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Itati está no rumo do DESPERDÍCIO ZERO
Atendendo a meta estratégica de número 13, a
Itati se prepara para ampliar suas ações
sustentáveis rumo ao desperdício zero. A ideia é
reativar os reservatórios subterrâneos, usados na
década de 1970 para a industrialização de vinho e
aguardente.
O projeto, desenvolvido pelo diretor Industrial
Sérgio Antônio de Souza Boff e o engenheiro
químico Roberto Nakatsukasa, busca readequar os
tanques, com capacidade de 500 mil litros, para o
armazenamento da água da chuva.
O objetivo é reaproveitar o líquido em atividades
de limpeza, jardinagem, entre outros. A iniciativa
vai ao encontro à política de responsabilidade
socioambiental da empresa, prevista em alguns
princípios do Programa 5S: reduzir, reutilizar e
reciclar materiais.
Nos próximos meses, segundo Boff, serão feitos
o preparo da tubulação, a montagem do dreno e a canalização da água coletada para que se possa reutilizá-la nos
trabalhos da empresa.

Finalizada pavimentação do corredor e pátio externo
Dentro das melhorias previstas pelo Sistema de Análise e Pontos Críticos
de Controle (APPCC), a Itati finalizou, no dia 21 de janeiro, a pavimentação
do corredor e pátio externo até o limite da unidade Industrial. As obras do
calçamento, iniciadas em 18 do mesmo mês foram realizadas ao longo do
final de semana, evitando maiores transtornos.
A novidade integra as mudanças na planta produtiva da empresa, que fez
adequações nos setores de Triagem e Estoque, conforme a legislação. Os
ajustes no layout garantem maior capacidade de produção à empresa, que
se prepara para a instalação de novas linhas de produtos.
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Passeio Ciclístico do Rotary
Está previsto para setembro a 6ª
edição do Passeio Ciclístico dos Clubes
Rotary de Canoas. Aguarde mais
informações nas próximas edições do
Água Viva.

EDITORIAL
Estimados leitores
Chegamos a 2013 com muitas novidades. Uma delas é a reativação dos reservatórios subterrâneos, usados pela Itati na
década de 1970. Dessa forma, faremos o
reaproveitamento da água da chuva na higienização da empresa. A ação vai ao encontro à política socioambiental da Itati, incentivando práticas mais sustentáveis.
As mudanças no layout da área Industrial seguem em ritmo acelerado, preparando-nos para a implantação de novas linhas de produtos. Na busca constante pela
melhoria contínua de processos e, consequentemente, de serviços, preparamos
também um ciclo de capacitações para os
colaboradores. Da mesma forma, João
Corrêa intensificou a rotina de treinos rumo
a Ultramaratona, prevista para 6 e 7 de
abril. Na passagem pelo litoral norte, entre
28 de janeiro e 1º de fevereiro, fomos muito
bem recebidos pelos veranistas. Mais uma
vez, a preparação do para-atleta para o
grande desafio de pedalar 200 km, em até
12 horas, foi destaque nos principais veículos gaúchos. Isso nos orgulha muito,
mostrando que estamos no caminho certo!
Boa leitura.
Marcos Netto,
Diretor da Qualidade

SIGA-NOS NO TWITTER!
twitter.com/aguaitati
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ESPECIAL

Para-atleta intensifica preparação para
Ultramaratona, em 6 e 7 de abril

João Corrêa pedala até o litoral norte

BEIRA-MAR: atleta canoense fez série de treinamentos, acompanhado de ciclistas voluntários

A vontade de ultrapassar os próprios limites está movendo João Corrêa. Desde
outubro, ele se prepara para percorrer 200 km em uma handbike (bicicleta adaptada,
ideal para provas de maior velocidade). De 28 de janeiro a 1º de fevereiro, o paraatleta esteve no litoral norte divulgando o desafio, previsto para ocorrer entre as 22
horas de 6 de abril até as 10 horas do dia seguinte. Em caso de chuva, a Ultramaratona será transferida para 13 e 14 do mesmo mês.
No roteiro das praias, a primeira parada do canoense foi em Tramandaí, após
pedalar 25 km a partir de Osório. Como nos outros treinos, ele foi acompanhado por
ciclistas voluntários que se revezam para garantir a segurança e o bom rendimento no
percurso. Em 29/01, o grupo rumou até a beira-mar de Imbé, seguindo para Xangri-Lá,
Atlântida e Capão da Canoa no dia seguinte. Os outros dois dias contaram com
passagens em Arroio do Sal e Torres. “Além de divulgar o projeto, buscamos aprimorar
os treinos, pegando estradas”, explica o diretor Administrativo da Itati, Marcos Netto,
também coordenador do desafio.

Colaboradores participam de
Intensivo Interno de Treinamentos
O recesso de Carnaval na Itati será compensado com uma série de treinamentos, que
buscam a melhoria contínua das equipes. O 1º Intensivo Interno de Treinamentos da empresa
ocorrerá de 18 de fevereiro a 27 de março, com palestras e oficinas de reciclagem, ministradas pela direção, encarregados das áreas e convidados. As capacitações envolvem temas
como trabalho em equipe, programas internos, aspectos de segurança, processos internos,
legislação, entre outros. No final do ciclo, os colaboradores receberão certificados dos
treinamentos ministrados, totalizando mais de 8 horas de atividades.

Capacitações de boas-vindas
Colaboradores das áreas Industrial,
Merchandising e de Portaria passaram por
treinamentos de boas-vindas na Itati. A capacitação, ministrada pela encarregada Administrativa e a assessora da Qualidade, Vânia
Andrade e Cristiane Paiva, respectivamente,
ocorreu em duas etapas, na sala de Treinamentos. As atividades, nos dias 7 e 22 de fevereiro, abordaram as Boas Práticas de Fabricação e ferramentas do Programa 5S, além do
Manual do Colaborador.
TREINAMENTO: abordou ferramentas e processos

POP sobre atendimento de portaria
O novo colega Daniel Frederes Veiga estudou o procedimento operacional padrão (POP)
para atendimento de portaria. A qualificação POP – ADM 013 foi ministrada pela assessora da
Qualidade Cristiane Paiva, em 8 de fevereiro. A atividade, na sala de Reuniões, buscou
capacitá-lo para o cumprimento de suas funções, no turno da tarde.

ENTENDA O DESAFIO
João Corrêa sairá de Canoas, em 6 de abril, passando por Porto Alegre
pela BR-116 e seguindo até Osório, através da BR-290, a free way. Após
percorrer 100 km, o para-atleta retornará à capital gaúcha pelo mesmo trajeto
de mais 100 km até o Parque da Redenção, em até 12 horas. A equipe de
apoio é formada por 10 ciclistas voluntários, além de médico, nutricionista,
fisioterapeuta e preparador físico.
O projeto Ultramaratona, desenvolvido pela Itati, conta com a parceria do
Rotary Clube de Canoas Industrial e da Stem Pharmaceutical, que patrocinaram a compra do equipamento, vindo dos Estados Unidos. Corrêa já passou
por mais de 80 maratonas, 150 meias-maratonas e conquistou o tricampeonato brasileiro, além de ter integrado a seleção brasileira de atletismo e
participado de provas no exterior.

Destaque na mídia
Desde o lançamento oficial da
Ultramaratona, em 10 de outubro de
2012, o caminho trilhado por João Corrêa vem sendo acompanhado pela mídia. Destaque para matérias e entrevistas na TV COM, RBS, TV Bandeirantes, TVE, TV Unisinos, Zero Hora, Diário de Canoas, Jornal NH,
Rádio Bandeirantes e outras
BASTIDORES: eemissoras de rádio.O desafio do para- quipes de reportagem acompaatleta também foi citado nos blogs do nharam série de
nas
Rotary Brasil e sobre a erradicação da treinamentos
praias gaúchas
Poliomielite,
além do site Tamia
Nelson's Outside, na Carta Mensal (Janeiro/2013) do
Rotary Interna-cional e na Revista Bra-sil Rotário. Sem
contar os mi-lhares de acessos e compartilhamentos
em redes sociais, como Twitter e Facebook.

Sistema rápido para
transporte de embalagens
Uma sugestão do
diretor Industrial Sérgio
Antônio de Souza Boff
possibilitou a melhoria
de processos de produção na Itati. O sistema
de transporte rápido
para embalagens consiste em um carrinho
capaz de armazenar
140 garrafões de 20 litros. As antigas paletas
possibilitavam a estocagem de até 80 bombonas vazias. A novidade
MELHORIA: armazenamento ampliado
dá mais agilidade à higienização de embalagens, permitindo que o material
mantenha-se organizado até retornar ao ciclo produtivo.

Higienização de piso
A área Industrial contará com uma nova máquina
para higienização. A novidade, adquirida em janeiro,
emite jatos d'água que auxiliarão na limpeza e secagem
do piso. A tecnologia dará mais agilidade ao processo de
lavagem, na produção da Itati. Além disso, o equipamento atende as políticas socioambientais da empresa,
possibilitando o reaproveitamento de até três vezes da
mesma água usada nos enxágues.

Qualificação aborda a
concentração de detergente

Técnico dá orientações para
a manutenção de maquinário
O técnico de
manutenção Glênio Eberhardt deu
orientações à operadora de máquina júnior Michele Ferreira Pacheco e a auxiliar
de Produção Patrícia Rodrigues Oliveira sobre prevenção e ajustes
no maquinário. O
treinamento ocorreu na área IndusPREVENÇÃO: colaboradoras aprenderam a ajustar equipamentos
trial, no dia 26 de
janeiro. Além de capacitá-las para o cumprimento de suas funções, a atividade
também serviu para a troca de experiências entre os profissionais.

Oportunidades na Itati
A Itati está cadastrando currículos para os setores Industrial,
Merchandising, Administrativo e Comercial. Talentos interessados
em trabalhar na empresa devem enviar seu curriculum vitae para o
e-mail curriculos@itati.com.br. As oportunidades podem ser visualizadas no site www.itati.com.br.

PROCEDIMENTO: garante a limpeza de garrafões

A auxiliar de Produção Patrícia Rodrigues Oliveira foi
capacitada, no dia 4 de janeiro, para realizar a análise
de concentração de detergente, na lavadora de
garrafões. A atividade, ministrada pela antiga encarregada de Laboratório, ocorreu na área Industrial.

Espaço Interativo
Parabéns à Itati pelo apoio a causas sociais, principalmente do projeto do para-atleta João Corrêa.
Willian Bond, diretor da Bondnard Química de
Canoas
Parabéns à Itati pelo apoio ao ciclismo e esporte
paralímpico.
Juarez Pereira, coordenador do grupo de ciclismo
Pedalegre

Deixe a sua mensagem, através do e-mail
atendimento@itati.com.br.
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Conferência distrital do Rotary
O diretor Administrativo da Itati
Marcos Netto, acompanhado de
autoridades do Rotary distrito
4670, visitou Nova Petrópolis,
em 24 de janeiro. O município é
um dos candidatos a sediar a
56ª Conferência Distrital do
Rotary International, de 25 a 27
de abril de 2014. O grupo,
COMITIVA: visitou Nova Petrópolis
comandado pela futura goverCOMITIVA: visitou Nova Petrópolis
nadora do Rotary Loreni Feistler
(gestão 2013-2014), conversou com o prefeito de Nova Petrópolis Régis Luiz
Hahn sobre as programações, apoiadas pela água mineral da família gaúcha.

Água mineral pode integrar
a cesta básica gaúcha

Degustação em Tramandaí
A beira-mar de Tramandaí contou com atendimentos médicos
e água mineral natural, oferecidos pela Ordem de Advogados
do Brasil (OAB/RS), em parceria
com a Itati, Rotary International
distrito 4670, e o Clube de Tramandaí. A 7ª edição do Projeto
Verão da Caixa de Assistência
d o s Ad vo g a d o s ( C A A - R S )
realizado no dia 26 de janeiro,
BEIRA-MAR: água mineral à disposição
disponibilizou exames preventivos gratuitos, como verificação das taxas de glicose, colesterol e triglicerídeos, bem como aferição de pressão.

Novas camisetas do Poabikers
O grupo Poabikers lançou o
quarto lote de camisetas de
ciclismo, apoiado pela Itati. A
vestimenta utiliza a tecnologia
Tec Dry, com multifilamentos
que garantem alta absorção
de suor e rápido transporte da
umidade para o exterior do
tecido. Os novos modelos
foram lançados em almoço no
LANÇAMENTO: almoço no Galpão Crioulo da Itati
Galpão Crioulo da Itati, em 16
de dezembro de 2012. Mais informações no site www.poabikers.com.br .

DE

AUDIÊNCIA: empresários apresentaram proposta à Alexandre Postal

O governador em exercício Alexandre Postal recebeu, no dia 11 de
janeiro, representantes de pequenas empresas engarrafadoras de
água mineral, em audiência realizada no Palácio Piratini. Os
empresários querem apoio do governo do Estado para incluir o
produto na cesta básica dos gaúchos. "A água deixou de ser
simplesmente uma bebida e, hoje, é considerada um alimento que
possui uma importante função social", constata o presidente da
Associação Gaúcha dos Envasadores de Água Mineral e diretor
Comercial da Itati, Manoel Dirceu Ribeiro Neto. Também participou
do encontro o sócio da Itati Gabriel Netto.

AGENDA ITATI
23 e 24/02 - Verão no Jardim da Serra Gaúcha
Local: Ninho das Águas - Nova Petrópolis/RS
Horário: das 9 às 17horas
Atividades: 12º Gaúcho de Down Hill Mountain Bike, degustação
de água mineral e sorteio de brindes. Mais informações no site
www.novapetropolis.rs.gov.br
16/03 - Projeto Itati-Sesi Crescendo com Arte
Local: Itati (Rua Liberdade, 990 - Canoas/RS)
Horário: das 8h30 às 11 horas
Atividades: Apresentação da empresa, teatro e concurso de
redação. Saiba mais em www.itati.com.br

NA LEGISLAÇÃO
Recepção e armazenamento de insumos

A RDC nº 173, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dispõe sobre a recepção e armazenamento de insumos:
4.5.1 - A recepção dos insumos deve ser realizada em local protegido, limpo e livre de objetos em desuso e estranhos ao ambiente.
4.5.2 - A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos
para evitar contaminação cruzada.
4.5.3 - Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão
competente. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.
4.5.4 - As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência
interna e externa, à presença de resíduos e ao odor. As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos,
deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, entre outras alterações que possam comprometer a qualidade
higiênico sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.
4.5.5 - As embalagens de vidro retornáveis devem ser avaliadas individualmente quanto à sua integridade.
4.5.6 - Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuídos e, quando for possível, devem ser
devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e
assinado pelo funcionário responsável.
4.5.7- O armazenamento dos insumos deve ser feito em local limpo e organizado de forma a garantir a proteção contra contaminantes. Os
insumos devem ser armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando o espaçamento necessário para garantir adequada
ventilação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção do local. Os paletes, exceto os descartáveis, estrados e prateleiras devem ser de material
liso, resistente, impermeável e lavável.

