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Atividades Florestais:

SILVICULTURA

N

esta edição vamos conhecer um pouco mais sobre a atividade de Silvicultura e
sobre a empresa que realiza
estes serviços na Sguario.

O que é Silvicultura?

Para a obtenção de uma oresta de boa qualidade e
produtividade, devem-se seguir técnicas e cuidados
quanto a reposição e manutenção orestal, buscando
adequar-se a um cronograma de atividades a serem
executadas ao longo do ciclo produtivo, observando os
aspectos ambiental, social e econômico. As atividades
silviculturais são compostas pelas atividades de preparo
de solo, plantio e tratos culturais, os quais são tratados na
sequencia.

Quem realiza os serviços de Silvicultura na Sguario?

Colaboradora: Priscila Medeiros Soares

A LL Prestadora de Serviços é a empresa que presta os serviços de silvicultura desde Abril de 2002, chegando a
quase 16 anos de parceria. Atualmente a LL possui 38 colaboradores, sendo 35 braçais e 03 administrativos.

Qual a importância da certiﬁcação para a empresa / colaboradores?
A empresa iniciou seus trabalhos em 2002 e 2003, já se preparando para a obtenção da certicação, mas foi em
2006 que muitos benefícios chegaram a partir dela. Ambas as empresas batalharam e cresceram juntas,
seguindo até hoje.

Quais as atividades desenvolvidas na Silvicultura?
«

Podemos aﬁrmar que a
certiﬁcação deixa de ser
importante e passa a ser uma
necessidade de vida.
Necessidade para todos sem
exceção, englobando todo o
»

meio ambiente!

Marinho, Encarregado de
Silvicultura da LL

è

Combate a formiga: é executada antes do plantio como pré
combate após o plantio como pós combate. A importância
desta atividade dene-se como primordial pois se não for
executada poderá comprometer todo o processo, uma vez que
esta acarretará danos econômicos e/ou processo parecido, pois
é utilizado com o produto pó e isca granulada. Esta atividade é
destinada aos colaboradores treinados devido ao uso de
químicos, sempre observando
os exames recebidos.

è Preparo de Solo Mecanizado:
a Sguario utiliza para o
preparo de solo o subsolador devido às suas vantagens operacionais e
econômicas, pois é um método que aumenta a sobrevivência e o
crescimento das mudas, pois propicia o alcance das raízes a maiores
profundidades, menor exposição do solo e com isso reduzindo perdas.
è Preparo de Solo Manual (Coveamento): consiste em remover o solo a m
de preparar a cova onde serão depositadas as mudas. É muito importante pois implicará na qualidade das
mudas se caso não forem feitas com qualidade, respeitando sempre a linha do enleiramento.
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è Enleiramento: tem como objetivo fazer desobstruir a linha do plantio visando melhor execução e
eliminando possíveis ocorrências de acidentes, bem como melhor locomoção operacional.
è Balizamento: atividade de fundamental importância para a
qualidade do plantio, visando o melhor aperfeiçoamento na
colheita mecanizada futura.
è Plantio: atividade onde se conclui o preparo do solo
acima descrito, e tem como objetivo fazer com
que se cumpra todos os processos iniciais. É um
serviço minucioso, no qual devemos observar as
condições das mudas, tamanho, qualidade e
aptidão de campo. Para melhor execução, ao
plantar deve-se deixar a muda bem rme na
cova.
è Recolhimento de balizas: atividade realizada devido ao reúso do material
(relo de serrado) em outra frente. O objetivo é recolher todas as balizas da área
plantada, juntando nas bordaduras das estradas para posterior transporte realizado em outro processo.
è Replantio: atividade realizada quando observadas mudas mortas após a roçada manual, na qual após a
intervenção possibilita uma melhor visualização das mesmas. Assim, pode-se denir a intensidade e/ou o
percentual dos danos e então com base nessas informações é programado o replantio. Tal atividade garante
um melhor resultado nos trabalhos realizados bem como o aproveitamento do terreno ou área de reposição.
è Capina Química (herbicida): a forma de aplicação deve ser pulverizada em jato
dirigido quando as ervas daninhas estiverem em pleno desenvolvimento
vegetativo, antes do aoramento, cuidando sempre para não atingir partes
das plantas úteis. Atividade destinada aos colaboradores treinados,
o b s e r v a n d o e x a m e s
complementares.
É uma atividade
«Devemos fazer o uso
de
baixo
custo
e
com tempo de
dos treinamentos
intervenção
longo.
recebidos, visando o
r e s p e i t o a o m e i o è Roçada manual: esta operação tem
como objetivo promover um
ambiente e dando
desenvolvimento satisfatório das espécies
importância para esta e
plantadas, evitando a competição das ervas
as futuras gerações.»
daninhas
e outras pragas, que por sua vez poderão
Marinho - LL
interferir no desenvolvimento das mudas.

Campanha Pública de Saúde
O QUE É TUBERCULOSE?
É uma doença causada por uma bactéria
que ataca principalmente os pulmões, mas
também pode ocorrer em outros órgãos ou
sistemas do corpo, como ossos, rins e pleura
(membrana que envolve os pulmões).
COMO SE PEGA A TUBERCULOSE?
A tuberculose é transmitida de uma pessoa
para outra. Ao espirrar, tossir ou falar, o
doente com tuberculose nos pulmões
espalha no ar as bactérias que podem ser
aspiradas por outras pessoas. Compartilhar
talheres, copos, toalhas ou banheiros não
transmite a tuberculose. Beijos e abraços também não.
COMO SABER SE ALGUÉM ESTÁ COM TUBERCULOSE?
Quem tem tosse por mais de três semanas,
acompanhada, ou não, de febre no m do dia,
suor noturno, falta de apetite, perda de peso,
cansaço ou dor no peito, pode ter
tuberculose. Nesses casos, há
necessidade de procurar uma Unidade
de Saúde para avaliação e realização
de exames complementares para
diagnóstico da doença.

1

2

Fonte: portalms.saude.gov.br
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COMO SE PREVINE A TUBERCULOSE?
Manter ambientes ventilados e com a entrada da luz
solar são alguns cuidados que ajudam na prevenção.
A vacina BCG, recomendada para menores de
cinco anos, protege as crianças contra as formas
mais graves da doença, como a tuberculose miliar e
a meníngea. O diagnóstico precoce é uma forma de
prevenção, pois com o tratamento a pessoa com
tuberculose deixa de transmitir a doença.
ONDE PROCURAR ATENDIMENTO?
Qualquer Unidade de Saúde do SUS pode diagnosticar
a tuberculose. Procure uma mais próxima de você.

Todos juntos contra a Tuberculose
COMO SE TRATA A TUBERCULOSE?
Após o diagnóstico em uma
Unidade de Saúde, o
tratamento deve ser feito o
quanto antes, por um período
mínimo de seis meses, todos os
dias e sem nenhuma
interrupção, mesmo com o
desaparecimento dos sintomas.
O tratamento só termina quando o
prossional de saúde conrmar a cura por
meio de exames.

6
meses

A importância da Ginástica Laboral
O objetivo da Ginástica Laboral é promover
adaptações ao organismo, por meio de exercícios
físicos, nos permitindo alongar, aquecer e preparar o
nosso corpo para começar a jornada de trabalho.
Principais benefícios:
Trabalha a postura;
Alivia o estresse;
Diminui o sedentarismo;
Aumenta o ânimo para o trabalho;
Promove a saúde e uma maior
consciência corporal;
Ÿ Aumenta a integração social;
Ÿ Melhora o desempenho prossional;
Ÿ Diminui as tensões musculares;
Ÿ Previne lesões musculares;
Ÿ Diminui a fadiga visual, corporal e mental por meio dos
exercícios.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

A Ginástica Laboral não
sobrecarrega nem cansa,
porque é leve e de
curta duração.

Fotos Equipes:
LL
RM Florestal

FABE
LC dos Santos
Sguario
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Com a Palavra...

O

com a Palavra desta edição foi realizado com a colaboradora Priscila
Alves da Rocha. Confira abaixo a entrevista!

Nossa
Gente

Priscila tem 27 anos e é natural de Barra Bonita/SP. Filha do Sr. Antonio e da Dona
Odete, Priscila diz que gosta muito de cozinhar e que desde pequena sua mãe
ensinava ela e suas irmãs a cozinharem. Em suas horas vagas costuma passear, ler
livros, assistir lmes e séries, visitar a família, pescar e praticar atividades físicas.
Foi admitida na Sguario em Setembro de 2016, a princípio para o setor de Qualidade,
mas logo surgiu uma oportunidade no setor de PCP, onde exerceu a função de
Encarregada por um período aproximado de um ano. Atualmente está no setor de
Beneciamento como Supervisora de Produção, sendo responsável em acompanhar
a execução dos programas de produção, visando o melhor desempenho, qualidade
e custos dos produtos fabricados, e também orientar, treinar e motivar as equipes de
produção.
A maior realização que teve até o momento foi nalizar a faculdade e sua
independência nanceira, podendo ajudar seus pais que contribuíram muito com a
prossional e pessoa que é hoje.
Para encerrar a entrevista, Priscila deixa a seguinte frase: «Persista! Se tudo fosse fácil, qualquer um
conseguiria.»

Eventos Internos...
Em comemoração às festas de m de ano, nos dias 13 e 14 de Dezembro de 2017, a Sguario
presenteou seus colaboradores e os lhos com idade de 0 à 14 anos.

05 a 09 de
Novembro de 2018

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

Ft. Esp. Cleriston Hilarino da Costa
Leandro de Souza Silva
Luis Carlos e Neuza - LC dos Santos
Marinho - LL
Priscila Aves da Rocha
Priscila Ap. Medeiros Soares
Renato - RM Florestal
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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