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EDITORIAL

Muitos anos de vida

Thermic ajuda
vítimas do RJ

Caro colaborador,

C

A

Thermic faz aniversário e quem ganha com esta data somos nós.
Ganhamos porque cada ano que atravessamos é marcado pela superação de desafios, conquista de espaço no mercado e desenvolvimento da capacidade de atender bem as necessidades dos clientes.
Nesses 18 anos de existência enfrentamos dificuldades, crises e incertezas, mas também experimentamos coisas boas, como grandes conquistas
profissionais, crescimento e o reconhecimento da excelência do nosso trabalho pelo mercado. Conseguimos entre os clientes o respeito e a confiança, graças à dedicação dos colaboradores. A Thermic hoje é considerada
uma empresa que faz a diferença, aplicando novas tecnologias e oferecendo mais opções na prestação de serviços para o setor.
Esta edição do “Entre Nós” mostra um pouco da história da empresa.
Conta como surgiu a ideia, como foi o trabalho para desenvolver e pôr em
prática uma tecnologia que modificou a maneira de fazer recuperação e
manutenção de moendas. Também não deixamos de fora as dificuldades
enfrentadas, porém sempre com otimismo e vontade de alcançar o melhor.
Outra comemoração que teremos neste mês de março e está em nosso
informativo é o Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8. Fizemos
uma matéria especial para falar do trabalho dessas guerreiras, que hoje
fazem parte do quadro de funcionários da Thermic. Você verá, ainda, dicas
de cuidados importantes na hora de comprar um carro, de como evitar a
obesidade e como se prevenir de situações que podem causar acidentes.
Além disso, vamos mostrar um pouco do pomar que cultivamos aqui na
empresa.
Entrar na maioridade é muito gratificante. São 18 anos muito significativos, pois passamos pelos processos de crescimento, amadurecimento
e aumento da responsabilidade. Vamos comemorar e trabalhar para que
este ano seja mais um de muitos que estão por vir em nossa trajetória. Parabéns a todos!

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
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omovidos com a tragédia da chuva na região
serrana do Estado do
Rio de Janeiro, que deixou
milhares de pessoas mortas e
sem moradia, os colaboradores da Thermic participaram
de uma campanha interna de
doação de alimentos, produtos de limpeza e roupas. Todo
o montante arrecadado foi
destinado às cidades atingidas pela catástrofe.
“Nosso objetivo foi ajudar
de alguma forma essas pessoas que perderam tudo
nessa tragédia. E a adesão
dos colaboradores foi muito
importante para isso”, destaca Susana Artioli, assistente
social da Thermic. 
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ENTREVISTA

“A Thermic tem a capacidade de
agregar valor ao serviço prestado”
André Cunha, gerente industrial da Cosan regional Jaú, conta
sobre sua longa história de trabalho e amizade com a Thermic

A

tradicional Usina da Barra, fundada em 1945 pela família
Ometto, em Barra Bonita (SP),
foi adquirida em 2002 pelo Grupo Cosan e hoje é responsável por uma das
maiores produções de açúcar, etanol e
energia do País. No ano de 2010 moeu
o equivalente a 6,3 milhões de toneladas de cana e a previsão para 2011 é
de mais de 7 milhões.
André Cunha, gerente industrial da
Cosan regional Jaú, conversou com o
“Entre Nós” e contou sobre sua história de parceria com a Thermic e como
levou essa experiência para as unidades da Cosan.

Como foi o início da parceria
Parceria de longa data: Cunha, da Cosan, e Daniel Canella, assistente
com a Thermic?
de Gestão da Thermic
Cunha: Comecei a trabalhar com a
no processo de recuperação. Os resultados fazem com
Thermic entre 1993 e 1994, quando parte da empresa
que grande parte dos equipamentos, que antes precisaainda era na usina Diamante. Desta época até hoje, tivemos
vam ser descartados, seja reutilizada com sucesso. Temos
muitos casos de sucesso, o que levou a continuar essa pareixos trabalhando há mais de 15 anos. A reutilização desceria aqui na Cosan, a partir de 2002. Hoje, fazemos vários
sas peças nos gera uma grande economia. Além disso,
serviços com a Thermic, sendo o maior volume em recupetemos a proximidade de localização em relação às
ração de eixos, soldagem de camisas, algumas usinanossas unidades: da Barra, Diamante e Dois
gens e tratamentos térmicos. Quando necessário,
Córregos.
ainda emprestamos alguns equipamentos. VePoucas
mos que a Thermic está em ritmo de cresciempresas
Qual a importância de uma emmento, o que para nós é gratificante, pois um
oferecem a
presa como a Thermic para o setor?
acaba contribuindo com o sucesso do outro.
tecnologia da
Cunha: Acredito que os fatores mais imEsperamos que essa parceria continue por
Thermic
portantes sejam a tecnologia e a compemuito tempo.
tência nos serviços prestados, principalmente em soldagem. Antes, o setor não conPara o sr., qual o diferencial que a Thertava com esses diferenciais. Com a Thermic, acredito
mic oferece para o cliente?
que o cliente passa a ter mais opções em relação à
Cunha: Ela (a Thermic) tem a capacidade de agregar vaprestação de serviços, além de poder comparar resullor ao serviço prestado. Poucas empresas oferecem a tectados e obter ganhos importantes.
nologia da Thermic em soldagem, tratamento térmico e

3

NOSSA GENTE
AGORA É QUE SÃO ELAS

Cor-de-rosa choque
Mulheres ganham espaço na Thermic e toque feminino pode
ser conferido desde o setor administrativo até a soldagem

E

las marcam
presença
em todos
os setores da sociedade e exercem funções que
antes eram consideradas exclusividade dos homens: da Presidência da República à construção
Hoje, a Thermic possui 15 colaboradoras
civil. As mulheres atuando na empresa
demonstram que
perfeccionista. Isso se traduz em ponnão têm nada de sexo frágil e vão à
tualidade e qualidade no serviço. Elas
luta por um lugar ao sol.
trabalham muito bem”, garante
Na Thermic, não é diferente. O
Paulo Santiago, gestor de recuperacharme feminino está presente nas
ção que supervisiona três colaborafunções administrativas ou mesmo na
doras.
produção. Há dois meses, a empresa
As soldadoras, por sua vez, confircontratou cinco soldadoras e só há
mam que não há nada demais em decoisas boas a serem ditas sobre o trasempenhar uma função que até bem
balho que desempenham. “Mulher
pouco tempo atrás só era exercida
costuma ser mais detalhista, mais

por homens. Ao contrário, é uma satisfação. “Há cinco anos resolvi fazer
um curso de soldador, porque queria
ter uma qualificação. É uma profissão
muito boa, muito requisitada. Algumas amigas também se sentiram motivadas a buscar esse trabalho”,
conta Priscila Aparecida Fabrício
Rosa, primeira soldadora contratada
pela Thermic.

Toque feminino
A colaboradora Vânia Cristina Forin, que exerce a função de auxiliar de
serviços gerais, foi a primeira mulher
nos quadros da Thermic, isso há oito
anos. Ao longo desse período, ela
acompanhou a chegada de novas
companheiras. Atualmente, são 15
colaboradoras. Para Vânia, as mulheres transformaram o ambiente de trabalho de forma positiva. “A mulher
tem grandes habilidades e é muito
cautelosa com o que faz”, conclui. 

ES

ANIVERSARIANT
Mês de março
01/03 FLÁVIO FERNANDES BARBOSA
02/03 ODAIR JOSÉ DA SILVA
03/03 PAULO ROBERTO BARBOSA
06/03 JOÃO CARLOS TAVARES PEREIRA
07/03 EDSON MARÇULLO
16/03 ALINE LUCIANA STABILE
16/03 CARLOS EDUARDO SANCHES
16/03 MAICON MARIANO RODRIGUES
16/03 RICARDO LOPES
20/03 EDENIR FERREIRA
20/03 EVERTON LUÍS BENTO
22/03 ALEX MILITÃO DA SILVA
24/03 ANDRÉ DA SILVA MACENA
24/03 VENCESLAU MARTINES JÚNIOR
25/03 ELIANA FÁTIMA DE ANDRADE
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26/03
26/03
29/03
29/03
29/03
29/03

CLÉBER DE SOUZA FURTADO
JHONATAN MARCELO BALBINO
ADRIANO APARECIDO SOARES
EDVALDO APARECIDO DE LIMA
JULIO CESAR GRAZIERI DE ALMEIDA
PRISCILA FABRÍCIO ROSA

Mês de abril
01/04 ANTONIO EUGÊNIO PASQUALINI
02/04 DIEGO LEANDRO PEIXOTO DIAS
03/04 EDUARDO ANTONIONI
04/04 CLELTON LIMA SILVA
06/04 GUILHERMINO BARBOSA SANTOS
08/04 SIDNEI ROGÉRIO VASQUEZ
11/04 ALCIDES RICARDO VERTUAN

11/04
12/04
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
17/04
19/04
20/04
20/04
22/04
24/04
24/04
25/04
28/04

CARLOS EDUARDO FONSECA
ALAN ANDRÉ AFONSO FERREIRA
LUCINÉIA CENTENÁRIO
MARCOS P. DOS SANTOS SANTIAGO
CAROLINE CAVARSAN
JOSÉ CARLOS CUNHA
PAULO SÉRGIO DIAS DA SILVA
PEDRO BASSAN
MÁRCIO ALVES
OSVALDO DA SILVA
WILSON FERREIRA AFONSO
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA
ANDERSON CRUZ GEREMIAS
DJONATA JOSÉ SILVA
WELDER FREITAS MARTINES
ROQUE SANTANA DA CONCEIÇÃO

NOSSA CAPA
ANIVERSÁRIO

Thermic comemora

18 anos de inovação

Necessidades do mercado fizeram com que a empresa criasse
novidades tecnológicas e despontasse no setor sucroalcooleiro

Empresa foi fundada em 1993 com a filosofia de fazer a diferença no mercado

O

sucesso não tem fórmula e nem regra. Para algumas pessoas vem com a sorte e para outras só depois de muito trabalho. No caso da Thermic o sucesso foi composto de alguns ingredientes, como ideias,
estudos, oportunidades e coragem dos sócios para entrar
no mercado com um produto diferente e considerado caro
por alguns clientes.
O projeto desenvolvido pelos diretores da Thermic, José
Hermínio Canella, Abílio Celso Salve e Virgílio Cesar Fransceschi, quando ainda trabalhavam dentro de uma usina,
mostrou que algo novo estava para surgir. Uma nova maneira de resolver problemas antigos que afetavam a indústria canavieira. Porém, no início, mesmo com a comprovada
eficiência do trabalho realizado, foi preciso mostrar ao mercado que qualidade nem sempre custa pouco.
O primeiro desafio foi convencer os técnicos da área
de que o sistema de soldagem a quente e outros processos desenvolvidos por eles iriam funcionar. E mais, aumentaria a vida útil das peças recuperadas. “Tinha técnico
que dizia que um eixo nunca iria durar muito tempo depois da recuperação, porém temos equipamentos sendo
utilizados há mais de 15 anos”, explica Virgílio. Depois,
foi preciso provar ao mercado que o sistema desenvolvido

Os diretores José Hermínio Canella, Virgílio Cesar Franceschi
e Abílio Celso Salve

funcionava. E isso ocorreu quando um trabalho foi feito
para uma usina que teve suas peças condenadas. Após a
recuperação pela Thermic, os equipamentos ganharam
sobrevida e são utilizados até hoje. “O resultado foi bom
e ninguém tinha esse tipo de tecnologia”, ressalta José
Hermínio Canella. Depois do reconhecimento e da procura pelos serviços, surgiu a necessidade de fundar a Thermic, em 1993. Desta forma, foi possível atender a todos
os clientes que procuravam a nova tecnologia.
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SINAL DE ALERTA

De olho na balança
Quase metade da população
brasileira tem excesso de peso
A má
alimentação
é a grande vilã
do aumento
de peso

E

star no peso ideal, ter uma alimentação balanceada e praticar
esportes não é receita apenas para uma boa aparência física,
mas principalmente à saúde e ao bem-estar. E este é um assunto
que preocupa. O índice de sobrepeso e obesidade da população brasileira avançou nos últimos quatro anos. Levantamento mais recente
do Ministério da Saúde aponta que, de 2006 a 2009, a proporção de
pessoas com excesso de peso subiu de 42,7% para 46,6%. O percentual de obesos cresceu de 11,4% para 13,9% no mesmo período.
Segundo a médica endocrinologista Maira Abel, o problema pode
estar relacionado a alterações hormonais, genéticas, ou simplesmente
ao mau hábito de vida.
“A população, cada vez mais, vem aderindo à ingestão de produtos
industrializados, ricos em açúcares e gorduras. Pulam algumas refeições
e exageram em outras. Isso, associado ao baixo gasto energético, leva
ao acúmulo de gordura corporal e, consequentemente, ao aumento de
peso”, define a médica.
O risco é que, com a obesidade, surgem outros problemas de saúde.
“Pacientes obesos apresentam maior risco para uma série de doenças,
incluindo hipertensão arterial, diabetes tipo 2, câncer de mama, de
ovários e de intestino, além de problemas
articulares, alteração de colesterol e triglicéride no sangue, e maior risco para
doenças cardiovasculares”, aponta a endocrinologista.
Para fugir da obesidade e do sobrepeso, é necessária uma mudança de
hábitos. “Ter uma dieta balanceada, rica
Alimentos ricos em
em frutas, verduras e leguminosas. Assogordura podem provocar
ciado a isso, fazer um programa de exergrandes prejuízos à saúde
do coração
cícios físicos diários”, receita. 
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“Nossa! Quase hein!?” Quem
nunca se expressou assim, alguma
vez? Pois é, durante as atividades do
dia passamos por situações que nos
fazem soltar um “quase”, principalmente quando o ocorrido ofereceu algum perigo ou risco de se machucar,
como um acidente de carro ou um escorregão. Esses “quase acidentes” podem ser chamados de incidentes.
“Você deixa algo pesado cair e não
acerta o próprio pé. Isto é um incidente, pois não houve ferimento”, explica João Paulo Biano, técnico em Segurança do Trabalho da Thermic. Não
importa se o acidente ocorreu e não
deixou ninguém ferido, mas sim como
ele foi provocado. A ocorrência de incidentes é um sinal de que atitudes
precisam ser tomadas, pois são resultados de falta de atenção e de cuidado,
cometidos por nós ou por outras pessoas. Por exemplo, ao verificar uma
mancha de óleo no chão, providencie
a limpeza, você pode escorregar nela
e não cair, mas outra pessoa, talvez,
não tenha a mesma sorte.
Cuidados básicos com o que nos
cerca podem evitar os incidentes. Corrija você mesmo as falhas ou fale com
o responsável do setor ao perceber que
algo não está no seu lugar ou posicionado de maneira incorreta, sem boa sinalização. Tomando as providências e
cuidados necessários muitos incidentes e acidentes podem ser evitados.
João Paulo ainda reforça que o incidente é um alerta, um aviso de que
algo mais grave poderia ter acontecido. Portanto, temos que dar a mesma
importância que damos aos acidentes
graves. “É preciso da colaboração de
todos para que possamos descobrir as
causas dos quase acidentes, podendo
assim evitá-los”, conclui. 

Torne o ambiente de
trabalho mais seguro

 Quase acidentes ocorrem
porque houve falha na prevenção;
Relate coisas fora do normal
para seu supervisor;
Um quase acidente deve
servir de alerta.

FINANÇAS
DÍVIDAS

De carro novo
Economistas dão dicas para que a compra
do veículo não se torne um pesadelo

B

rasileiro é apaixonado
por carro e com o crédito fácil, muita gente
Dicas na hora de comprar um veículo
 Avaliar custos e impostos que virão com o carro (IPVA, DPVAT), seguro privado e a real
fica tentada a fazer longos finecessidade e finalidade do veículo;
nanciamentos. Diante desse
 Em caso de financiamento, a parcela não deve ultrapassar 25% do orçamento doméstico;
cenário, o Banco Central até
 Não é recomendável o financiamento total de um carro. O correto é poupar dinheiro durante
criou novas regras para preum tempo e usá-lo como entrada;
 Antes da compra a prazo, pesquisar é a melhor saída;
venir a volta da inflação.
 Faça financiamento com a maior entrada possível, e no menor prazo possível.
Com crédito facilitado ou
não, especialistas recomendam
cautela na hora de trocar de veículo
Planejamento
ou adquirir um.
Segundo Fellipe Sanches, para se ter um orçamento pla“Nunca se iluda com a expressão ‘parcelas que cabem
nejado e organizado, o ideal é deixar 10% do salário como
no bolso’. Antes de adquirir um veículo, faça uma avaliação
reserva em poupança para os gastos inesperados. As pardo custo/benefício. Primeiramente, descubra a real necescelas não devem ultrapassar 25% da renda da família.
sidade da troca ou aquisição e para qual finalidade”, de“Desta forma, o orçamento se manterá equilibrado, além
fende a consultora financeira Daniela Cavarsan.
do que haverá maior controle e autonomia sobre o seu próCuidado na compra do carro zero é outra recomendaprio poder de compra, criando assim consciência para evição. “Em média, a desvalorização é de 15% para veículos
tar ciladas que comprometam a estabilidade de suas concom um ano de uso, entre 20% e 25% com dois anos, e
tas”, recomenda.
segue desvalorizando de 5% a 7% por ano de uso. A decepção pode ser grande. Você compra um veículo e em um
Novas regras
ano ele vale no mercado 15% menos do que pagou e ainda
Conforme as novas regras do Banco Central, para detem muitas parcelas para quitar”, avalia.
sacelerar a economia e evitar o aumento da inflação, o
Mas um automóvel zero quilômetro tem suas vantafinanciamento total do veículo é permitido quando o
gens. O economista Fellipe Sanches lembra que quem comprazo for de até 24 meses. Para parcelamentos maiores,
pra um carro novinho não pensa em vendê-lo logo, poré necessária uma entrada, que varia de 20% para plano
tanto não deve dar muita importância à desvalorização. Ele
de 36 meses, de 30% para 48 meses, e de 40% para 60
ainda destaca que as taxas de juros são mais altas para os
meses. Nos prazos maiores, o valor tem que ser de 50%,
seminovos, já que o carro zero tem mais garantias e não
no mínimo.
requer tanta manutenção quanto um usado.
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VARIEDADES
Pés de romã, figo e acerola
também compõem o ambiente

ESPAÇO VERDE

Sombra e muitos frutos
Pomar da Thermic produz pera, manga, maçã,
acerola e muitas outras variedades

C

om iniciativas simples, a Thermic descobriu uma forma de
preservar o meio ambiente
e de ensinar aos colaboradores a importância das
plantas para melhorar a
qualidade de vida. Manter
um pomar e um bosque é
compromisso assumido
pela empresa.
Segundo o diretor José
Hermínio Canella, o pomar
foi idealizado porque os sócios gostam muito de plantas e viram nessa ação a
possibilidade de trazer
mais vida, mais verde para
a Thermic.
O pomar possui 48 árvores, que produzem uma
grande diversidade de frutos. Tem pera, maçã, acerola,
graviola, caju, fruta do conde, jabuticaba, carambola, entre outras variedades.
“Nós vemos as frutas, mas muitas vezes não sabemos como elas chegaram até nós. Então, resolvemos

Bosque
A Thermic também começou o plantio de um bosque.
O projeto foi concebido levando em consideração as
plantas que fazem parte do ecossistema da região.
“Quando as árvores desse bosque estiverem adultas, os
colaboradores poderão aproveitar a sombra, fazer caminhadas. Os passarinhos já começaram a aparecer. Aos
poucos vamos restabelecendo o equilíbrio da natureza”,
aposta Canella. 

CULINÁRIA

Modo de fazer

Peixe gratinado

Tempere o peixe com alho, orégano, alecrim e
manjericão. Deixe os filés descansarem por 30 minutos. Numa frigideira, coloque os filés, despeje a
cerveja e deixe cozinhar por 15 minutos. Bata no liquidificador o leite, o queijo, a farinha e o caldo de
peixe com uma pitada de noz-moscada. Leve essa
mistura ao fogo até engrossar, mexendo sempre.
Num refratário untado com margarina, coloque
parte do creme, como se fizesse uma cama para o
peixe. Por cima, ponha os filés e cubra com o restante do queijo. Na sequência, adicione o queijo ralado e tempero verde. Leve ao forno por 40 minutos,
até dourar.

N

a Sexta-Feira
Santa, o peixe é
o alimento
principal no cardápio
dos católicos. Aprenda a
fazer essa receita que é
bem fácil, nutritiva e
muito gostosa.
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mostrar como é um pé de cereja, por exemplo”, explica
Canella. Todas as árvores do pomar estão identificadas.
“Os colaboradores têm acesso ao local e são orientados
a dividir os frutos e a respeitar as árvores”.

Ingredientes
1kg de filé de peixe
(de qualquer tipo,
sem espinhas)
1 litro de leite
4 colheres (sopa)
de farinha de trigo
200g de queijo fatiado
2 tabletes de
caldo de peixe
1 lata de cerveja

100g de queijo ralado
Alho
Orégano
Alecrim
Manjericão
Noz-moscada
Tempero verde

