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Meus prezados e caros colaborado-
res(as), amigos(as), arrendatários(as), 
fornecedores(as), terceiros(as) e com-
panheiros(as).

Muitas vezes em épocas de crise pre-
cisamos dar um passo para trás, ne-
cessitamos ter que encolher, diminuir-
mos de tamanho e nos ajustarmos 
para conseguirmos ultrapassar aquele 
momento de crise. Nesses tempos 
difíceis de crise, no qual nosso setor 
passa, a nossa Diana e o nosso Brasil  
temos de ser firmes e tomarmos de-
cisões difíceis, mas sempre pensando 
no bem comum da maioria e da Cia, 
temos sim de sermos sempre justos e 
dentro da Lei, mas pensando no me-
lhor para a maioria e, infelizmente, 
muitas vezes isso significa que temos 
que cortar na carne.

Foi isso que aconteceu conosco: A sa-
fra 2017/18 foi muito difícil pois nos-
so canavial teve uma quebra grande 
de TCH e ATR, devido a uma praga 
chamada colletotrichum, (problema 
esse que não deveremos ter na safra 
2018/19, uma vez que aprendemos 
com nossos erros e tomamos as me-
didas necessárias).  Devido a isso não 
conseguimos performar os nossos nú-
meros, além de termos que conti-
nuar investindo na renovação e me-
lhoramento do canavial, ainda bem 
que nossos custos operacionais são 
consistentemente eficientes e baixos, 
além disso nossa indústria respondeu 
muito bem nessa safra 2017/18 com 

uma Eficiência e Disponibilidade In-
dustrial em torno de 90%.  
Como já falamos não adianta uma 
área ir bem e a outra não, a Diana 
é uma Cia agroindustrial ou vamos 
todos ser campeões ou todos jun-
tos seremos rebaixados, onde vocês 
querem estar: levantando a taça de 
campeão ou no canto chorando pelo 
rebaixamento?
Devido à todos esses problemas que en-
frentamos tínhamos duas possibilidades 
ou ficar no canto chorando e lambendo as 
feridas ou se levantar, sacudir a poeira, en-
frentar as dificuldades e seguir em frente, 
por mais difícil que tenha sido escolhemos 
a segunda opção e, garanto à vocês a luta 
continua difícil, mas até agora estamos 
indo muito bem, parabéns à toda Família 
Diana.

Todo o sistema, toda a Cia tem partes in-
timamente interligadas e interdependen-
tes, a área agrícola não é nada sem a área 
industrial e vice versa e, ambas não são 
nada sem o RH, sem o departamento de 
contabilidade, T.I e vice versa, assim como 
a sustentabilidade, compras, administra-
tivo, comercial, contas à pagar e receber 
e vice versa, somos todos um só, uma só 
equipe, uma só Família, que sozinhos e 
sem os companheiros nada realizamos.

É IMPORTANTE ressaltar que ninguém faz 
nada sozinho e que a equipe é tão mais 
forte, quanto mais unida ela é, quanto 
mais talentosa ela é. Estamos todos no 
mesmo barco e temos de remar juntos e 
para o mesmo lado.

Uma Cia somente melhora e se perpetua 
“se e quando” o conhecimento, as diretri-

zes e metas são difundidas e entendidas 
por todo o time, por todos os colaborado-
res. Uma empresa vencedora precisa de 
um time, pois uma empresa nunca é maior 
do que o talento do seu time, todos temos 
que estar conscientes das nossas metas 
e responsabilidades dentro da empresa, 
da DIANA , mas não só conscientes disso, 
também temos de entender o porquê da 
meta, estarmos focados e comprometidos 
no cumprimento, por exemplo :

1) A Usina Diana tem que moer nessa Sa-
fra 2018/19 = 1.460.000 ton. de cana.

2) Temos que produzir segundo nosso 
Plano de Safra 70.000 ton. de açúcar e 
70.000.000 lt de etanol hidratado.

3) Atenção com ATR, CTT, Eficiências Agrí-
cola e Industrial, Disponibilidade Agrícola 
e Industrial.

4) Hoje em dia o preço do açúcar está mui-
to ruim, por isso precisamos fazer o má-
ximo possível de etanol, obviamente na 
melhor relação de maior eficiência, apro-
veitamento e rendimento.

5) Cada vez que a usina (moenda, colhe-
deira, transbordo, caldeira) para, cada 
vez que ela quebra, a Diana não somente 
deixa de ganhar dinheiro, como começa a 
perder dinheiro, pois cada hora parada da 
Usina custa caro.

6) Para Diana pagar as suas contas e os 
nossos salários em dia, ela (Diana) precisa 
ganhar dinheiro e para ela (Diana) ganhar 
dinheiro precisamos produzir, trabalhar 
em equipe e ser eficientes, ou seja cum-
prirmos as nossas metas e o Plano de Sa-
fra da Cia, essa luta não vai ser fácil, vamos 
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ter que ficar atentos, focados e comprometi-
dos todos os dias desse ano, mas GARANTO 
para toda Família Diana que isso acontecen-
do vai ser uma vitória de todos nós e, vai va-
ler muito a pena.

O Plano de Safra, as metas e as respectivas 
explicações devem ser disseminadas entre 
todos e, cabe aos diretores, gerentes, en-
carregados e coordenadores fazerem essa 
explanação, essa explicação chegar ao cola-
borador da fábrica e da lavoura, disseminar 
o conhecimento entre todos.

Uma vez o Prof. Falconi chegou na AMBEV 
e perguntou para um encarregado como ele 
poderia diminuir os custos da área dele em 
10% (dez por cento). A resposta foi que não 
dava para cortar esse custo. Na realidade o 
encarregado não sabia nem como o custo 
era apurado, nem isso ele sabia dizer. Sem-
pre dá, sempre é possível cortar 10% dos 
custos, mas tem que ser estudado criterio-
samente, e decidido em equipe, a equipe 
tem que entender como e o porquê desse 
corte de custos, se a equipe não compra a 
ideia, o plano vai fracassar, de nada adianta. 
Ao avaliarmos qualquer grupo de colabora-
dores, provavelmente notaremos que estes 
profissionais são reflexos diretos de seus 
líderes. Por isso, para exercer a liderança é 
necessário ter habilidades para criar um am-
biente corporativo inovador, ousado e criati-
vo. O papel do líder é saber formar, motivar, 
treinar e acompanhar a realização das metas 
prioritárias. Além disso, ele possui a função 

de criar uma atmosfera de respeito. Todos 
esses fatores juntos contribuem positiva-
mente para o sucesso do negócio.Atrair e 
reter talentos são preocupações recorrentes 
das empresas modernas. Grande parte dos 
empresários, que conseguiram transformar 
seus projetos em negócios vencedores, al-
cançou isso graças à capacidade de trans-
formar uma ação individual em um sonho 
coletivo, por meio da formação de equipes 
de alta performance , unida e talentosa. 
Os grandes empreendedores dão sempre 
um voto de confiança para quem trabalha 
com eles, pois sabem que a melhor manei-
ra de uma empresa crescer e se perpetuar 
é construindo um time de talentos e, para 
isso acontecer existem sete princípios vitais 
para o sucesso na formação de uma equipe  
os quais: Acreditar: para atingir o sucesso e 
o crescimento é preciso em primeiro lugar 
acreditar nas pessoas e na sua capacidade 
de realização.Treinar: quando acreditamos 
nos profissionais que compõem a equipe, 
precisamos dedicar tempo e recursos para 
qualificação, capacitação e treinamento.
Motivar: os líderes devem ser os principais 
motivadores daqueles que estão sob a sua 
gestão. Nesse sentido, eles também devem 
ser exemplos, afinal de contas ninguém ja-
mais seguirá um líder desmotivado.Dele-
gar: não centralizar atividades. O tempo é 
limitado, por isso é importante contar com 
os talentos e a experiência de cada membro 
da equipe.Acompanhar: de nada adiantará 
saber delegar, se não existir um acompanha-
mento das tarefas e dos prazos de entrega.

Avaliar: de tempos em tempos, recomendo 
reunir a equipe para uma avaliação de resul-
tados, definição de novas estratégias, esta-
belecimento de prioridades e correções de 
rumo. Muitas vezes as estratégias que de-
ram certo no passado não se aplicam mais 
no momento atual.Comemorar: reserve 
momentos para comemorar, festejar e vi-
brar com a sua equipe as conquistas alcan-
çadas.Quando um líder consegue unir todos 
os profissionais em busca de um mesmo 
propósito, a Empresa se transforma em algo 
muito maior do que o planejado inicialmen-
te. Lembre-se: o verdadeiro sucesso aconte-
ce quando você for capaz de auxiliar outras 
pessoas a terem sucesso também. Pensem 
nisso, reflitam e atuem para que isso seja 
implementado, para que alcancemos esse 
SUCESSO tão almejado pela Família Diana.
 Muito foco e muito comprometimento com 
a nossa DIANA, pois precisamos muito de 
vocês, precisamos muito de todos nós tra-
balhando em equipe ajudando e cobrando 
um ao outro.
Termino mais uma vez agradecendo a to-
dos vocês pelo empenho e carinho com que 
cuidam da nossa provedora Usina Diana, da 
união da família Diana, peço-lhes atenção e 
foco para que tenhamos uma safra com “Aci-
dentes Zero” e, que o Senhor nosso Deus 
continue nos Abençoando, nos Guiando e 
nos Protegendo com a Sua Mão Generosa.

Grande abraço do seu amigo e companheiro 
de todas as horas , Ricardo M. Junqueira.
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ACREDITE SEMPRE EM SEU POTENCIAL E 
NUNCA NAQUILO QUE AS PESSOAS DIZEM 
SOBRE VOCÊ
Ao longo da nossa vida enfrentamos 
muitos desafios e aceitar essas dificul-
dades que a vida nos impõe é crescer. 
A cada vitória, nos tornamos mais sá-
bios e corajosos. Os desafios são fon-
tes inesgotáveis de aprendizado e en-
corajamento, até mesmo aqueles que 
nos assustam, portanto jamais deve-
mos pensar que eles são maiores do 
que nosso potencial em enfrenta-los. 
Um exemplo disso são as abelhas, as 
pesquisas afirmam, por exemplo, que 

segundo as leis da aerodinâmica e tes-
tes feitos em um túnel de vento, cien-
tistas chegaram a conclusão de que as 
abelhas não poderiam voar. 
E embora todos falassem que isso se-
ria impossível de acontecer, elas pro-
varam ao contrário, elas não deixaram 
que duvidassem de seu potencial, é 
assim que devemos ser também, não 
podemos deixar que pessoas nos di-
gam do que somos ou não capazes de 
fazer e se conseguimos ou não enfren-

tar os desafios propostos pela vida.
Acredite sempre em você, em onde 
você é capaz de chegar e jamais desis-
ta de seus sonhos porque alguém dis-
se que você não conseguiria. Sendo 
assim, seja uma abelha. Contrarie as 
estatísticas. Siga em frente com seus 
sonhos, ideias e projetos.

Jéssica Cagliari
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PREPARE-SE PARA O INVERNO 
COMENDO BEM
Gripe, resfriado, rinite, asma, bronqui-
te e infecções respiratórias. Basta que 
a primeira frente fria chegue para que 
os sintomas dessas doenças comecem 
a aparecer na população. Além do ar 
seco e do frio, a variação de tempe-
ratura – o vento gelado na rua e a 
permanência em ambientes fechados 
– colaboram com os sintomas da bai-
xa imunidade no organismo. Por isso, 
neste período, é importante redobrar 
os cuidados com a alimentação. 
Alguns alimentos ajudam a reforçar a 
proteção do organismo por reunirem 
muitos componentes importantes 
para aumentar a imunidade. Ao invés 
de optar por remédios, coma bem!

Alho – tem função imunoprotetora, 
além de selênio e zinco, nutrientes 
importantes para evitar gripes, res-
friados e outras doenças. Pode ser 
consumido no tempero das refeições.

Cebola – possui quercetina, que é 
um potencializador da função imune 
e previne doenças virais e alérgicas. 
Pode ser consumida no tempero ou 
crua na salada.

Gengibre – auxilia na defesa do nos-
so organismo por possuir importante 
função antibacteriana, além de ser 
rico em vitaminas C e B6. Pode ser 
adicionado ao suco ou servido como 
chá.

Vegetais verde-escuros – importante 
fonte de ácido fólico e vitaminas A, B6 
e B12, que possuem papel na matura-
ção das células imunes, ajudando na 
resistência às infecções.

Castanha-do-Pará – muito rica em 
selênio, que é um poderoso antioxi-
dante no combate aos radicais livres 
e ajuda a melhorar a função do nosso 
sistema imunológico. Consumir uma 
ou duas por dia é suficiente para su-
prir as necessidades diárias de selê-
nio.

Frutas cítricas – laranja, acerola, li-
mão, kiwi e morango são ricas em 
vitamina C, antioxidantes, fibras, fla-
vonóides e propriedades anti-infla-
matórias. As frutas cítricas aumentam 
a imunidade e são importantes para a 
prevenção do câncer e doenças car-
diovasculares.

Iogurte natural - rico em lactobacilos 
com propriedades probióticas, me-
lhora a flora intestinal e fortalece o 
sistema imunológico. Ajuda também 
no controle do sobrepeso e da obesi-
dade.

DICA DA NUTRI
 
Emagrecer no inverno. Por que não?
Quando a temperatura ambiente 
abaixa o metabolismo fica mais ace-
lerado, porque o corpo precisa gastar 
mais energia para manter a tempera-
tura interna. Isso quer dizer que quei-
mamos mais calorias nos dias frios. 
O segredo, então, é manter uma ali-
mentação equilibrada e não descuidar 
da atividade física.
 

RECEITA 

Danoninho Caseiro Saudável

10 morangos
2 copos de iogurte natural
15g de gelatina sem sabor
2 colheres (sopa) de mel

Bata no liquidificador os morangos 
com o iogurte e o mel. Dissolva a ge-
latina como indicado na embalagem e 
acrescente, misturando bem. Separe 
em porções e leve à geladeira por al-
gumas horas.
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BOA POSTURA

TEMPO: DEDIQUE ALGUM A VOCÊ

ADOTAR UMA BOA POSTURA É 
UMA INICIATIVA IMPORTANTE

A postura adotada ao se sentar tem 
grande influência no estado apresen-
tado pela pessoa no final do dia. Aque-
la postura exibida por grande parte 
das pessoas, como ombros caídos, 
pescoço tensionado e coluna arquea-
da, além de não favorecer o visual, faz 
mal à saúde. A forma de se sentar e 
se levantar podem ocasionar fadiga e, 
consequentemente, maior cansaço ao 
final do dia, desânimo e, às vezes, até 
alteração no rendimento.

DEDICAR UM TEMPO PARA SI MES-
MO É ESSENCIAL PARA TORNAR A 
ROTINA MAIS PRAZEROSA

No decorrer do dia você se depara 
com tantas atividades que não conse-
gue fazer uma pausa? Se a sua respos-
ta for sim é momento de reavaliar o 
seu dia a dia. Dedicar um tempo para 
si mesmo é essencial para tornar a ro-
tina mais prazerosa.
Realizar uma tarefa atrás da outra 
pode ser muito desgastante. Então, 
reserve um momento em sua agenda 

para investir em você. Ao contrário do 
que muita gente pensa, criar um tem-
po para si mesmo não significa des-
cuidar das atividades. Conquistando o 
bem-estar, você poderá até desempe-
nhá-las melhor.
Em casa, por exemplo, uma sugestão 
para conseguir tempo livre implica na 
boa distribuição das tarefas domésti-
cas. Confira algumas dicas e conquiste 
quinze minutos diários para cuidar de 
você:

• Conforme a prioridade, faça uma 
lista de tarefas;

Postura é a posição do corpo. Uma 
boa postura envolve o arranjo harmô-
nico das partes constituintes do cor-
po, quando este se encontra parado 
ou em movimento.
Adotar uma boa postura exige cuida-
dos importantes que devem ser ad-
quiridos desde a infância. A posição 
comumente adotada por grande par-
te das pessoas em atividades domés-
ticas, profissionais e de lazer é a posi-
ção sentada, portanto, essas pessoas 
são mais propensas a sofrer com do-
res nas costas do que aquelas que se 
movimentam mais. Assim sendo, é in-
teressante ficar atento à postura, bem 
como à cadeira utilizada, que deverá 
ter o assento firme para não forçar 
as articulações vertebrais. A postura 

correta ao andar é ereta, sem jogar 
o corpo para os lados ou os ombros 
para frente. Ao carregar pesos, evite 
o sobrepeso, distribuindo igualmente 
o peso para os dois lados.

• Distribua as tarefas igualmente em 
todos os dias da semana, assim você 
evita ficar sobrecarregado em algum;

• Solicite ajuda aos demais mem-
bros da família, como para arrumar 
a cama ao acordar e colocar a roupa 

suja no cesto;

• Tenha em mente que algumas tare-
fas necessitam ser feitas diariamente, 
como arrumar a cama, lavar a louça; 
porém outras, como lavar e passar 

roupas, limpar portas e janelas, não 
precisam ser feitas todos os dias.
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ORGANIZAÇÃO E MEIOS DE ACESSO
Boa parte das ocorrências de aciden-
tes envolve queda e entorse involun-
tário por meios de acesso inadequa-
dos, má organização e/ou falta de 
limpeza do local de trabalho.
O desenvolvimento das atividades é 
mais fácil e seguro se o ambiente esti-
ver seguro, limpo e ordenado.
Existem pontos importantes a serem 
observados, são eles:

• Corredores: devem permanecer 
sempre desimpedidos de materiais, 
ferramentas, e outros objetos, bem 
como os acessos aos equipamentos 
de emergência, são eles: extintores, 
hidrantes e botoeiras;

•  No campo: Estribos de máquinas e 
os pisos devem estar limpos de forma 
que todos possam usar estes meios 
de forma segura prevenindo quedas  
ou entorces involuntários;

•  No descarte: não permita que ma-
teriais com pontas agudas ou cantos 
cortantes, tais como, sucata de metal, 
fios, vergalhões, entre outros fiquem 
espalhados pelo chão, ou se projetem 
além das bordas dos recipientes ou 
das pilhas que estão colocados;

•  Pisos: devem ser mantidos limpos 
de quaisquer produtos (óleos, graxas, 
produtos químicos, restos de vegetais 
ou madeiras) que possam torná-los 
escorregadios;
 
•  Lixo: utilize o recipiente adequado 
para depositar resíduos ou sucata;

•  Sinalização: não deixe que mate-
riais e ferramentas obstrua placas de 
sinalização (trânsito, rotas de fuga, 
conscientização etc.);    

• Faça sua parte para manter os sa-
nitários, banheiros, vestiários, bebe-
douros, postos de trabalho, sempre 
ordenados e limpos.

•  As máquinas e equipamentos de-
vem possuir acessos permanente-
mente fixados e seguros, os mesmos 
devem ser localizados e instalados de 
modo a prevenir riscos de acidente e 
facilitar o seu acesso e utilização. Con-
sideram-se meios de acesso: elevado-
res, rampas, passarelas, plataformas 
ou escadas de degraus.

A organização, limpeza e a promoção 
de condições seguras para um  am-
biente de trabalho saudável depen-
dem da atitude de cada um de nós.

Faça sua parte.
   



8

D
IA

N
A

N
E

W
S

 /
 j

u
n

h
o

 2
0

1
8

PROGRAMA 8S PREMIA SETORES COM 
MELHOR DESEMPENHO
O Programa 8S premiou os represen-
tantes dos setores da Diana Bioener-
gia que obtiveram melhor resultado e 
desempenho no programa há um ano 
na empresa.
A Diana Bioenergia implantou o Pro-
grama 8S visando uma mudança de 
hábitos e comportamentos. A meta 
principal é evitar desperdício, com 
foco na redução de custos.

A empresa acredita que com a co-
laboração de todos poderá garantir 
Qualidade de Vida no Trabalho, maior 
produtividade e redução dos impac-
tos ambientais.  
Na implantação do programa foram 
realizadas várias atividades, entre elas 
o prêmio itinerante que tem como ob-
jetivo estimular o espírito competitivo 
dos colaboradores, a premiação foi 

criada para os setores que obtivessem 
melhor resultado no desenvolvimen-
to do programa.
Os setores premiados em abril foram: 
Prédio Administrativo – representan-
do o setor Administrativo, Posto de 
Combustível – representando o setor 
agrícola e o PCM Industrial – repre-
sentando o setor Industrial.


