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Um pouco de história...

E

m Fevereiro de 2018, a Sguario
Florestal Ltda. completou 28 anos
de fundação. Ao longo de toda
sua existência essa é mais uma
conquista decorrente de todo trabalho
e esforço desempenhado por aqueles
que contribuíram para o seu
crescimento .

28 anos

Tendo sido fundada em 1924, a Sguario
é uma empresa que atua no setor
orestal há mais de 90 anos.
Conra um pouco dessa história...

Sguario Florestal S/A

Foi constituída a empresa
Sguario Agroorestal Ltda no
município de Nova Campina/SP,
voltada para o reorestamento.

1988

1990

è A fábrica de papel e

celulose pertencente à
Indústria, Comércio e Cultura de
Madeiras Sguario S/A, foi vendida
para o Grupo Orsa, e as orestas que
pertenciam à empresa deram início à
Agroorestal Matas Verdes S/A, que
posteriormente em 2002, teve sua
razão social alterada para Sguario
Florestal S/A.

2008

Aconteceu a implantação do viveiro
para produção de mudas orestais na
Fazenda Nossa Sra. Aparecida, com o objetivo de
atender as reformas e a implantação de novas
orestas da Agroorestal Matas Verdes S/A.

1996

2005

2006

Foi realizado a renovação dos
carregadores orestais, com novos
tratores Valtra BM 120 e o Valtra1280
acoplado com o implemento miniskidder Masal. Também foram
adquiridas nesse ano máquinas
para a Infraestrutura, como a
Motoniveladora Caterpillar 120H
e a Retroescavadeira 416D.
A Sguario Florestal S/A adquire a
certicação orestal.

O antigo viveiro foi
encerrado e uma nova
estrutura foi construída dentro da indústria.
Instalação da torre de
monitoramento e combate de
focos de incêndios, também
visando melhorar o sistema de
comunicação e internet.

2014

Na busca por melhorias nos processos de
produção e otimização dos
recursos, a Sguario Florestal S/A
adquiriu novos equipamentos para a
colheita orestal mecanizada,
destacando-se o T-Winch e os
harvesters e forwarders da Komatsu.

2017

Parabéns a todos que fizeram
e fazem parte dessa história!
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TREINAMENTOS
Controle de Formigas
Com o objetivo de atualizar os prossionais que atuam no setor
da Silvicultura, da empresa LL Prestadora de Serviços, foi
realizado no dia 25 de Julho o treinamento de Controle de
Formigas Cortadeiras em Povoamentos Florestais, que foi
ministrado pelo departamento técnico da Unibrás, através
do Sr. Fábio Souza. Foram abordados os seguintes temas:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Prejuízos causados pelas formigas cortadeiras
Principais espécies de formigas cortadeiras
Bio – ecologia de formigas cortadeiras
Controle a formigas cortadeiras em
reorestamento
Características da isca formicida Atta
Mex S
Metodologia de aplicação da isca
formicida Atta Mex S
Manuseio e Armazenamento da isca
formicida Atta Mex S
Utilização de EPIS
Devolução das embalagens
Prática de aplicação de isca formicida
Atta Mex S

Fotos: Priscila Medeiros Soares

Primeiros Socorros
No dia 28 de Julho, foi realizado junto ao Corpo de Bombeiros de
Itapeva, o treinamento de Primeiros Socorros com colaboradores da
Sguario Florestal. O treinamento tem como objetivo aprimorar o
conhecimento básico em atendimento a Primeiros Socorros.
Os conteúdos abordados foram: Avaliação primária e secundária da
vítima, Ferimentos abertos e fechados, Fraturas,
Desmaio, Convulsão, Imobilização, Manuseio e
transporte de Vítimas, Queimaduras e Picadas
por animais peçonhentos.
Agradecemos ao Corpo de Bombeiros de
Itapeva pela parceria, visando a importância
desses treinamentos para aprimorar o
conhecimento de nossa equipe.

VISITAS TÉCNICAS

As visitas técnicas são de grande importância para acadêmicos em
formação, pois contribuem para o aprimoramento dos
conhecimentos recebidos em sala de aula e permitem o contato
destes com o meio prossional, contribuindo para uma formação
mais ampla e enriquecida de informações.

A Sguario realiza anualmente visitas técnicas conforme as demandas
recebidas pelas instituições de ensino superior da região, visando contribuir com o conhecimento e
aperfeiçoamento dos alunos e prossionais que participam das mesmas.
As visitas são realizadas com pré-agendamento e após conrmação por parte da empresa. Conra abaixo
as visitas que aconteceram nesse primeiro semestre:

17/04

FATEC Capão Bonito: Alunos do
curso de Silvicultura visitaram a
unidade fabril

06/06

ETEC Demetrio Azevedo Junior Itapeva:
Alunos do curso de Nutrição visitaram
o restaurante da Sguario

14/06

UNESP Itapeva: Alunos do curso de
Engenharia Industrial Madeireira da
visitaram a unidade fabril
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EVENTOS
Compartilhando experiências...
No dia 19 de Julho a Sguario recebeu
a visita de uma equipe da
Melhoramentos Florestal, empresa
que atua no ramo orestal com áreas
no estado de São Paulo e Minas
Gerais, a m de conhecerem um
pouco da experiência da Sguario
com a utilização do equipamento TWinch no processo de colheita orestal.
Agradecemos a visita e acreditamos que essa troca de experiências venha ao
encontro da busca de melhorias pelas empresas deste segmento.

Melhoria na Gestão de Serviços Terceirizados
No dia 26 de Junho foi realizada reunião com todos os prestadores de
serviços que atuam na Sguario Florestal, com o objetivo de discutir e alinhar
em conjunto assuntos pertinentes a Gestão de Serviços Terceirizados.
Nesse ano já foram realizadas 3 reuniões, sendo que ocorreram nos dias 26
de Janeiro, 23 de Março o qual inclusive teve a participação do jurídico da
Sguario, Dr Fernando Cancelli, e a última reunião foi realizada no dia 26 de
Junho e seguirá com a programação, pois o objetivo é continuar engajando
os prestadores de serviços, para perceberem que fazem parte de um
sistema e que todos são importantes para alcançar os objetivos e que todos
são fundamentais, tanto nas atividades realizadas no dia a dia, quanto nas
auditorias de monitoramento da Certicação Florestal.
Lembrando que a próxima auditoria de acompanhamento e vericação será
realizada de 5 à 9 de Novembro de 2018, o qual será checado as não
conformidades referente a 2017 e serão avaliados se os padrões
estabelecidos através dos princípios, critérios e indicadores estão sendo
atendidos.
Agradecemos a todos os envolvidos que tem participado assiduamente nas reuniões e que estão
diretamente envolvidos neste de processo de melhoria contínua.

Expoforest 2018

Foto: Expoforest

No dia 12 de Abril, uma equipe de
colaboradores da Sguario Florestal visitaram
a Expoforest 2018, em Ribeirão Preto/SP.
A Expoforest é uma Feira Florestal Brasileria
focada em negócios e lançamentos de
máquinas, equipamentos, insumos e
tecnologias do segmento de orestas
plantadas para as áreas de viveiro, silvicultura, colheita,
biomassa e transporte de madeira. Além das demais
tecnologias de apoio à produção.

CAMPANHA PÚBLICA DE SAÚDE
A AMAMENTAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA A CRIANÇA, A MÃE E TODA A
FAMÍLIA. SEUS BENEFÍCIOS PERMANECEM POR TODA A VIDA.
• A amamentação está associada a um melhor desempenho em testes
de inteligência, renda mais alta e maior produtividade na vida adulta.
• Para cada ano que amamenta, a mulher tem menos 6% de chance de desenvolver câncer de mama.
• A amamentação reduz as chances de a criança desenvolver, no futuro, sobrepeso, obesidade e
diabetes tipo 2.
• A amamentação diminui os custos com tratamentos nos sistemas de saúde.
• O leite materno é um “alimento natural e renovável”, ambientalmente seguro, produzido e entregue
ao consumidor sem causar poluição, sem embalagens desnecessárias e desperdícios.
• A amamentação previne a fome e a desnutrição em todas as suas formas e garante a segurança
alimentar dos lactentes, mesmo em tempos de crise e catástrofe.
http://portalms.saude.gov.br/
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Com a Palavra...

O

com a Palavra desta edição foi realizado com o colaborador Valter de
Almeida. Confira abaixo a entrevista!

Nossa

Gente

Valter tem 33 anos, é natural de Ribeirão Branco/SP e lho do Sr. Joel e da Dona
Elevir. É casado com Keila e tem uma lha que se chama Edmara. Valter diz que
gosta de cozinhar, não é especialista mas dá para o gasto (risos), e aprendeu
com sua esposa.
Em suas horas vagas costuma passear com a família.
Foi admitido na Sguario em Setembro de 2011. Iniciou como Inventarista,
posteriormente foi promovido para o setor de Acesso e Vigilância e em uma
nova oportunidade assumiu o cargo de Supervisor de Colheita.
Dentre as atividades de sua função atual, estão: planejamento da produção
orestal, programação da mão de obra e das máquinas e equipamentos;
desenvolvimento da equipe de trabalho, e todo o acompanhamento e
monitoramento das atividades de campo.
A maior realização que teve até o momento foi conquistar a casa própria e
concluir o curso de Técnico Florestal. Para encerrar a entrevista, Valter deixa a seguinte citação bíblica:
«
Tudo posso naquele que me fortalece.» Filipenses 4:13.

Incêndios Florestais: PREVENÇÃO É A MELHOR AÇÃO
Sabemos que durante o período de estiagem o risco de ocorrências
de incêndios orestais aumenta, necessitando que quemos todos
mais atentos e que atuemos de forma preventiva.

Caso perceba algum sinal de fogo nas
proximidades das florestas, entre em
contato com a Sguario!

Faça sua parte e adote hábitos seguros:

Não derramar combustível
no campo ou na floresta

Não jogar cigarros ou
bitucas acesos no chão

AGENDA
Auditoria de Manejo
Florestal e Cadeia
de Custódia

05 a 09 de
Novembro de 2018

Desde o início do ano, foram registrados
cerca de 216 mil focos de incêndios em
áreas florestais e de lavoura em todo o país,
de acordo com informação do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
http://agenciabrasil.ebc.com.br

PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU
FLORESTA É CRIME AMBIENTAL!
Conforme a Lei nº 9.605/98, Artigo 41,
provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único: Se o crime é culposo, a pena é
de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Data Base Dissídio
dos Sindicatos

Janeiro: Rural
Maio: Transporte
Junho: Indústria

Não esqueça de manter suas
informações sempre
atualizadas!
Qualquer alteração no endereço,
telefone, escolaridade, dados
dos dependentes, CNH e cursos,
comunique sempre ao RH.

Diagramação
Colaboraram nesta edição

Folha Verde é uma publicação
dirigida aos colaboradores
da Sguario

Caroline R. de Oliveira (Sapore)
Mariana Kato Sguario
Nikolas Druski
Priscila Ap. Medeiros Soares
Renato Tadeu de Proença Machado
Sheyla Soinski
Valter de Almeida

PROGRAMA FALE CONOSCO
Dúvidas, sugestões e reclamações entre
em contato conosco!
Contato: Sheyla - Telefone (15) 3526-8787
Endereço: Rodovia Luiz José Sguario - Km 28,5
Nova Campina/SP - CEP: 18435-000

Telefone para contato
Itapeva / Nova Campina

As matérias podem ser
reproduzidas desde que
citadas as fontes.
Sugestões para o jornal
sheyla@sguariomadeiras.com.br
Site:
www.sguariomadeiras.com.br
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Não fazer
fogueiras

Não soltar balões

O número de focos de
incêndio entre janeiro e
junho deste ano já é 52%
maior do que o
registrado no mesmo
período de 2017.

