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COMPROMETIDA COM A
QUALIDADE E O MEIO AMBIENTE

META
Ter no mínimo 92 % dos fornecedores
qualificados

Zero de autuações ambientais
Atingir máximo de 0,2% de reclamações de
clientes

Reduzir em 10% o consumo de água outros e afins em relação a

SITUAÇÃO ATUAL
100 % dos fornecedores qualificados
Zero de autuações ambientais
0% reclamações de clientes
Consumo atual de 91.000 litros

uma média de 58.000 litros/mês

Atingir consumo máximo de 0,0600 kWh no consumo de energia

0,086 kWh

Legenda:

- Reunião de Análise Crítica realizada em junho de 2018.
Auditoria Interna – Foi realizado em novembro de 2018.
Eventos de Agronegócios:

22° Show Tecnológico de Verão
Anufood Brazil
20 a 21 de Fevereiro 2019 – Ponta Grossa – PR – Brasil
12 à 14 de Março – São Paulo – SP – Brasil
Local: Campo Demonstrativo e Experimental, Rodovia PR 151 – Km 316 Local: Vila Água Funda, R. dos Imigrantes, Km 1,5

Depressão: Precisamos falar sobre isso!
Depressão, doença que afeta mais 11 milhões de brasileiros e mais de 300 milhões de pessoas em todo o
mundo. A depressão atinge pessoas de diversas idades, de crianças a idosos, e tem base genética.
Situações de estresse e acontecimentos traumáticos podem modificar os genes e colaborar para um quadro
de depressão. Esses fatores levam a diminuição da serotonina no cérebro, toda a transmissão de impulsos
elétricos fica prejudicada e com o tempo começam a aparecer reações em cadeia. A baixa da serotonina
interfere no humor, no sono, na alimentação, na vida sexual e na capacidade de produção da pessoa.

NÃO É FRESCURA
É importante saber que a pessoa que está próxima de alguém com depressão não pode acelerar o processo
de melhora dela, mas pode piorar com atitudes e frases mal colocadas, como por exemplo: “Reaja!”,
“Faça um esforço”, “Só depende de você”, “Vai fazer ginastica que passa”. Em vez de julgar a pessoa,
acolha respeitando a situação. Tentando se aproximar, mas isso não significa ser invasivo. Às vezes a
pessoa deprimida não dá brechas, então aproxime-se de outras formas.
Sintomas de Depressão: Perda de prazer, Irritabilidade, Distúrbio do sono, Cansaço, Falta de vontade de
fazer as coisas, choro fácil ou apatia, falta de memória e de concentração.
Remédios para a depressão: Os medicamentos para a depressão agem para combater o desequilíbrio
químico no cérebro restabelecendo a produção de serotonina. Os medicamentos agem de forma diferente
em cada pessoa e por isso é comum ajustes nas doses para cada tipo de pessoa. Os efeitos podem demorar
algumas semanas para aparecerem e é preciso seguir o tratamento até o final e da maneira indicada pelo
psiquiatra para que de certo. O tratamento completo dura no mínimo um ano.
A importância da terapia: A terapia é muito importante, mas depende da fase e do tipo de depressão.
Segundo os médicos, durante a depressão moderada a grave, a terapia deve funcionar mais como um
suporte. Quando existe um preconceito com a depressão, a pessoa tende a acreditar que ela não está
doente, mas está sem força de vontade, o que coloca um peso ainda maior e ela sente-se culpada. “A
pessoa com depressão precisa aprender a ver o problema dela como um adoecimento” explica a psicóloga
Karina Fukumitsu.
Então se caso você conheça alguém que esteja passando por este problema, tente ajuda-la, é algo
silencioso e muito perigoso.

Meio Ambiente

THE GREAT GREEN WALL (O GRANDE MURO VERDE)
Em uma das regiões mais pobres do planeta, o Sahel, localizado na margem do sul do Deserto do Saara,
mais de 100 milhões de habitantes já enfrentam os efeitos da mudança do clima, sofrendo com a seca, a
falta de alimentos e conflitos gerados pela escassez de recursos naturais. Por isso, é estimado que cerca
de 60 milhões de pessoas migrem de áreas degradadas da África para a Europa em 2020.
Com o objetivo de reverter esse quadro, em 2007 surgiu a iniciativa The Great Green Wall, que reuniu
20 países parceiros em torno de uma missão: plantar uma barreira gigante de arvores para conter a
expansão do Deserto do Saara. A ideia é que essa barreira cruze todo o continente, do Senegal ao
Djibouti, atingindo 8.000 km de comprimento e 15 km de largura.
Os países envolvidos pretendem, com apoio da comunidade internacional, restaurar 500 mil quilômetros
de terra e criar 350 mil empregos. Mas, mesmo com os avanços de países como o Senegal, que já
plantou aproximadamente 11 milhões de arvores, serão necessários esforços para financiar todo o
projeto, que tem custo estimado de US$ 8 bilhões.
Apesar dos desafios, consequências positivas já podem ser vistas por moradores e especialistas desde o
inicio do plantio das arvores. Impactos na temperatura, redução de erosão do solo e o reaparecimento de
espécies animais trazem mais estabilidade para os moradores da região, levando esperança também a
outros lugares em que as condições ambientais se tornaram desafiadoras.

