Reciclagem e o meio ambiente

a

reciclagem é termo
genericamente utilizado para
designar o reaproveitamento de
materiais beneficiados como matériaprima para um novo produto. Muitos
materiais podem ser reciclados e os
exemplos mais comuns são o papel, o
vidro, o metal e o plástico. As maiores
vantagens da reciclagem são a
minimização da utilização de fontes
naturais, muitas vezes não renováveis;
e a minimização da quantidade de
resíduos que necessita tratamento final,
como aterramento, ou incineração.
O conceito de reciclagem serve apenas
para os materiais que podem voltar ao
estado original e ser transformado
novamente em um produto igual em
todas as suas características. O
conceito de reciclagem é diferente do
de reutilização.

Como uma pequena ação,

você pode ajudar a salvar
o planeta!

Importância e vantagens da separação do lixo

Separar o lixo seco e enviá-lo para a
reciclagem mostra preocupação com a
preservação do meio ambiente, com o
futuro da cidade e com a geração de
emprego.
A Itati, colabora com este processo, entregando cerca de 800 kg/mês de resíduos, sendo a maioria plástico.
A coleta é feita semanalmente por uma
empresa conveniada com a Prefeitura de
Canoas. Os resíduos coletados são encaminhados para a Associação de Reciclagem de Lixo Amigas Solidárias - ARLAS no
Bairro Guajuviras - Canoas.

Materiais que
podem ser reciclados

Os recipientes para receber materiais
reciclávei seguem o seguinte padrão:
Azul: papel
Vermelho: Plástico
Amarelo: metais
Verde: vidro
Marrom: resíduos orgânicos
Cinza: Rejeitos

veja na contra - capa o calendário da coleta seletiva no seu bairro.

Papel e papelão
Embalagens longa vida
Garrafas PET
Latas de alumínio
Vários tipos de metais: cobre, aço, chumbo,
latão, zinco, entre outros.
Plásticos: PEAD(Polietileno de alta densidade),
PEBD (polietileno de baixa densidade), PVC
(policloreto de Vinila), PP, PS.
Pneus
Tinta
Restos da construção civil
Restos de alimentos e partes dos mesmos que
não foram aproveitadas
Óleo
Galhadas
Garrafas de vidro (cervejas, refrigerantes, etc).
Tecido (sobra de confecções, roupas velhas, etc).
Parafusos
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editorial

Nesta edição do informativo ÁGUA VIVA,
estaremos compartilhando com todos vocês
mais algumas atividades de nossa empresa
em busca da qualidade e da integração com
a sociedade.
Para nós é de fundamental importância que a
ITATI esteja presente junto à comunidade na
qual está inserida; não só em termos
comerciais, mas também participando de
eventos culturais, esportivos e sociais.
Para nós isto é uma grande satisfação e uma
forma de agradecer a nosso público
consumidor o carinho e a preferência por
nossos produtos.
Obrigado e uma ótima leitura!
Marcos Netto
Diretor da Qualidade

Itati continua
na Cabeça
dos Gaúchos

Campanha Água Viva On Line

Itati apóia culturalmente e com
a distribuição de água mineral
o Teatro DC Navegantes, em
Porto Alegre. No local, estiveram em
cartaz as montagens Cama de Casal e
Histórias da Bruxa Boa, nas quais a
empresa esteve presente.
Em crítica escrita pelo jornalista Antônio Hohlfeldt no Jornal do Comércio,
ele afirma que o diretor Ronald Radde,
da peça Histórias de Bruxa Boa, realizou um dos seus melhores
roteiros.“Sobretudo pela incorporação de novas técnicas alternativas de
trabalho, como os bonecos ao lado dos
atores, e um enredo que, seguindo de
perto os textos de Lya Luft, conseguiu
encontrar uma dicção específica para
a encenação teatral que é diferente do
texto literário: a literatura é para ser
lida, o texto teatral é para ser visto”,
explica.
Para Antônio Hohlfeldt, o resultado é
um espetáculo alegre, leve e movimentado que as crianças - e os adultos acompanham com atenção e com torcida. Radde não inventa modas: utiliza
toda a sua experiência e soma a sensibilidade.

A

Ganhadora vai para Gramado
No dia 30 de abril, aconteceu a entrega do
prêmio da Campanha Água Viva On Line.
A ganhadora foi Ana Beatriz Robaina dos
Santos, que pôde desfrutar de uma diária
na Pousada Gross Haus, em Gramado.

A Água Mineral Itati, continua sendo a
marca de água mineral mais lembrada no
Rio Grande do Sul.
Conforme publicação na revista Amanhã,
pela segunda vez consecutiva, a Itati está
entre as dez marcas mais lembradas na
categoria.
A Pesquisa TOP OF MIND é uma pesquisa
sobre as empresas do RS, mais lembradas em
diversas categorias.
Foi realizada entre os dias 2 e 19 de fevereiro
deste ano com 1.200 pessoas de ambos os
sexos, com idades entre 16 e 65 anos de
todas as classes sociais de diversas regiões do
Rio Grande do Sul. No questionário, cada
entrevistado foi convidado a citar a
primeira marca da qual lembrava ao pensar
em uma empresa, produtos e serviços.

Itati presente em evento sobre nota fiscal eletrônica

No dia 8 de abril, aconteceu na FIERGS palestra referente à nota fiscal eletrônica. Na ocasião,
o diretor da Bebidas Araçá, Manoel Dirceu Ribeiro Neto, e a colaboradora Vânia Regina Fagundes de Andrade representaram a Itati no evento.
Na palestra, foi abordada, principalmente, a expansão e obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica em algumas empresas. No caso
das indústrias de Água Mineral, é possível que
ainda em 2008, ou no mais tardar, no início de
2009, o sistema terá que ser implantado obri-

Itati incentiva
artes cênicas

gatoriamente.
Para Vânia, os benefícios da nota fiscal
eletrônica para o contribuinte serão a redução de custo com a aquisição de papel e o
seu armazenamento. O sistema também vai
trazer melhoria à questão ambiental.
Segundo as administrações tributárias,
com a implantação da nota fiscal eletrônica
haverá um melhor controle fiscal. Dificultando, assim, a sonegação e o consequente aumento das arrecadações.
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ESPAÇO INTERATIVO

Dei uma olhada no Informativo,
estão de parabéns! É muito
bonito e com uma linguagem
simples e clara nas notícias e
demais informações, bem como
a seleção das imagens. Sigam
em frente!
Isabel - Porto Alegre/RS
Tive oportunidade de provar
água mineral Itati com minha
família e a qualidade é
realmente muito boa, assim
como o produto e serviços
prestado na empresa. Obrigado
pela oportunidade de poder
opinar.
Josier Mattos Pereira
ERRAMOS: Na edição anterior - Coluna “Menor
Aprendiz” O nome correto da disfunção de
Thiago da Silva Oliveira, cotista no SENAI contratado pela Itati, é “Dislexia de Aprendizagem”.
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Dia Nacional da Voz

ENVASE
Continuando a série de artigos sobre o
processo de produção na ITATI, veremos
hoje o setor de Envase.

No dia 16 de abril é comemorado o Dia
Nacional da Voz. Para não passar em branco
a data, foi realizado um evento sobre o assunto na Assembléia Legislativa do Estado.
Segundo a fonoaudióloga Cristiane Moraes Netto, 40% da população utiliza a voz
como instrumento de trabalho. “A voz profissional abrange todas as pessoas que dependem desse instrumento em seu ambiente de trabalho. Em especial, são considerados profissionais da voz os professores,
diretores, gestores, administradores, leiloeiros, cantores, atores, vendedores ambulantes, advogados, telefonistas, recepcionistas, políticos, líderes religiosos, jornalistas, entre outros”, explica.
Embora essas sejam algumas das categorias que mais problemas apresentam, Cristiane lembra que a voz é um instrumento
importante na vida de todos. Deve ser, portanto, observada com cuidado. Os profissionais da voz necessitam de informação,
educação e treinamento vocal, além de
exames periódicos para manter seu instrumento de trabalho sempre saudável.

Cuidados com a voz são essenciais
Confira as dicas para manter
a sua saúde vocal

Beber dois litros de água
por dia em temperatura
fresca.
Fazer repouso vocal.
Cuidar o volume da voz.
Falar com volume médio
articulando bem as palavras.
Evitar fumo, álcool e drogas.
Evitar gritar.
Ingerir moderadamente chocolate,
leite e derivados.
Cuidar o uso da voz em quadros
gripais ou crises alérgicas.
Procurar não forçar a voz, falando
muito tempo em ambientes ruidosos.
Evitar o uso excessivo do café ou chimarrão durante o uso profissional da voz.
Evitar tossir ou pigarrear
excessivamente.
Procurar cantar sem esforço.
Procurar um médico em caso de
perceber anormalidades em sua voz
por mais de cinco dias.
Informações, pelo telefone (51) 3472 5554 ou
pelo site www.fonoconsult.com.br

Após a higienização e esterilização
das embalagens, a esteira
transportadora leva os garrafões
para dentro da Câmara de Envase.
Projetada para ter pressão positiva
(isto significa que o ar tem a saída
forçada para evitar a entrada de
contaminantes), nela os garrafões
passam sem ter nenhum contato
manual durante o enchimento.
Sob o olhar atento do operador do
equipamento (devidamente trajado
com uniforme impecável, máscara
e EPIs), os garrafões são cheios em
uma envasadora rotativa
automática de alta capacidade, que
em poucos segundos completa os
20 litros com água mineral natural
ITATI oriunda por gravidade dos
tanques de armazenamento.
Imediatamente é colocada também
de forma automática uma tampa
esterilizada ou dispositivo antiderrame (no caso da ITATI Premium), que é prensada no gargalo do
garrafão, garantindo assim o fechamento da embalagem.
Todo o processo é efetuado de forma automática e sem contato
manual, conforme determinações legais da ANVISA.
Após o envase o material segue para ser lacrado e revisado, o que
veremos na próxima edição.

Itati presente no curso
de Preservação Auditiva

No dia 26 de abril, foi realizado o curso de Preservação Auditiva: um
compromisso fundamental no Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
Ministrado pela Profa. Dra. Iêda Chaves Pacheco Russo, o curso foi uma
promoção da Dialogue Fono.
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Fórum Internacional de Bebidas
em Bento Gonçalves
A ITATI esteve presente na Vinotech em
Bento Gonçalves, RS. O diretor da qualidade, Marcos Netto, acompanhou os debates do Fórum Internacional de Bebidas,
evento com chancela e participação da
ABRABE - Associação Brasileira de Bebidas
e da AFREBAS - Associação dos fabricantes

A Indústria de Bebidas Araçá, através
da equipe Qualidade Integrada Itati, vem
realizando periodicamente práticas de conhecimentos sobre qualidade no ambiente
de trabalho. Cursos, palestras e workshops,
são ministrados regularmente.
Entre as atividades realizadas, está Gincana
QI2 com objetivo de chamar atenção dos colaboradores a serem mais participativos nas
ações do dia-a-dia na empresa.

de refrigerantes do Brasil, quando foram
abordados e discutidos temas de amplo
interesse do setor.
O evento reuniu dirigentes e técnicos das indústrias de refrigerantes, cerveja, água mineral, sucos e vinhos, cachaça e destilados.

Desta forma os conceitos da qualidade estão sendo fixados e executados de
maneira descontraída.
Brindes como ingressos para eventos,
erva- mate, vinho entre outros, são oferecidos aos colegas participantes.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Coleta Seletiva em Canoas

coleta
no
seubairro

BAIRRO
Centro
Estância Velha
Fátima
Grajuviras
Harmonia
Igara
Mal. Rondom
Mathias Velho
Mato Grande
Niterói
N.S.Graças
N.S.Graças
Olaria
Rio Branco
São José
São José
São Luís

DIA
Sábado
2° Feira
Sábado
6° Feira
3° Feira
2° Feira
4° Feira
3° Feira
5° Feira
6° Feira
5° Feira
Sábado
6° Feira
Sábado
4° Feira
Sábado
4° Feira

TURNO
Manhã
Manhã
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Manhã
Manhã
Tarde
Manhã
Manhã
Manhã
Tarde
Tarde

Fonte: www.canoas.rs.gov.br

Canoas produz uma média de 250 toneladas de lixo todos os dias. É material
suficiente para cobrir três campos de futebol, com uma camada de dois metros de
altura todos os meses.
Quanto mais materiais forem separados em casa, mais resíduo limpo será encaminhado para a reciclagem. Assim, se garante a geração de emprego, a economia de
matéria prima e o cuidado com a natureza.
Separando o lixo seco do orgânico você contribui para a economia de energia, o
fim do desperdício, e ainda evita a degradação e a contaminação do meio ambiente.

Confira a

Rally Bike em Ivoti

No dia 6 de abril, o diretor da qualidade
da Bebidas Araçá, Marcos Netto, representando a Itati, participou do IV Rally Bike
Aventura Átria, em Ivoti. Num trajeto de
17,25 km, os competidores atravessaram caminhos em meio à natureza. O percurso também contou com trechos urbanos, estradas na zona rural e trilhas.
Marcos conta que foi convidado pelo
amigo Anderson para fazer a dupla e participar da competição. Iniciante nessa categoria de esporte, para Marcos foi um grande desafio. “Só para vocês terem uma idéia,
eu nunca havia participado de qualquer
competição desse tipo. Muito menos corrida, e pior, a primeira vez que botei a mão
numa planilha foi 10 minutos antes da largada”, explica.
Para o ciclista, as trilhas merecem
destaque.
“Show de
bola o trajeto
escolhido
pela organização. Éramos obrigados a passar por estradas de chão batido, saindo para o asfalto e, logo em seguida, entrando na mata
fechada. Pedras, barro, espinhos. Tudo o
que um bom biker sempre quer: velocidade e uma boa chance de se lascar todo”,
lembra.
Como uma boa trilha que se preze inclui
tombos pelo caminho, com Marcos não foi
diferente. “Na entrada de uma das trilhas,
havia um riacho seco bem na parte de baixo de uma descida de uns 20m. Do jeito
que eu vim, eu desci. E quando acionei os
freios, já era tarde. Foi aquele “esparramo”
pelo chão, de bico”, diz.
Sem fôlego e com muito calor, a dupla
resolveu diminuir o ritmo quando chegava
ao final do percurso. “O importante é se
divertir e pelo menos chegar, não importa
a colocação”, afirma Marcos. Em seguida,
emparelharam com outra dupla. Só depois
souberam que estavam disputando com
eles o terceiro lugar. Mas por apenas 10
segundos ficaram em quarta colocação,
num total de 10 duplas.
O trajeto foi completado em 1 hora e 43
minutos. “Se considerarmos a falta de treino, de experiência e que deixamos para trás
participantes que já conheciam as trilhas,
foi um ótimo resultado”, felicita-se.

