Isso nos per-
mitirá atender a todo o nosso consumo incluindo os novos inves-
timentos com sobra de energia.

Todas as instalações elétricas feitas nessa montagem seguem 
as normas NR10. Uma delas é o SPDA (Sistema de Proteção de 
Descarga atmosférica), que permitirá uma melhor proteção de 
nossos equipamentos e de nossos colaboradores.

O funcionamento está previsto ainda para esta safra e os in-
vestimentos não param por aí. Vamos aguardar.

Gisele P. Torrezan
Coord. Planej. Manutenção

GERAÇÃO DE ENERGIA

Indústria
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A Usina DIANA, juntamente com a Escola E. E. Profª Maria Eunice Martins 
Ferreira, através do Projeto Parceiros da Educação, convidam todos a visitarem 
a escola aos sábados e domingos entre 09h e 17h para conhecer e participar das 
atividades desenvolvidas junto a comunidade como: artesanato, informática, fute-
bol, tênis de mesa, pebolim, spa da beleza, padaria artesanal, almoço comunitário, 
diversos jogos além de sala de leitura.

Esperamos por vocês!


