Menor Aprendiz
Aluno especial
tem
oportunidade
através de
parceria entre
Itati e SENAI
“Antes eu não tinha esperança em ter uma
função, estava desanimado”, recorda Thiago
da Silva Oliveira, 17 anos, ao contar o que
mudou em sua vida após ter iniciado o curso
de Mecânica de Usinagem no SENAI de Canoas,
à tarde.
Portador de Síndrome de Down, Thiago é
cotista no SENAI contratado pela Itati e conta
que gosta do curso “o ensino é bom, faz o
aluno desenvolver o pensamento”.
A Lei 10.097/00, obriga as empresas, que
tem acima de 20 funcionários, e não se enquadram no Simples, a terem em seu quadro de
funcionários, de 5 a 15% de cotistas do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
Para oportunizar esse ingresso ao mundo do trabalho, a Itati realiza essa parceria.
Além de inserir socialmente o aluno especial,
é uma alternativa para que ele se profissionalize e possua uma renda.
Thiago conta que, com o seu salário, ajuda seus pais nas despesas de casa e na educação de seu irmão menor. Animado, ele faz
planos, “quero estudar mais e continuar trabalhando”. Porém, não quer parar por ai.
Thiago revela que pretende trabalhar na função que está aprendendo, mas depois vai fazer o curso de Eletrônica.
Pela manhã, Thiago cursa a 6º série .
“Somos uma grande família, todos se ajudam.
É uma experiência bem legal. Eles são brincalhões, eu que tenho este jeito mais encabulado. De duas em duas semanas jogamos futebol”, conta Thiago sobre a relação com os
colegas. As empresas interessadas em apoiar
o projeto podem obter maiores informações
no SENAI. Em Canoas, existem duas unidades
do SENAI. No Centro da cidade, o Centro de
Educação Profissional SENAI A. J. Renner. No
bairro Igara, o Centro de Educação Profissional SENAI de Soldagem Cipriano Micheletto.
São oferecidos cursos de Mecânica de Usinagem, Mecânica Diesel, Mecânica de Manutenção, Elétrica Predial e Reparadores de Equipamentos Eletrônicos. A duração leva de um a
dois anos, conforme o curso.

História do Dia Mundial da Água
O Dia Mundial da Água
foi criado pela ONU
(Organização das Nações
Unidas) no dia 22 de
março de 1992. O dia 22 de
março, de cada ano, é
destinado a discussão sobre
os diversos temas
relacionados a este
importante bem natural.
Mas porque a ONU se preocupou com
a água se sabemos que dois terços do planeta Terra é formado por este precioso líquido? A razão é que pouca quantidade,
cerca de 0,008 %, do total da água do nosso planeta é potável (própria para o consumo). E como sabemos, grande parte das
fontes desta água (rios, lagos e represas)
esta sendo contaminada, poluída e degradada pela ação predatória do homem.
Esta situação é preocupante, pois poderá
faltar, num futuro próximo, água para o
consumo de grande parte da população
mundial. Pensando nisso, foi instituído o
Dia Mundial da Água, cujo objetivo principal é criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver tal problema.

22 de março
Água:
um bem natural
que deve ser
preservado
No dia 22 de março de 1992, a ONU também divulgou um importante documento:
a “Declaração Universal dos Direitos da
Água”. Este texto apresenta uma série de
medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência ecológica
da população e dos governantes para a questão da água.
Mas como devemos comemorar esta importante data? Não só neste dia, mas também nos outros 364 dias do ano, precisamos tomar atitudes em nosso dia-a-dia que
colaborem para a preservação e economia
deste bem natural.

Sugestões não faltam:

não jogar lixo nos rios e lagos;
economizar água nas atividades
cotidianas (banho, escovação de
dentes, lavagem de louças etc);
reutilizar a água em diversas situações;
respeitar as regiões de mananciais e divulgar
idéias ecológicas para amigos, parentes e
outras pessoas.

editorial

O Água Viva-notícias deste
mês traz informações sobre
a importância da reciclagem,
os investimentos da Itati,
dicas, eventos esportivos e
sociais.
Saiba ainda o que é o
ozônio.
Participe! Envie suas
sugestões de pauta e
dúvidas. Teremos um
imenso prazer em atendê-lo.
A diretoria
ESPAÇO INTERATIVO

Gostaria de agradecer em nome de todo o
grupo de ciclistas que participou do
passeio ciclístico realizado no dia 17/02/
2008 (domingo) até a cidade de
Sapiranga, pelo grande apoio pessoal do
diretor Marcos Netto e de sua equipe. A
grande maioria dos participantes com
quem falei elogiou o evento de maneira
geral, onde a sede e a fadiga foram
amenizadas com a distribuição da Água
Mineral Itati, que nos acompanhou na
parte de maior dificuldade do passeio,
percurso de subida e descida do Morro
Ferrabraz. Portanto fica aqui o registro
de satisfação geral de nossos colegas
pela iniciativa da ITATI Água Mineral
Natural.
Obrigado!
João Leite - ciclista
Porto Alegre – RS
QUALIDADE TOTAL

Oficina de Qualidade total

Alcançamos nossa
meta em 2007

A coordenadora da Qi2 - Qualidade Integrada Itati, Solange Cruz, informou que
em 2007 foi atingida a meta estiplulada de
1% da carga horária trabalhada destinada
a treinamentos e que para 2008 ficou estabelecido alcançar o percentual mínimo de
2%, dobrando assim o compromisso dos
colaboradores da empresa em participar
ativamente dos cursos e treinamentos oferecidos ao longo de 2008.
NOTAS

AUDAX

A ITATI estará apoiando o
AUDAX no próximo dia 6
de abril. Trata-se de um
desafio ciclístico não
competitivo onde os
participantes deverão
percorrer com bicicletas exatamente 200
quilômetros em até 13 horas e 20 minutos. A largada será às 6 horas da manhã
no DC Navegantes, em Porto Alegre e os
participantes percorrerão a distância
passando por diversas cidades.
Sucesso absoluto a
campanha Água Viva
On Line, que vai
sortear em abril uma
estadia de final de
semana para duas pessoas em Gramado
– RS para aqueles que se cadastraram
com a finalidade de receber informações
via e-mail sobre água mineral.

Novo visor para
controle de Inspeção

Atendendo a um Relatório de Inconformidade preparado pelo Grupo de Melhoria
Continua do setor de Envase, foi realizada
uma mudança no sistema de inspeção do
setor de higienização, onde foi instalado um
novo visor para controle e inspeção de embalagens.
A inspeção que anteriormente era realizada pelos colaboradores que faziam a alimentação da máquina de higienização, agora é feita pela equipe que coloca as embalagens na esteira e também por um colaborador que faz a inspeção visual de todas as
embalagens, retirando aquelas
que eventualmente estão sujas ou contaminadas por resíduos sólidos.
A ginasta Vanessa Andrade da Silva, apoiada
pela Itati Água Mineral
Natural, foi uma das
cinco qualificadas pelo
Grêmio Náutico União a participar de
um teste com o técnico Húngaro, Oleg
Ostapenko, no Centro de treinamento
da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, em Curitiba - PR. Na ocasião, Vanessa teve a oportunidade de treinar junto
a Daiane dos Santos, Jade Barbosa e
Daniele Hipólito.

Breve novo site itati

Nas próximas semanas, será
colocado on line o novo site
da ITATI. Além do visual
reformulado, muitas outras
novidades farão parte do site,
cujo projeto foi contratado
junto a uma empresa especializada em
comunicação via Internet. Aguardem!

Rotary na itati
No dia 30 de janeiro o Comitê Setorial da
Alimentação/Farmacêutico - FIERGS, promoveu a apresentação de Práticas e Ferramentas da Qualidade Total, as quais foram objeto
de encontros mensais de capacitação em
2006/2007 da primeira turma do grupo de empresas participantes.
Estiveram presentes no evento o Diretor
Manoel Dirceu Ribeiro Neto, a Coordenadora da Qualidade Integrada Itati, Solange Cruz
e a estagiária responsável pelo laboratório Itati, Luciene Fagundes de Oliveira.

Dando segmento ao processo de integração com a
comunidade, no dia 23 de janeiro de 2008, o Rotary
Club de Canoas Industrial realizou sua reunião ordinária
semanal nas Instalações do Centro de Eventos ITATI.
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Higienização recebe nova
alimentadora automática
Novo
equipamento
agilizará
processo de
carga de
embalagens no
equipamento de
higienização.

N

Em mais uma iniciativa dos grupos
de melhoria contínua do Programa de
Qualidade Integrada da ITATI e atendendo a uma solicitação de um Relatório de Inconformidade de Processo,
a direção da Indústria e Comércio de
Bebidas Araçá Ltda. investiu na modernização da linha de produção com
a aquisição de um equipamento para
automatização no processo de carga
das embalagens na máquina de higienização.
Além do ganho de produtividade
no processo de envase, o novo equipamento permitiu a transferência dos
colaboradores que anteriormente faziam o processo de carga manual para
uma nova função. Agora, além da

Em harmonia com
o meio - ambiente

Coleta seletiva de lixo

primeira inspeção olfativa e manual nas
embalagens, 100% delas são novamente inspecionadas no momento da colocação na bandeja de carga da esteira. E
mais: um novo posto para inspeção visual foi criado para que as embalagens
que porventura contenham resíduos
sólidos sejam retiradas da linha para
higienização manual e individual.
Mesmo com a automatização de
mais esta parte da linha, a ITATI além
de não demitir nenhum colaborador,
agregou mais qualidade ao processo,
com a inclusão de novas etapas de inspeção das embalagens, reduzindo as
chances da ocorrência de inconformidades de processo e qualificando seus
serviços e produtos.

Freqüentemente somos convocados a participar de movimentos em prol a defesa do meioambiente. Todos queremos um mundo limpo e
desenvolvido. Para que isto torne-se realidade,
cada um deve fazer a sua parte. Neste sentido, a
Itati, deu início no dia 12 de fevereiro, com a
realização da palestra Coleta seletiva de resíduos. O evento contou com apresentação dos profissionais Jullien Schweitzer e Cristian Furlanetto
da Secretaria Municipal de Transportes. Além
da palestra foi entregue folder explicativo a cada
um dos colaboradores.
Os participantes tiveram a oportunidade de
assistir um datashow, que apresentou os pontos de coleta; para onde vai o lixo, quais os
projetos que a prefeitura tem e os percentuais
da coleta seletiva, emitindo relatórios e suas
respectivas destinações.
No caso das lâmpadas fluorescentes, serão
encaminhadas para uma empresa localizada em
Gravataí, autorizada pela FEPAN a receber resíduos tóxicos para armazenamento e posterior
envio a uma empresa em Santa Catarina, especializada na descontaminação dessas lâmpadas.
Todo esse processo é acompanhado de Manifesto de Transporte.

Passeio Ciclístico na Cidade de Sapiranga!
Aconteceu dia 17 de fevereiro, domingo, o Passeio Ciclístico até a cidade de Sapiranga. Os ciclistas partiram
de Porto Alegre, onde embarcaram no Trensurb, desembarcando em São Leopoldo, de onde saíram pedalando até Sapiranga! Todos os participantes utilizaram o capacete, meio de segurança indispensável ao ciclista!
O evento contou com a participação especial dos colaboradores Adriano de Souza e Marcelo Alves no ponto
mais crítico do trajeto (a subida e a descida do Morro
Ferrabrás), distribuindo gratuitamente cerca de 200 L de
Água Mineral Itati. O passeio, cuja distância totalizou
90 km, teve a participação de quase 100 ciclistas, entre
os quais o Diretor da Qualidade da Itati, Marcos Netto.

O QUE É O OZÔNIO?

Distribuidor
em Destaque
“Água é alimento
e deve ser de
qualidade”
Há 16 anos, o casal Ângela Maria S. Rosa e Henrique P. Rosa, na
busca de uma oportunidade de negócio, identificou no ramo
alimentício o produto água mineral. O produto era de preço bom,
fácil de ser transportado e principalmente de qualidade. Decididos
pelo produto, o casal pesquisou uma marca confiável, de
credibilidade, optando pela água mineral Itati.
Então, em 12 de fevereiro de 1990, é fundada a distribuidora
HPR, sediada na cidade de Sapucaia do Sul. A empresa é
administrada pela proprietária Ângela,que conta com o apoio e
agilidade de um colaborador. A HPR é focada nas empresas e
indústrias da região. Ângela está sempre atenta ao processo das
novas estratégias administrativas da Itati e, a cada dia, sente-se
mais segura e confiante, aprovando mais a sua opção pela marca.
“Na Itati, vendo o processo, sabendo tudo o que está sendo feito,
é fácil vender a água. Tenho confiança e segurança para negociar”,
declara.
Sobre a adesão da Itati ao PGQP e a QI², ela diz: “Bom, tem que
melhorar sempre. Quanto mais controle melhor. Água é alimento e
tem que ter qualidade!” Para ela, a produção do Água Viva Notícias
é uma maneira de divulgar os acontecimentos que estão sendo
realizados. “Muito bom, tem que divulgar o que é ótimo. Precisamos
estar atentos aos desejos do consumidor, e a QI² é uma maneira de
medir e saber como estamos no mercado”, afirma Ângela.

É um gás incolor que existe naturalmente na atmosfera a uma altitude de 20.000 a
30.000 metros e protege todas as espécies
de vida do planeta terra da maléfica e poderosa ação dos raios solares ultravioletas.
Quimicamente, o ozônio é uma forma muito reagente do oxigênio que contém três
átomos de oxigênio em lugar de dois. Pode
ser produzido a partir do ar ou do oxigênio
puro através de um gerador de ozônio.
Trata-se do agente esterilizante mais eficaz que existe para eliminar contaminantes. Elimina todas as classes de microorganismos muito mais rapidamente que o cloro e outros desinfetantes químicos e tem a
grande vantagem de se converter em oxigênio após realizar o seu trabalho desinfetante sem deixar resíduos químicos na
água.
Estas e outras propriedades fazem do
ozônio um purificador ideal e um eficiente
agente de desinfecção.

1º Passeio Ciclístico
Pedala Porto Alegre 2008

DICAS:
Não compre Água Mineral que está depositada ou sendo
vendida junto às bombas de combustíveis em postos de
serviços.
Garrafões armazenados junto a botijões de gás ou que
foram utilizados para armazenamento de produtos
químicos, combustíveis, detergentes ou produtos
alimentícios como café, suco e outros deverão ser
descartados, porque sofrem contaminação,
alterando assim o sabor d’água.
A higienização interna em bebedouros
elétricos deverá ser feita mensalmente para
evitar a formação de películas como o limo,
que contamina a água.

O passeio foi realizado no dia
30 de março e contou com a participação de aproximadamente
mil pessoas.
A Itati apoiou o evento com a
distribuição da água mineral.
O encontro teve como objetivo divulgar e reinvindicar a implantação do Plano Cicloviário da
capital e comemorar a Semana
de Porto Alegre.
A largada aconteceu às 11h,
na Usina do Gasômetro.

