Ação humana
potencializa
degelo
na
Antártica
O derretimento das placas de gelo da Antártida, por causa do aquecimento global,
não é novidade na história do planeta, mas
agora isso está acontecendo por causa da
ação humana e é potencialmente mais grave.

"

Desta vez, o
problema é causado
pelo homem e, se
não tomarmos
providências,
os danos
serão muito piores.

"

Não podemos ser complacentes alertou
Dominic Hodgson, que liderou o mais recente estudo sobre a diminuição da calota
de gelo antártico.

Hodgson, que é do programa de pesquisa antártica do Reino Unido, o BAS, e
colegas das universidades de Durham e
Edimburgo, afirmam no artigo publicado
na "Geology" que placas de gelo consideradas estáveis não são perenes como alegam os que vêem poucos riscos no aquecimento global.
Avaliação - O estudo avaliou se placas
consideradas estáveis já passaram por momentos de retração severa tempos atrás. E a
resposta foi "sim". Apenas com fatores naturais, sem a contribuição humana, a "saudável" placa George VI, na Península Antártica, teve uma colossal redução de tamanho há cerca de 9.500 anos.
Agora, além de causas naturais para um
aquecimento, o planeta conta com mais
gases causadores do efeito estufa. Segun-

leia também:

do o BAS, a média de concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera foi de
280 partes por milhão ao longo dos últimos
900 mil anos, com exceção do período que
vai da Revolução Industrial até hoje. Neste
período, a média subiu para 350 partes por
milhão.
O estudo é particularmente relevante
por apontar que a corrente Circumpolar
Profunda, relativamente quente, está causando um derretimento acelerado das camadas inferiores da placa de gelo na região
de Pine Island Bay, na Antártida Ocidental.
A perda desta placa tende a dar caminho para o escoamento acelerado do gelo
hoje concentrado sobre as áreas de terra
firme, prevêem os pesquisadores. Este processo resultaria numa rápida elevação do
nível dos oceanos.

9º Congresso da Qualidade
Melhoria através do Programa de Qualidade
Sala de Treinamentos

editorial

editorial

Prezados leitores
Cada vez mais torna-se fundamental
para qualquer organização, qualquer
empresa, qualquer negócio, o
delineamento de seus objetivos.
Entre os objetivos da ITATI, junto a
sua Coordenação de Qualidade está
a preparação de sua equipe de
colaboradores, para que todos
possam no futuro manter a empresa,
o negócio, suas vidas de maneira
certa, segura e sustentável. Para isso
estamos investindo e, como vocês
poderão ver, dando ferramentas para
que isso possa ser feito. Entre elas, a
inauguração de uma nova, moderna
e equipada Sala de Treinamentos que
era um dos objetivos do Programa
de Qualidade. Obrigada pela
atenção, pelo apoio e boa leitura.
Marcos Netto
Diretor

Itati doa microcomputador

Como maneira de apoiar a inclusão digital
da comunidade de Canoas, a Bebidas Araçá
doou um microcomputador para o Projeto de
Inclusão Digital mantido pelo Rotary Club de
Canoas Industrial. O equipamento de informática foi destinado para o Albergue Noturno Municipal. O projeto tem como objetivo proporcionar conhecimentos de iniciação à informática para a comunidade carente do bairro Mathias Velho em Canoas.
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9° Congresso Internacional da
Qualidade para Competitividade
Com o tema “Sustentabilidade Para Crescer – O futuro em nossas mãos” realizouse na FIERGS de 30/06 a 02/
07/2008 o 9° Congresso Internacional da Qualidade
para Competitividade.
Pelo terceiro ano consecutivo a ITATI esteve representada no evento através de
seu Diretor Administrativo
Marcos Netto. A programação que contou com renomados participantes nacionais e
internacionais (tais como
Gregory Watson , presidente
da Business Systems Solutions Internacional
e futuro presidente da IAQ – Internacional Academy for Quality e Shozo Hasebe, presidente
da Toyota Mercosur), discutiu de forma ampla e profunda a importância do crescimento

sustentável das organizações.
Segundo os palestrantes e
debatedores, “Sustentabilidade” trata-se de muito mais do
que ter um negócio ou empreendimento viável e lucrativo.
A sustentabilidade passa por
todos os processos e por todos os envolvidos na cadeia
produtiva, onde a satisfação
das necessidades do público
envolvido deve ser totalmente atingida. De nada adianta a
empresa ter um produto de
vanguarda e vender para meio
mundo, se ela trata mal seus
colaboradores e prejudica o meio ambiente ou
a comunidade onde está inserida.
Somente a sustentabilidade assegura a sobrevivência e longevidade de uma empresa
em um mercado globalizado e competitivo.

Inaugurada Sala de treinamentos
Pensando na qualificação e capacitação dos colaboradores e distribuidores da
Bebidas Araçá, foi inaugurada sala de treinamentos no dia 9 de Julho, na sede da
ITATI. Na ocasião, esteve presente a diretoria da empresa, bem como os seus sócios, colaboradores e convidados especiais.
A sala foi preparada especificamente
para a realização de treinamentos, palestras e cursos aos colaboradores e distribuidores que trabalham junto à ITATI. O
novo ambiente conta com auditório que
possui capacidade para 50 pessoas. O espaço disponibiliza equipamentos de última geração para facilitar as atividades que
ali acontecer, como projetor, aparelho de
DVD, notebook, tela, aparelho de som, mi-

crofones e softwares para apresentação em
multimídia.
Para inaugurar a sala de treinamentos,
o Sargento Adenilson Alves, do Corpo de
Bombeiros de Canoas, ministrou palestra
sobre procedimentos de emergência e primeiros socorros.

Bingo do Rotary Club
O Rotary Club de Canoas Industrial realizou no
dia 4 de junho, na sede da Associação dos Servidores Municipais de Canoas, o seu tradicional Bingo
Beneficente. Neste ano, a arrecadação do bingo
foi destinada para o projeto do Rotary que pretende equipar o Hemocentro do HPS de Canoas.
A ITATI colaborou no bingo com a doação de
brindes, entre os quais bebedouros, suportes, garrafões e bônus para a retirada de água mineral na
ITATI. No entanto, o principal prêmio da noite,
que foi sorteado entre os participantes através de
uma rifa para a arrecadação de fundos, foi uma camiseta comemorativa
dos 236 anos de Porto Alegre do Grêmio Futebol Portoalegrense.
A camiseta é uma das 18 originais de uma série limitada feita pela
Puma a pedido do Grêmio com a inscrição no verso “Porto Alegre 236”,
referente ao aniversário da cidade. Somente entidades assistenciais foram
agraciadas com essa camiseta. O Rotary de Canoas, através da gestão da
ITATI, foi um dos agraciados com o item que vai colaborar com a obra
beneficente.

Workshop na FIERGS

Sucessão Familiar e Gestão do Estresse foi o
assunto abordado no workshop realizado no dia
15 de maio, na FIERGS, em Porto Alegre. A Bebidas Araçá esteve presente no evento, com a participação do diretor da Qualidade, Marcos Netto, da coordenadora da Qualidade, Solange
Cruz, e da convidada Glací Cruz, psicóloga organizacional atuante na área de PGQP. Também
prestigiaram o evento empresas filiadas ao Sindicato da Alimentação.
O workshop contou com a palestra intitulada Sucessão Familiar, ministrada pelo coordenador do curso de Gestão Familiar na PUCRS, Paulo Tondo. Já o tema Gestão do Estresse
foi abordado em palestra da assistente social,
consultora organizacional e especialista em dinâmica de grupos, Marta Hingel Machado. A
inscrição – 1 kg de alimentos não perecível, foi
doada à Instituição Clínica e Orfanato Lar Esperança, que atende crianças portadoras do
vírus HIV e abandonadas pelos pais.

Ciclo de palestra
com fonoaudiólogas
Os meses de
Maio e Junho foram marcados
pelo Dialogue
Fono, que ocorre
com apoio da
ITATI. A segunda
e terceira edições aconteceram nos dias 30 e
31 de Maio e 27 de Junho, respectivamente,
no Iguatemi Corporate.
Em Maio, foi a vez da fonoaudióloga Rejane Helmlinger Fernandes David falar sobre Marketing e Empreendedorismo para Fonoaudiólogos: como ampliar sua atuação e sua rentabilidade. Já na terceira edição, a fonoaudióloga e
psicopedagoga Lisete Annes Henriques abordou a Técnica de Progressão Lexical: um “atalho de aprendizagem” para dificuldades persistentes em estágios iniciais da aquisição do sistema de leitura e escrita. O tema a Atuação Fonoaudiológica nas Demandas da Escola também
foi abordado no curso, pelo ministrante o fonoaudiólogo Marcio Pezzini França.

Continuando a série de artigos
sobre o processo de produção
na ITATI

Etapa do processo

Lacre e Revisão

a

pós a água mineral ser
envasada nos garrafões
de 20 litros, ela é transportada
pela esteira, onde passa por
uma última revisão e inspeção.
Nesse momento, os garrafões
recebem o lacre. Para o
procedimento ter sucesso, os
garrafões atravessam um forno
que faz a compressão do lacre,
tornando-o inviolável.
O lacre é extremamente
importante para o produto,
porque é ele que identifica a
originalidade do produto e que
foi envasado na empresa
Bebidas Araçá. Juntamente
com o lacre, que é colocado no
bico do garrafão, é inscrita a
data de validade do produto.
Esses dois itens – data de
validade e lacre – são muito
importantes. Confira ao
receber o produto e tenha a
certeza que está adquirindo a
água mineral ITATI.

Programa de Qualidade
traz Melhoria para a Empresa
Através de uma ação da Qualidade, foi adquirido
recentemente mais um reservatório em aço inoxidável, material indicado pelo Ministério das Minas
e Energia e pela Vigilância Sanitária, devido ao fato
de possibilitar uma sanitização mais efetiva, diminuindo o risco de contaminação. Com capacidade
para armazenamento de 70.000 litros de Água Mineral proporciona uma maior autonomia e agilidade no processo de envase.
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ITATI distribui Água Mineral
na Semana do Meio Ambiente

No dia 7 de junho, a ITATI esteve presente na 8ª Semana Municipal do Meio
Ambiente de Canoas, através da parceria
com o Diário de Canoas. O evento, que
aconteceu no Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo), recebeu o fornecimento
de água mineral da ITATI para ser distribuído aos participantes. O tema escolhido pela Secretaria Municipal do Ambiente para essa edição foi “Afaste a poluição das águas”.

Cena teatral do Estado

1º Arraial anima
a família ITATI

Por iniciativa dos colaboradores da empresa,
no dia 13 de julho aconteceu o 1º Arraial da Itati.
A festa contou com a presença de colaboradores,
diretores, sócios e familiares. Num clima de entrosamento e colaboração a coordenadora da qualidade integrada Itati,
Solange Cruz e demais
colaboradores estiveram presentes desde a
montagem dos cenários até o atendimento nas barraquinhas
de comidas típicas e a
distribuição de muitos brindes nas brincadeiras. Com direito à cadeia, delegado, fogueira e muito forró, a festa foi um sucesso,
onde aproveitando a ocasião, os aniversariantes do primeiro semestre foram homenageados com um delicioso bolo e o tradicional “Parabéns a você”.

Festa do Peixe em
Tramandaí
Com o apoio da ITATI à comemoração dos
40 anos da Cia. Teatro Novo, o Musical “Ópera
de Sangue”, que foi indicado ao 3º Prêmio
Brasken em cena no 15º Porto Alegre em Cena,
esteve no palco do teatro de 14 de junho a 27
de julho. No melhor estilo ópera pop, com referências a Bjork, Tom Waits, entre outros, Simone Rasslan, Álvaro RosaCosta e Ronald Radde criaram o clima musical na história do vampiro Cristan. Com as músicas cantadas ao vivo
(Banda Calibre), dança e belos figurinos, a Cia.
Teatro Novo inovou em seu repertório, criando em cena um clima poético e forte, envolvendo a vida de vampiros e humanos, num
cenário grandioso com vários níveis, remetendo a uma refinaria abandonada.

Passeio ciclístico da Sulgás

A Prefeitura de Tramandaí realizou a 19ª Festa Nacional do Peixe
com uma programação repleta de
atividades. Foram cerca de 80 shows
de música e dança que ocorreram entre os dias 27 de Junho a 20 de Julho.
A ITATI esteve presente no evento,
distribuindo brindes para o público.

No mês de maio, a ITATI esteve presente no 1º
Passeio Ciclístico Sulgás - 15 anos. Aproximadamente 400 pessoas prestigiaram o evento que, além
de estimular a prática de exercícios físicos, beneficiou famílias carentes. A largada do passeio ciclístico aconteceu na Usina do Gasômetro e o percurso passou por caminhos como o Parque da
Harmonia, o Estádio Beira-Rio e o Parque Marinha do Brasil.
De acordo com o coordenador do evento e
presidente da CIPA, Sadi Figueiró Saraiva, o passeio foi motivado por uma campanha de saúde e
qualidade de vida desenvolvida pela Sulgás. As
doações que foram arrecadadas tiveram como destino A Central de Doações do governo
do Estado. O objetivo é auxiliar famílias atingidas pelo ciclone extratropical, que passou
pelo Estado no início de maio, e a Campanha do Agasalho.

Caminhada
contra o diabetes

No dia 27 de Junho, Dia Internacional de Combate ao Diabetes, o Hospital de Aeronáutica de Canoas
(HACO) realizou a 1ª Caminhada contra o Diabetes. O evento ocorreu no
Ginásio de Esportes Germânia, em Canoas, com o tema “Vida saudável para
o diabético”.
Na ocasião, os participantes aferiram a pressão arterial, testaram a glicemia (taxa de açúcar no sangue),
verificaram a acuidade visual e experimentaram sessões de quiropraxia.
Quem esteve presente também pôde
participar do sorteio de brindes, viagens e aula de ginástica. Em seguida,
foi oferecido um coffee break com
muitas frutas.
O evento contou com a presença e
colaboração do efetivo, grupos de Medicina Preventiva do HACO, Prefeitura
Municipal de Canoas e associações ligadas ao combate da doença. A ITATI
esteve presente distribuindo Água Mineral Natural aos participantes.

