NOSSA GENTE

FINANÇAS

Diga não ao bullying! Nem sempre
quem é o alvo da brincadeira
encara a situação com humor.

Está gastando muito com o seu
celular? Então veja as dicas
para você diminuir a sua conta.
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Entre Nós
ós
19 anos
de história
Thermic comemora
aniversário como referência
no desenvolvimento de
tecnologia de ponta para
o setor sucroalcooleiro
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NOSSA EMPRESA
EDITORIAL

Parabéns a todos nós!
Caro colaborador,
stamos completando 19 anos. De 1993 até hoje vencemos muitos
desafios e também evoluímos. E como evoluímos. A Thermic, graças ao empenho de todos – inclusive seu, caro colaborador – tornou-se referência no mercado. A excelência que tanto prezamos em todos os serviços que prestamos, nos trouxe reconhecimento, respeito e
credibilidade perante nossos clientes.
Uma postura que nos fez crescer e, sobretudo, inovar para empreender.
Consideramos neste contexto o Robothermic como uma de nossas maiores
conquistas. Trata-se de uma tecnologia desenvolvida dentro de casa, que
resultou em segurança e redução no tempo de trabalho nas usinas. O equipamento passou a ter grande utilidade também para as indústrias sucroalcooleiras que precisavam retirar seus funcionários de uma situação inadequada de trabalho e com grande risco de acidentes. Por tudo isso, temos
muito a comemorar.
Além da matéria especial sobre o aniversário da Thermic, esta edição
traz uma discussão muito importante para refletirmos: o bullying. A prática
pode causar danos psicológicos gravíssimos a quem sofre a agressão e, por
isso, deve ser combatida por todos, com tolerância zero.
A matéria de saúde também aborda um assunto muito comum hoje
em dia, a depressão. Nela, revelamos que exercícios físicos e momentos
de lazer podem ser fundamentais na superação da doença. Para te ajudar
a equilibrar as finanças, abordamos na matéria da página 7 os gastos
que podem ser contidos no uso do celular. É importante avaliar se você
precisa de todas as funções que seu aparelho oferece para não desperdiçar dinheiro e pagar pelo que não usa. Para completar, trazemos a programação das encenações da Paixão de Cristo em Pederneiras e na região e uma receita de peixe para a Semana Santa, que se aproxima.
Vamos comemorar esses 19 anos de muito trabalho e conquistas,
porque este aniversário será mais um de muitos que estão por vir. 

E

Virgílio Cesar Franceschi
José Hermínio Canella
Abílio Celso Salve

THERMIC
Salve, Franceschi e Canella Ltda.

Avenida Bernardino Flora Furlan, 2555
Pederneiras/SP – Cep 17280-000
Telefone: (14) 3283-8283
Site: www.thermic.ind.br
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Thermic entra
em campo

A

Usina Irmãos Malosso, cliente
da Thermic, convidou a Empresa para um jogo de inauguração de seu campo soçaite, construído na sede da destilaria, em Itápolis. O amistoso foi disputado dia 21
de janeiro e terminou empatado em
10 a 10. A confraternização continuou fora dos gramados com um almoço na sede da destilaria.

Partida teve 20 gols e terminou 10 a 10

Carnaval
seguro

A

Thermic orientou seus colaboradores sobre a importância do
sexo seguro no Carnaval. A
empresa distribuiu preservativos, além
de panfletos que trouxeram informações sobre doenças sexualmente
transmissíveis. A campanha teve parceria da prefeitura de Pederneiras.
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e Marcia A. Rindeika - Site: more-ai.com.br – Telefone: (11) 2099-1135/1168
– Email: more-ai@more-ai.com.br Fotografia: Henrique Costa
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NOSSA GENTE
BULLYING

Não entre nessa!
Agredir com apelidos e brincadeiras é uma prática que
deve ser combatida, inclusive no ambiente de trabalho
Fique atento
•As agressões
causadas pelo
bullying deixam
marcas para o
resto da vida
•O autor sempre apresenta
atitudes agressivas quando
contrariado
•Jamais tolere essa agressão,
denuncie sempre

Quem presencia o bullying e não faz nada para combatê-lo
também é considerado autor da agressão

C

riar apelidos para uma pessoa pode parecer engraçado a quem faz a brincadeira. Mas quem é
o alvo da gozação nem sempre encara a situação com humor. Muito pelo contrário, esses insultos,
na maioria das vezes, magoam, humilham e marcam
a vítima para o resto da vida. O bullying, como também é conhecido esse tipo de comportamento, é praticado entre crianças, adultos, adolescentes e até idosos. Também não escolhe cor, sexo, religião ou condição financeira. Portanto, todos nós estamos sujeitos a
passar por esse tipo de agressão.
“São muitas as consequências que o bullying pode
causar a quem é agredido. De fobia social e transtorno
de ansiedade, a pânico e depressão. É uma agressão
muito séria e que merece a atenção de todos no sentido de combatê-la”, pontua a psicóloga
Mariana Parreira.
E como podemos evitar esse
tipo de ação, que tanto pode
O bullying
ocorrer contra o nosso filho
deve ser
na escola ou mesmo com a
combatido e

jamais
tolerado

gente no trabalho ou no círculo de amigos? A resposta
é simples: denunciando. Procure os pais, o diretor da
escola, um psicólogo. O mais importante é não se silenciar para que a situação não se agrave. O bullying
deve ser combatido e jamais tolerado.
Vale lembrar que não é só quem pratica o bullying
que deve ser considerado agressor. Os espectadores
que não fazem nada para ajudar e ainda dão risada
da vítima que está sendo humilhada são agressores
tanto quanto o principal.
Agressor x vítima
Em geral, as vítimas de bullying são pessoas com
autoestima baixa ou que apresentam perfil que foge
aos padrões que a sociedade julga comum. Já o agressor tem perfil de pertencer a uma família desestruturada e de ter distúrbios comportamentais.
Bullying não é bobagem ou brincadeira de mau
gosto. É uma agressão psicológica e até física, que
deixa marcas para toda uma vida. Ajude a combatêlo. Denuncie sempre.
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NOSSA CAPA
ANIVERSÁRIO



19 anos de liderança

Métodos inovadores e a preocupação com
a qualidade fazem parte desta história

LUÍS ROBERTO ZANARDI,
gerente geral da Usina Malosso
“A Thermic vem se consolidando como
uma das empresas que mais têm investido
em equipamentos, capacitação e
desenvolvimento de tecnologia para o
setor sucroenergético. É extremamente
confiável nos prazos e na qualidade de
suas soluções, o que não é
norma corriqueira neste
setor. A Thermic está
sempre em campo, ao lado
do cliente, buscando a
melhor solução.

R

MARIANA SEROTINI,
gestora, 5 anos de Thermic
“A qualidade é
nosso marco
principal, tanto no
atendimento quanto
no produto final.
Temos clientes que
estão conosco há 19
anos, o que mostra a
eficiência e
qualidade do nosso
serviço”.

EDMAR XAVIER DE MATOS,
supervisor de suplementos
da Usina Estiva
“A Thermic é de suma importância
para o setor sucroalcooleiro, haja
vista o grande know how em
tecnologia de solda e reformas de
moenda que possui. A parceria entre
Themic e Estiva já dura oito anos,
tempo suficiente para percebermos e
aprovarmos a qualidade dos
equipamentos e a maior durabilidade
que o serviço prestado oferece”.
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A presença da
Thermic



eferência na recuperação de equipamentos de
moenda e no desenvolvimento de tecnologia de ponta
para o setor sucroalcooleiro, a Thermic tem muito a
comemorar nestes 19 anos de fundação, celebrados dia 22
de março. A meta de fazer a diferença no mercado sempre
foi cumprida à risca, principalmente com a qualidade dos
serviços oferecidos. A empresa também sempre zelou por
honrar com os clientes todos os prazos combinados.
“Entregar o serviço na data estabelecida é regra na
Thermic. Entendemos que se trata de uma postura de respeito a quem confia em nosso trabalho. Esses 19 anos de
atuação foram construídos com responsabilidade e muita
consideração por quem sempre acreditou em nós”, ressalta
José Canella, um dos diretores da empresa.
Hoje, além de São Paulo, a Thermic também atende
usinas e destilarias dos Estados do Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.
Tamanha cobertura se deve à coragem dos três diretores – Canella, Abílio Celso Salve e Virgílio Franceschi –
em apresentar ao mercado um atendimento de extrema
eficiência e credibilidade.
“O trabalho da Thermic sempre foi voltado ao aprimoramento e desenvolvimento dos nossos produtos e
de novas tecnologias. Um exemplo disso foi o desenvolvimento do Robothermic”, pontua
Abílio. O equipamento é diferente
e inédito, criado exclusivamente
Desde
para otimizar o tempo de resua criação,
cuperação das moendas, além
o programa já
de aumentar a precisão na
atendeu
aplicação do chapisco nas camais de 30
misas de moenda. “O Robothercolaboradores
mic é um equipamento que veio
para ficar e nossa expectativa é
aumentar seu mercado de atuação. Estamos investindo em máquinas mais ágeis e modernas,
o que torna o serviço de usinagem mais eficiente”,
enfatiza Virgílio.

Mato Grosso



Colaborador

Minas
Mato
Gerais
O compromisso
Grosso
São
Paulo
do Sul
da Thermic vai além de
seus clientes. A responRio de
Paraná
sabilidade social também
Janeiro
é prioridade. Tanto que
Pederneiras
desde 2005 a empresa
oferece gratuitamente
um curso de solda com o
objetivo de recolocar muitos
trabalhadores no mercado, como é o caso de ex-cortadores de cana que estão perdendo o emprego para a mecanização da lavoura.
Em 2010, a Thermic criou o Programa de Aperfeiçoamento Profissional, uma bolsa que custeia parte das despesas dos estudos dos colaboradores. O objetivo é incentivá-los a voltar a estudar ou a se especializarem no setor
onde atuam. O resultado dessa iniciativa é a garantia da
qualidade dos serviços prestados e colaboradores mais preparados e satisfeitos profissionalmente.

DHIOGO DOS SANTOS FURTADO,
almoxarife, 3 anos de empresa
“Entrei aqui com
conhecimento básico e no
dia a dia de trabalho pude
evoluir profissionalmente.
Lá fora, a Thermic tem um
conceito muito bom, todo o
trabalho desempenhado
nesses 19 anos se reflete
na fidelidade dos clientes e
no surgimento de novas
demandas”.

RAFAEL LUCIANO REGONATO,
projetista, 1 ano e meio de Thermic
“A Thermic me ofereceu
muitas oportunidades,
inclusive de capacitação
profissional. Em
Pederneiras, é vista como
uma grande empresa
geradora de empregos e é
muito respeitada no setor
em que atua. Cresceu muito
nesses 19 anos, soube se
posicionar no mercado e
sempre buscou evoluir”.

EDSON ANDRÉ CUNHA,
ajudante geral, 4 anos de Thermic

Os diretores da Thermic, José Canella, Virgílio Franceschi e Abílio Salve

“O dia a dia de trabalho
mostra a evolução da
Thermic. Junto com ela,
todos os colaboradores
crescem. Aqui dentro aprendi
inúmeras coisas que foram
fundamentais para mim. Em
Pederneiras a Thermic é bem
vista e muitas pessoas da
cidade comentam a vontade
de se tornar funcionário, o que mostra o
nosso valor”.
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SAÚDE
EMOCIONAL

Depressão tem cura
Atividades físicas e momentos de lazer são
terapias na prevenção e combate à doença

O

simples ato de fazer uma caminhada,
Drible o problema
jogar conversa fora com os amigos e
até sair para passear com seu animal
Procure não se isolar
de estimação pode evitar com que você tedo convívio social
Crie o hábito de sair
nha uma crise de depressão ou, se já estiver
com
os amigos para se
enfrentando a doença, ajudar a combatê-la.
divertir
Atitudes simples como essas são decisivas
Pratique esporte.
no tratamento. A depressão é um mal que
Atividade física é um
não escolhe idade ou sexo, e qualquer pesótimo remédio contra as
soa está sujeita a ela. É importante ficar
crises depressivas
Faça terapia. O
atento, porque sua manifestação varia conautoconhecimento
é
forme a personalidade de cada um e não são
imprescindível no
raras as vezes que a crise se desenvolve de
tratamento da doença
forma camuflada por meio de outra doença.
Segundo a psicóloga Helen Malosso Romanini a depressão pode ser um episódio recorrente ou
crônico e é sempre recomendável procurar um
terapeuta ou psiquiatra para tratá-la. Entre os
Não são
principais sintomas causados pela doença
raras as vezes
estão o constante mau humor, a diminuique a crise
ção do apetite, a baixa auto-estima e o
depressiva se
frequente sentimento de culpa. “Diante
manifesta por
desses sinais é fundamental o apoio da fameio de outra
mília no enfrentamento desse problema e
doença
no auxílio do tratamento”, orienta Helen.

Tristeza ou depressão?
Muitas pessoas confundem tristeza com
depressão. Segundo a psicóloga, a tristeza
é passageira, mas enquanto sintoma da depressão, não. “Há dias em que estamos felizes e há dias que estamos tristes. São sentimentos extremamente normais, que dependem dos acontecimentos que vivenciamos”, acrescenta. Já a depressão é uma
doença, cujos sintomas, se não tratados, se
tornam mais intensos e duradouros.

ES

ANIVERSARIANT
MARÇO
1/3
FLÁVIO FERNANDES BARBOSA
2/3
DANILO GONÇALVES OLLER
2/3
ODAIR JOSÉ DA SILVA
5/3
ANDRÉ WILSON PAULINO
10/3
EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS
16/3
CARLOS EDUARDO SANCHES
16/3
RICARDO LOPES
16/3
MAICON MARIANO RODRIGUES
20/3
EDENIR FERREIRA
20/3
EVERTON LUÍS BENTO
21/3
EDILSON PRATA DE CARVALHO
22/3
ALEX MILITÃO DA SILVA
23/3
MARCOS ROBERTO GABRIEL VIEIRA
24/3
ANDRÉ DA SILVA MACENA
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24/3
27/3
29/3
29/3
29/3
29/3

VENCESLAU MARTINES JÚNIOR
TÚLIO DERCI PAPA
ADRIANO SOARES
EDVALDO APARECIDO DE LIMA
JÚLIO CÉSAR GRAZIERI DE ALMEIDA
PRISCILA A. FABRICIO ROSA

ABRIL
3/4
6/4
8/4
8/4
8/4
11/4
11/4

EDUARDO ANTONIONI
ROBINSON GARCIA
NATAN FELIPE MARCOLINO
SIDNEI ROGÉRIO VASQUEZ
WILLIAN ANDRADE VAZ
ALCIDES RICARDO VERTUAN
CARLOS EDUARDO FONSECA

11/4
12/4
14/4
14/4
15/4
17/4
19/4
20/4
20/4
23/4
24/4
24/4
28/4
28/4

JONATAS TORTORA
ALAN ANDRÉ FERREIRA
LUCINEIA CENTENÁRIO
MARCOS P. DOS SANTOS SANTIAGO
CAROLINE CAVARSAN
PEDRO BASSAN
DHIONES ROSA
OSVALDO DA SILVA
WILSON FERREIRA AFONSO
JESSE HIPÓLITO
ANDERSON CRUZ GEREMIAS
DJONATA JOSÉ SILVA
JOAO CLÉBER BORATO
ULISSES TADEU PAPA

FINANÇAS
EPI
CHOQUE ELÉTRICO
Ao trocar a estação do chuveiro ou
uma lâmpada queimada, você já deve ter
levado um choque e, por consequência,
aquele susto. O choque elétrico é a passagem de uma corrente de energia
através do corpo, usando-o como
condutor.
Toda a energia usada na Thermic
é controlada pelos quadros de distribuição de força. O acesso às salas onde ficam essas caixas só é
permitido aos colaboradores autorizados e que estejam com os equipamentos de proteção individual,
entre eles: sapato de segurança
com bico de PVC (policloreto de
polivinila), roupa especial de eletricista antichama e luva especial, óculos de segurança e capacete.
O uso desses protetores é indispensável e estabelecido pela
Norma Regulamentadora de segurança em instalações e serviços elétricos (NR10). As correntes elétricas
variam em alternada e contínua,
sendo que na primeira o sentido varia no tempo e na segunda ele permanece constante.
Tensões elétricas com valores
iguais ou maiores a 1000 Volts em
corrente alternada e a 1.500 Volts
em corrente contínua são consideradas
graves e oferecem grandes riscos, podendo levar à morte.
O corpo humano não possui nenhuma proteção interna contra qualquer
fluxo de energia. As sequelas de um choque elétrico variam conforme o percurso
da corrente e o tempo em que o corpo foi
parte do circuito.

Danos causados pelo
choque elétrico:
 Contração dos músculos peitorais
 Paralisia temporária do sistema
nervoso central

 Interferência no ritmo normal do coração
 Parada cardíaca por contração muscular
 Hemorragias e destruição de tecidos,
nervos e músculos do coração

SEM EXAGERO

De olho no celular
Acesso à Internet pode ser o grande
vilão da sua conta no final do mês

H

á muito tempo o
celular deixou de
ser usado apenas
para fazer ligações. A
maioria dos aparelhos
oferece acesso à Internet,
uma facilidade que pode
aumentar e muito a
conta no fim do mês.
Flávio Mangili Ferreira, coordenador da Antes de comprar um telefone móvel, avalie as
pós-graduação em Finan- funções realmente necessárias em seu dia a dia
ças do Senac Bauru, lembra que o uso da rede no celular é
indicado apenas para quem precisa checar e-mails ou sites
o tempo todo. Caso contrário, a Internet via telefonia fixa
continua sendo mais vantajosa economicamente. “Além
disso, é fundamental definir quais acessórios são realmente
importantes no dia a dia antes de comprar um aparelho. É
uma forma de evitar desperdício de dinheiro.”
Reavalie os
Outro vilão dos gastos exagerados com o celular são as
gastos e
ligações demoradas e sem muita necessidade. Uma boa
estipule
prioridades
forma de reduzi-los é o uso de mensagens de texto, o chano uso
mado SMS. Mais diretas, as mensagens evitam o bate-papo

Se possível,
longo e desnecessário.

utilize SMS ao
invés de ligar
•Fique atento
às promoções
das operadoras
Dê
preferência
para Internet
via telefonia
fixa

Pré ou pós-pago?
No Brasil, os planos mais comuns de telefonia móvel são
o pré e o pós-pago, e as tarifas variam conforme a escolha.
Contratar um plano pré-pago significa a compra de créditos
que são válidos por um determinado tempo. Caso esse prazo
expire, os créditos ficam bloqueados até nova recarga.
Já no plano pós-pago há uma mensalidade fixa que dá
direito à franquia de minutos em ligações, mensagens de
texto ou acesso à Internet. Exceder o valor da franquia significa um acréscimo na fatura mensal.
Internet no
celular é
“Se você faz poucas ligações e usa a linha mais
para receber chamadas, o plano pré-pago é mais inte- indicada apenas
ressante. Para quem faz mais ligações, o plano pós- para quem precisa
checar e-mails
pago é mais indicado em razão do custo da ligação ser
constantemente
menor, mas saiba que você assume um custo fixo mensal no orçamento”, aconselha Flávio.
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VARIEDADES
PÁSCOA

Semana Santa
Paixão de Cristo será encenada
em Pederneiras e na região

A

Semana Santa é um período religioso do
Cristianismo que celebra a ressurreição de
Jesus Cristo. Neste ano, as comemorações
vão ocorrer entre 1 e 8 de abril. Em Pederneiras, o Centro Comunitário Terezinha Azevedo dos Santos realiza
no dia 6, Sexta-Feira Santa, a encenação da paixão de
Cristo. A peça terá atuação de 40 atores e duração de
uma hora. O início está marcado para as 19h30, com
entrada franca.
Em Bauru, a Universidade do Sagrado Coração
(USC) apresenta sua tradicional via-sacra entre 2 e 4
de abril, a partir
das 20h30, com
entrada franca.
Na vizinha Macatuba, onde a
encenação da
paixão é referência no Estado –
principalmente
pelo extenso roteiro e quantidade de atores –, o evento será na SextaFeira Santa, dia 6 de abril (veja ao lado os endereços e
horários da programação).

Programe-se
•PEDERNEIRAS
Encenação da
paixão de Cristo
Onde: Centro Comunitário, na
rua José Moraes Bueno,
Jardim Modelo
Quando: 6 de abril, Sexta-Feira
Santa
Horário: 19h30

•MACATUBA
Encenação da
paixão de Cristo
Onde: em frente à igreja matriz
de Santo Antônio (rua São
Paulo, Centro)
Quando: 6 de abril, Sexta-Feira
Santa
Horário: 16h

•BAURU
Encenação da Via-Sacra
Onde: Universidade do
Sagrado Coração – USC (rua
Irmã Arminda, 10-50, Jardim
Brasil)
Quando: 2, 3 e 4 de abril
Horário: 20h30

Sardinha na chapa com rúcula e alho

A

combinação de ervas e alho rende um tempero muito especial às sardinhas.
O resultado é um prato diferente e saboroso, especialmente na Sexta-Feira Santa.
A receita fica pronta em 40 minutos e serve até cinco pessoas.

Ingredientes
•10 sardinhas inteiras, sem cabeça
•1/2 copo (americano)
de vinho branco
•1 colher (sobremesa) de alecrim seco
•1 colher (sobremesa) de orégano
•1 colher (sopa) de azeite
•6 dentes de alho, picados
grosseiramente
•1 maço de rúcula
•Sal a gosto
•Pimenta a gosto
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Modo de preparo
•Tempere as sardinhas com o vinho, as ervas, o
sal e a pimenta. Deixe descansar por 15 minutos
e reserve o caldo desta marinada. Em uma
frigideira antiaderente, em fogo alto, doure as
sardinhas e reserve em um prato. Na mesma
frigideira, aqueça o azeite e frite o alho. Depois
de frito, retire-o, coloque a marinada e
acrescente a rúcula, deixando-a murchar
levemente. Tempere com um pouco de sal e sirva
em seguida.

