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ÁREA INDUSTRIAL conta com novo layout

MUDANÇAS: trazem melhorias aos padrões de assepsia e qualidade da empresa

Desde 1º de março, a área Industrial da Itati está funcionando
com novo layout. A novidade, prevista pelo Sistema de Análise e
Pontos Críticos de Controle (APPCC), amplia as etapas de
higienização de garrafões. O diretor Industrial, Sérgio Antônio de
Souza Boff, diz que as mudanças trazem melhorias aos padrões
de assepsia e qualidade da empresa. “Elas possibilitam que cada
etapa seja cumprida separadamente, em local próprio e
adequado”, explica o gestor.
As alterações na planta industrial, conforme Boff, possibilitaram a construção de novas salas de envase e pré-lavagem
a partir de outubro de 2012. “Com a utilização de novos espaços e
máquinário, passamos a funcionar a pleno nesse novo formato”,
garante o diretor. A readequação dos setores de Triagem e
Estoque, segundo ele, também vai ao encontro às Boas Práticas
de Fabricação, atendendo a legislação do setor. Os ajustes nos
processos ainda preparam a empresa para a instalação de novas
linhas de produção, prevista para o segundo semestre deste ano
(saiba mais na página 3).

Na preferência dos consumidores

Destaque em empreendorismo

Mais uma vez, a
Itati ficou entre as
cinco marcas de
água mineral preferidas e mais lembradas pelos consumidores. O 15º
Prêmio Marcas de
Quem Decide foi
realizado pelo Instituto Qualidata,
DIPLOMAS: entregues no Hotel Plaza São Rafael
em parceria com o Jornal do Comércio, voltado a empresários,
autoridades e profissionais de comunicação e marketing.
Neste ano, 590 gestores de negócio e profissionais liberais
elegeram os destaques em 100 setores de produtos, serviços e
empresas. Também foram escolhidos os ganhadores em três
categorias especiais: Grande Marca Gaúcha, Grande Marca
Brasileira e Preservação do Meio Ambiente. Presente nos lares
e na lembrança dos gaúchos, a Itati superou os índices
apontados pela pesquisa em 2012, entre as 40 marcas
existente no estado. Os vencedores foram conhecidos em 5 de
março, durante a entrega de certificados no Centro de eventos
do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

O diretor Admnistrativo da Itati, Marcos Netto, foi indicado ao
projeto Cidadão do Ano, na categoria Empreendedor da Indústria. A
iniciativa, promovida pela Câmara da Indústria Comércio e Serviços
de Canoas (CICS) e o jornal Diário de Canoas, busca valorizar as
pessoas que mais se destacaram na cidade.
A premiação conta com uma comissão, formada por entidades e
representantes do poder público e comunidade. A escolha leva em
conta atuações com elevado grau de cidadania, envolvimento
comunitário, filantropia, geração de emprego e renda, inovação, o
crescimento econômico da região e a melhoria das condições de
vida dos cidadãos, entre outros aspectos. Cinco nomes serão
divulgados na mídia e os ganhadores serão escolhidos por votação
eletrônica no site www.diariodecanoas.com.br até o final de abril.
Também serão avaliados os destaques nas categorias
Solidariedade, Empreendedor Comércio, Empreendedor Serviço,
Educação e Saúde. A premiação ocorrerá em 7 de maio, no salão
nobre da CICS, em Canoas.
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EDITORIAL
Caro leitor,
É com satisfação que noticiamos o início de
uma nova fase na Itati: a criação de novas
linhas de produtos na empresa. Para isso,
reorganizamos o layout da área Industrial, que
também ganhou novas salas de envase e prélavagem. As mudanças vão ao encontro à
legislação do setor.
Outra novidade é a escolha de um projeto
inovador, assinado por jovem talento universitário, que propõe um novo layout para as
embalagens de 250 ml a 5 litros. A proposta,
viabilizada pela parceria com a Escola de
Design da Unisinos, passa por ajustes técnicos
e deverá ser implantada nos próximos meses.
A busca contínua pela qualidade e melhoria de serviços também possibilta que os
colaboradores passem por qualificações
constantes. A exemplo disso, realizamos o 1°
Intensivo interno de treinamentos da empresa,
que totalizou mais de oito horas de atividades.
Seguimos apoiando importantes iniciativas em prol do esporte e da cultura no Estado.
Entre elas, o desafio da Ultramaratona ao paraatleta João Corrêa, previsto para 11 de maio, e
que nos enche de orgulho.
Boa leitura!

Marcos Netto,
Diretor da Qualidade
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QUALIDADE
Colaboradores passam por série de capacitações
Uma série de treinamentos qualificaram os
colaboradores da Itati, nos meses de fevereiro
e março. As atividades, que totalizaram mais
de oito horas, compensaram as folgas
acumuladas no recesso de Carnaval. O 1º
Intensivo Interno de Treinamentos da empresa
contou com palestras e oficinas de reciclagem,
ministradas pela direção, encarregados das
áreas e convidados.
As capacitações abordaram ferramentas
QUALIFICAÇÃO: orientações sobre primeiros socorros
dos programas 5S (18 a 21/02) e Empresa do
Sorriso (18/03), missão e visão (26/02), princípios e valores da empresa (12/03), dinâmica
dos balões (27/02), higienização de bebedouros (06/03) e paletização (07/03). Segurança no
trânsito (13/03), primeiros socorros (20/03), agentes químicos (21/03), manutenção
preventiva (22/03), comunicação interna e externa (25/03) e cuidados com a alimentação
(26/03) foram outros assuntos que integraram as programações. Ao final foram entregues
certificados de participação.

Treinamentos externos
Nos dias 25 e 26 de fevereiro, o gerente de Manutenção Luiz Carlos Boff e o auxiliar de
Produção Leandro Oliveira foram capacitados sobre a norma regulatória número 33 (NR-33),
que trata de trabalho em espaço confinado. A atividade, ministrada por Wagner de Souza,
ocorreu no Treina Centro. Já a auxiliar de Produção Patrícia Rodrigues Oliveira participou de
treinamento sobre combate de incêndio, em 2 de março. A qualificação foi comandada pelo
instrutor Mário da Silva, na Paniz Extintores.

Crescendo com Arte encerra edição na Itati
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Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, da
Escola Municipal Professor Doutor Cirne Lima, de
Canoas, encerraram a última edição do Projeto ItatiSesi Crescendo com Arte. A visita à Itati, no dia 16
de março, contou com café da manhã,
apresentação da peça As Perigosas Peripécias de
Punduca e bate-papo com o grupo Teatro Produção
Urbana. A garotada também conheceu as áreas
verdes preservadas, espaços de lazer e as fontes da
empresa, além de participar de uma palestra sobre
VISITA: estudantes assistiram peça teatral
a origem e o processo de industrialização da água
mineral. Os estudantes receberam ainda certificados de participação, além de concorrer a
brindes. A ganhadora do melhor desenho sobre a visita, Marcelly Vitória Lopes, de 9 anos,
recebeu diploma e um kit da Itati.

Espaço Interativo
Parabéns pelo belo projeto (da Ultramaratona) e o grande sucesso que o repercute.
Por isso, adoto Água Mineral Natural Itati na minha empresa.
Alberto R. C. Filho, da Casa Bem Seguros
Gostaria de agradecer pela participação das águas Itati na Aciso V COMAR 2013. O
evento foi coroado de êxito, apesar do mau tempo reinante em boa parte do dia 3 de
março. Foram realizados mais de 600 atendimentos ao longo do dia, o que nos trouxe
satisfação e retorno pelos esforços empreendidos pelos participantes durante todas
as fases da ação.
Juarez Pereira, coordenador do grupo de ciclismo Pedalegre

Participe do Água Viva através do e-mail atendimento@itati.com.br.

Novos talentos

Errata

A Itati está recebendo currículos para
os setores Industrial, Merchandising,
Administrativo e Comercial. Novos
talentos, interessados em trabalhar na
empresa, devem enviar seus dados,
citando as últimas experiências para o email curriculos@itati.com.br. Acompanhe
as oportunidades no site www.itati.com.br.

Na edição 24, seção Espaço Interativo, o
informativo Água Viva grafou de forma incorreta o
nome do diretor da Bondnard Química de Canoas.
O correto é Willian Bondamann. Também corrigimos o nome do técnico de manutenção na
matéria “Técnico dá orientações para a manutenção de maquinário”. A forma certa é Clênio
Eberhardt.

Dia Mundial da Água

Pietro Ventura acompanhará
a implantação de novos
produtos na empresa

ESPECIAL

Estudante de Design cria novas
linhas de produtos para a Itati

DEGUSTAÇÃO: água mineral oferecida à comunidade

No Dia Mundial da Água, em 22 de março, a Itati
brindou a comunidade com degustação da água
mineral da família gaúcha. Dentro da empresa, os
distribuidores ganharam informativos Água Viva, folders
institucionais, além de concorrerem ao sorteio de um kit
promocional. Ao longo do dia, pedestres e motoristas
também tiveram a possibilidade de se refrescar. Já os
seguidores da Itati no facebook puderam participar do
sorteio de um kit para ciclista, com uma camiseta
especial para a prática de ciclismo, um boné e um
squeeze. A data, criada pela Organização das Nações
Unidas (ONU) em 1992, é destinada a discussão de
temas relacionados à preservação e economia deste
importante bem natural.

Construção coletiva na gestão

A parceria da Itati com a Escola de Design da
Unisinos, em Porto Alegre, há 3 anos, possibilitou
a descoberta de um novo talento. O jovem Pietro
Ventura, que cursa o 3º semestre da graduação
em Design, desenvolveu o layout das novas linhas de produtos da empresa. A criação e o
desenvolvimento do projeto, apresentado para
diretores e sócios da empresa, no final do ano
passado, deu-se ao longo da disciplina de Atelier
de Projeto 2. “O objetivo da atividade didáticopedagógica era educar os 20 alunos do segundo
semestre de 2012, com conceitos básicos de
Design. Tivemos vários trabalhos interessantes,
que poderiam ser aplicados no mercado”, conta
o professor Carlo Franzato.
Da mostra de projetos, feita pelos estudantes
ao diretor da Qualidade Marcos Netto e ao sócio
Gabriel Netto, em 10 de dezembro de 2012, na
própria escola, foram classificados quatro
PARCERIA: Pietro Ventura (E) e Marcos Netto
finalistas. “Tivemos uma certa dificuldade em
escolher o melhor, mas o trabalho do Pietro tinha um design muito bacana e com grande
potencial comercial”, explica Marcos, contando que o projeto passa por alguns ajustes. Após
a confecção de protótipos, as novas linhas devem entrar em produção em até 90 dias. “Os
novos produtos contarão com vários materiais e desenhos, em embalagens que vão de 250
ml a 5 litros”, adianta o diretor da Itati. “A proposta é inovadora e conta com versões que
abrangem diversos fins comerciais.”

Estágio na empresa

FIERGS: sediu a 49ª Reunião da Qualidade RS

O diretor da Itati Marcos Netto participou, em 16 de
abril, da 49ª Reunião da Qualidade RS. O evento do Programa Gaúcha da Qualidade e Produtividade (PGQP), no
teatro do Sesi/Fiergs, em Porto Alegre, abordou o tema
Resultados da Construção coletiva. Com cases práticos
de gestão e debates de diversas esferas na área da
Qualidade, a conferência chamou a atenção dos
empresários sobre questões como inovação e
sustentabilidade. Na oportunidade também foi
realizado o Seminário Em busca da Excelência (SEBE /
MPE), que apresentou exemplos de gestão em
empresas como a TCA Informática, de Taquara, e a
Clínica Doutor Schuch Diagnóstico por Imagem, de
Cachoeira do Sul, - vencedoras do Prêmio MPE Brasil.

Medalha Cidade de Porto Alegre
O draumaturgo, diretor e empresário Ronald Radde,
parceiro da Itati desde 2008, recebeu no dia 25 de
maço a Medalha Cidade de Porto Alegre. A premiação foi
entregue no Museu Joaquim José Felizardo, dentro das
comemorações do 241º aniversário da capital gaúcha.
O fundador da Cia. Teatro Novo foi agraciado por sua
relevante contribuição à vida cultural, social e
econômica da cidade. A Itati apoia iniciativas culturais
como essa, proporcionando degustação de água
mineral natural aos seus frequentadores.

Pietro Ventura assinou contrato com a Itati no dia 15 de abril, garantindo a aplicação do
projeto com o registro dos direitos autorais. O jovem passará por estágio curricular na
empresa, atuando como coordenador de
implantação das novas linhas de produtos.
Projeto exclusivo
“Dessa forma, ele acompanhará todo o
Aos 18 anos, Pietro Bitelo Ventura
processo, des-de a concepção até a forma
Sarmento criou garrafas de água
como os produtos serão distribuídos ao
mineral exclusivas para a Itati. “Fui
consumidor”, conta o diretor Marcos Netto.
muito inspirado pela marca, desde
Para o design Carlo Franzato, o trabalho de
conceitos até a própria marca gráfiPietro é completo, destacando-se quatro
ca”, afirma o morador de Gravataí,
contando ser a sua primeira expepontos. “Ele foi capaz de articular diversos
riência na área: “A expectativa é a
formatos de garrafas e diferentes capacidades,
melhor possível. Espero aprimorar
nas versões de água mineral e gaseificada.
meus conhecimentos, sentir de
Propõe um design diferencial, a partir da
verdade como funciona o trabalho de
capacidade de interpretar e explorar a marca
um designer e criar um vínculo com a
existente e traduzi-la em algo novo. Na questão
empresa e com todas as pessoas que
estética, apresenta garrafas elegantes, além
vão se envolver com o projeto”.
das inovações técnicas”.

Ultramaratona será em maio
O para-atleta João Corrêa intensificou os
treinos para o grande desafio de percorrer
200 km em até 12 horas. O projeto Ultramaratona, realizado pela Itati, em parceria com a
o Rotary Clube de Canoas Industrial e a Stem
Pharmaceutical, está marcado para 11 de
maio. Ele deixará Canoas na madrugada, em
uma handbike (bicicleta de três rodas, pedalada com as mãos) em direção à Osório, pela
TREINAMENTOS: intensificados para o desafio
BR-290 (a freeway) e retornará à capital gaúcha após 100 km. A previsão do canoense é chegar na Usina do Gasômetro até às 16 horas do
mesmo dia. Em caso de chuva, a prova será transferida para 18 do mesmo mês.
Desde outubro de 2012, Corrêa rodou 2,8 mil km, em 140 horas de treinos. A equipe de
ciclistas voluntários totalizou 4,9 mil km, em 270 horas de acompanhamento ao maratonista.
“Já temos o apoio das secretarias de Transportes, Esporte e Meio Ambiente de Porto Alegre, da
Polícia Rodoviária Federal e EPTC”, conta o diretor Administrativo da Itati, Marcos Netto,
informando que o desafio poderá ser auditado pelo Guinness World Records.
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Ação Cívico-Social do V COMAR

Rústica de Nova Petrópolis
As belas paisagens de Nova
Petrópolis foram palco da 2ª
Rústica de Verão, em 10 de
março, no Parque Aldeia do
Imigrante. Cerca de 500 pessoas participaram da prova,
nas categorias
infantil e adulto.
PROVA: mais saúde no Parque Aldeia do Imigrante
Foram 5 km de
percurso, passando por diversos pontos da cidade. Os iniciantes, porém,
percorrem trajetos de 600 metros a 2,5 km. A iniciativa foi prestigiada
pelo prefeito Regis Luiz Hahn, que costuma participar das atividades
esportivas da cidade. Ele é conhecido por seu exemplo de superação,
após acidente de moto que lhe privou de parte da perna esquerda há 25
anos. Na prótese, Hahn tem tatuado o brasão do município. Parceira do
município, a Itati levou a água mineral da família gaúcha aos mais de 1
mil visitantes, que também concorreram a brindes da empresa.

Conferência distrital do Rotary
A comunidade rotária
do Distrito 4670 se reuniu
no Hotel Continental em Canela, de 26 a 28 de abril. A
55ª Conferência Distrital,
organizada pela Rotary
Club de Canela, contou com
o apoio da Itati, que serviu
água mineral aos participantes. O evento contou
CANELA: Marcos Netto falou da Ultramaratona
com palestras, fóruns e a
apresentação de projetos sociais, como a Ultramaratona. Considerado o
maior evento distrital do ano rotário, a Conferência da Harmonia teve
ainda a exposição de ações realizadas pelo mundo, como a luta pela
erradicação da Poliomielite (doença causadora da paralisia infantil).

DE

Mais de 800 pessoas
participaram da Ação Cívico-Social
(Aciso), do V Comando Aéreo
Regional (COMAR), no dia 3 de
março. As atividades, no Parque
Eduardo Gomes, em Canoas,
reuniram cerca de 200 profissionais civis e militares que
disponibilizaram informações em
PARCÃO: serviços para a comunidade
saúde, prevenção de zoonoses,
orientações odontológica e nutricional e formas de ingresso na Força
Aérea Brasileira. No estande da Itati, os visitantes tiveram água mineral à
disposição, além de receber brindes. Houve também apresentações
artística da banda musical da Base Aérea de Canoas e alunos do Projeto
Escola.

Passeio Eco Ciclístico
O domingo ensolarado de 17
de março foi marcado pelo 4º
Passeio Eco Ciclístico e Re-Volta
Contra a Fauna Atropelada da APA
Rota do Sol. Apoiando mais uma
vez a prática esportiva, a Itati
ofereceu água mineral aos atletas
no km 22 da RS-453 (a Rota do
Sol), em São Francisco de Paula, e
INTEGRAÇÃO: em prol do meio ambiente
no Posto Limeira - segundo ponto
de parada. O percurso contou com cerca de 56 km de asfalto à estrada de
chão. Os participantes também puderam conhecer mais sobre a empresa
e concorreram a squeezes.

Corrida de Porto Alegre
As programações em homenagem aos 241 anos da capital
gaúcha, comemorados em 26 de
março, contaram com a 10ª
Corrida de Aniversário de Porto
Alegre. A prova ocorreu no dia 24
do mesmo mês, com largada na
Usina do Gasômetro. Ao longo da
manhã, 2,2 mil corredores
GASÔMETRO: atletas hidratados pela Itati
percorreram 2, 5 ou 10 km, com
revezamento de duplas para a categoria adulto. Durante o evento, os
atletas foram hidratados pela Itati, que também distribuiu brindes.

NA LEGISLAÇÃO
Proteção à captação de água mineral

A por taria nº 374, aprovada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, em de 1º de outubro de 2009, regula as especificações técnicas
para o aproveitamento de água mineral, destinadas ao envase, ou como ingrediente para o preparo de bebidas em geral. O item 4.5 traz algumas
especificações sobre proteção à captação de água mineral:
A casa de proteção da captação deverá ser construída em alvenaria, ou de outro material inerte que confira proteção adequada. Paredes internas,
pisos, janelas e portas devem ser de materiais impermeáveis, não porosos e laváveis. As aber turas devem ser ajustadas aos batentes e protegidas
com telas milimétricas ou outra barreira para impedir a entrada de animais, notadamente insetos. A casa de proteção da captação deve ser mantida
bem ventilada, livre de mofos, infiltrações, fendas e umidade, e deverá conter uma torneira de aço inoxidável de grau alimentício, ou de outro
material específico aprovado pelo DNPM, para permitir a coleta de amostra. No caso de surgência, em captação por caixa, exige-se que a casa de
proteção possua dois compartimentos, separando a captação da área de coleta de amostras e controle. Recomenda-se a instalação de alarme com
sensor de presença por fotocélula ou nas aberturas da casa de proteção.
4.5.1 Desde a fase dos trabalhos de pesquisa, toda captação por surgência ou poço tubular deverá ser identificada com seu nome em destaque,
fixado em local bem visível na parte externa da casa de proteção.
4.5.2 A casa de proteção do poço tubular deverá dispor de abertura superior adequada, com cúpula de pressão em aço inoxidável envolvendo a
canalização do tubo edutor do poço ou janela de aluminio anodizado e vidro para facilitar a manutenção e reparos que o poço venha a necessitar.
4.5.3 A instalação de bombas de recalque nos sistemas de captação deve assegurar a não contaminação da água por óleo e outras impurezas
provenientes de seu funcionamento ou necessárias a sua manutenção.
4.5.4 A área circundante à casa de proteção da captação deverá ser cercada por alambrado de malhas resistentes, para impedir a entrada de
animais e com área mínima suficiente para manter a captação adequadamente protegida, dotada de portão, cujo acesso seja somente permitido às
pessoas devidamente autorizadas pela empresa.

