USINA DIANA PROMOVE
O CURSO “CANA LIMPA”
Na última semana, de 13 a 18 de agosto, no CCI (Centro
de Capacitação e Integração – Diana), foi realizado o curso
Cana Limpa. Destinado aos trabalhadores rurais da DIANA,
este curso aborda as técnicas apropriadas do corte manual de cana-de-açúcar, como: aspectos gerais da cultura
de cana, sistemas de colheita, soqueira, equipamentos de
proteção individual, equipamentos ou ferramentas de trabalho, tipos de podões ou facões, preparo do podão, qualidade da matéria-prima, queima controlada de palha da
cana, corte da cana, operação do corte, número de ruas
por eito, abertura dos eitos, procedimento para o corte,
modalidade de corte, ações não desejáveis no corte manual, corte de cana para muda, carregamento da cana, transporte da cana além de recomendações de saúde, educação e meio ambiente. O curso CANA LIMPA apresenta uma

parte teórica, passada em sala de aula, e a outra prática,
na roça. Participaram 250 cortadores de cana.
Para prestigiar e divulgar o programa, estiveram presentes no CCI o Canal 23 de Penápolis, para uma reportagem,
juntamente com o Dr. João Antonio Castilho (presidente
do Sindicato Rural) e Eduardo Corbucci (diretor agrícola da
DIANA), que explicaram a importância da qualificação profissional de todos os colaboradores e como as parcerias
entre a Usina DIANA, o Sindicato Rural e o SENAR trazem
um sucesso garantido.

USINA DIANA PROMOVE
O CURSO “AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO”

USINA DIANA FORMA A PRIMEIRA TURMA
DO CURSO DE MECÂNICO CICLO DIESEL
No último dia 24 de julho, no CCI (Centro de Capacitação
e Integração – DIANA), houve a solenidade de entrega dos
certificados da primeira turma do curso de Mecânico Ciclo
Diesel, realizado gratuitamente, em parceria com o SENAI,
para os funcionários e a comunidade de Avanhandava.

Avanhandava). Foram capacitados nesse curso 16 pessoas,
entre eles nove funcionários da usina DIANA e sete pessoas
da comunidade. Delas, dois já terminaram e foram contratados pela usina: Danilo dos Santos Manoel e Waldinei André
dos Santos.

Estavam presentes na solenidade para a entrega dos certificados: Ricardo Junqueira e Dra. Renata Junqueira (proprietários da usina DIANA), Maurícioa Queiroz (gerente administrativo), Paulo Cunha (gerente de recursos humanos),
Arlindo José de Moura (supervisor de manutenção mecânica), Liberato Marcus Junior (agente de treinamento do SENAI de Birigui) e Padre Donizete (Paróquia Santa Luzia, de

A solenidade foi emocionante. Os formandos prestaram
uma homenagem à Dra. Renata, em agradecimento ao seu
empenho em montar um espaço destinado à capacitação
profissional, essencial nos dias de hoje aos profissionais de
todos os ramos.

Formandos - 1ª Turma do Curso de
Mecânico de Motor Ciclo Diesel
realizado no CCI.

CCI-DIANA INICIA DUAS
TURMAS DO CURSO DE PEREIRÃO
Iniciou no mês de agosto o curso que é sucesso entre as
mulheres: o PEREIRÃO.
Ele é destinado às que querem aprender o serviço básico de
eletricidade doméstica, como trocar o chuveiro, fazer uma
extensão, instalar lâmpadas etc.
Formamos duas turmas, uma à tarde, das 14h30 às
17h30, e uma à noite, das 19h ás 22h

