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Nardini é premiada em duas 
categorias no evento “Visão Agro 
Centro-Sul

Aconteceu em Piracicaba, no dia 24 de julho, 
a 9ª edição do Prêmio “Visão Agro Centro-
-Sul” que condecorou a Nardini com dois tro-
féus e certificados nas categorias Mecaniza-
ção Agrícola e Responsabilidade Social.
Representando a empresa estiveram pre-
sentes na solenidade o Assessor da Direto-
ria Antonio Destri e o Gerente de Recursos 
Humanos Carlos Benicio.

Campanha do Agasalho 2018

A Campanha do agasalho da Nardini e Ma-
tilat foi encerrada nesta semana. Os agasa-
lhos foram doados ao Fundo Social de So-
lidariedade das cidades sede das unidades 
industriais.
Na Nardini Agroindustrial, unidade Vista 
Alegrem foram doados 153 agasalhos; na 
Unidade Aporé, 15 e na Matilat 110 peças.
Os vencedores do sorteio da caixa de leite, 
foram os colaboradores: Suzana Yuriko Ya-
ekashi (RH- Nardini), Antônio Carlos de Sou-
za (Manutenção Matilat) e João Michieli.
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Estamos atravessando um ano de muitas dificuldades. Até parece que São Pe-
dro esqueceu de nós, pois as chuvas foram nulas e a nossa safra vai chegar ao 

final sem as esperanças iniciais.
Enfrentamos problemas de ordem internacional, com preços de nossos produtos 
aquém do esperado. Mesmo com todas as dificuldades a Nardini continua de pé bus-
cando sempre o bem-estar de seus funcionários e na esperança de dias melhores, 
economicamente. 
Aproveito aqui, para um momento de alegria, quando filhos de colaboradores (ven-
cedores do projeto “De Volta Pra Casa”) visitaram a Nardini. Foi revigorante para to-
dos nós a alegria contagiante das crianças. Parabéns aos criadores deste evento.

Guiomar Della Togna Nardini
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Envie a foto do seu filho recém-nascido para a área de comunicação para o e-mail: comunicacao@nardini.ind.br ou 
entregue pessoalmente para a responsável do setor. A cada edição da revista Atuação, iremos publicar.Nascimentos

Unidade Vista Alegre recebe parceiros em visitas técnicas

Em julho a Nardini recebeu duas visitas de 
parceiros comerciais. No dia 23, 15 enge-
nheiros da Volvo passaram a tarde na em-
presa, onde puderam conhecer toda a área 
industrial, oficina automotiva e uma frente 
de colheita. Ao final do passeio, foi realizada 
uma confraternização para os presentes.

Em 24 de julho foi a vez de 13 pessoas da 
equipe da New Holland da América Cen-
tral. Os participantes realizaram o mesmo 
itinerário e sanaram várias dúvidas sobre o 
processo de produção, porém, o objetivo 
principal da visita foi analisar o desempe-
nho das máquinas, da marca, no campo.

  0800 006 6013  ouvidorianardini@iaudit.com.br  www.nardini.ind.br (Fale Conosco)

Na torcida pelo Brasil!
Colaboradores reúnem-se para assistir aos jogos do Brasil.

Os colaboradores da Nardini, unidade Vista 
Alegre fizeram uma pausa nas atividades 
nos dias 22/06 e 02/07 para acompanhar 
os jogos da Seleção Brasileira na copa do 
mundo, onde o adversário foi a Seleção da 
Costa Rica.
O momento foi marcado por muita descon-
tração.
No jogo da última quarta-feira, 27 de ju-
nho, todos os colaboradores do Adminis-
trativo foram dispensados mais cedo para 
assistir o jogo, Brasil x Sérvia em casa, já 
que a partida teve início às 15h.



3

Notícias

Em busca da excelência área de Geração de Energia
aumenta potência exportada

Equipe conseguiu melhorar a performance sem nenhum custo adicional.

A excelência tem sido a palavra de or-
dem na Nardini desde a safra passada 

e a inserção deste objetivo nas atividades 
diárias estão mais fortes do que nunca. 
Uma área que está em busca constante por 
essa premissa e já colhe bons resultados 
é a de Geração de Energia que conseguiu 
aumentar a produção sem obter nenhum 
custo para a empresa.
De acordo com o Supervisor de Manuten-
ção Elétrica e Automação, Rafael Liziero, 
na safra 2017/18 a potência exportada de 

energia era de 29,5 MW por hora e atual-
mente chega a 31MW/h, resultado conse-
guido com o empenho de toda a equipe. 
“Em todos os nossos processos temos o 
foco de melhorar cada vez mais e buscar 
a excelência. Nenhuma dessas conquistas 
seria possível sem o comprometimento de 
todos da área. Nosso primeiro passo foi fa-
zer uma avaliação de riscos e mensurarmos 
cada uma, pois a segurança também deve 
vir em primeiro lugar”, afirmou.
O Gerente Industrial, Severino Silva, está 

satisfeito com os resultados da equipe. “É 
gratificante ver a afinidade do grupo. Sem-
pre digo que na empresa não fazemos nada 
sozinhos, um precisa do outro e a gestão da 
área está de parabéns. Queremos passar a 
mensagem de que todos têm capacidade 
para melhorar e superar os desafios, que 
após transpassados servem de aprendizado 
e são benéficos para nosso desenvolvimen-
to”, finalizou.

Nardini cria comitê RenovaBio
Colaboradores irão construir estratégias para adequar a empresa ao programa do governo federal.

A diretoria da empresa anunciou o comitê 
RenovaBio criando especialmente para au-
xiliar a empresa no desenvolvimento das 
metas estipuladas pela política de estado 
que prevê a estruturação de plano para re-
conhecer a importância dos biocombustí-
veis na matriz energética Brasileira.

Dentre as diretrizes estipuladas pelo gover-
no estão: 
• Assegurar previsibilidade para participa-

ção competitiva dos diversos biocombus-
tíveis na matriz energética brasileira, com 
ênfase na segurança do abastecimento;

• Garantir a adequada relação de eficiên-
cia e emissões na produção, distribuição 
e uso de biocombustíveis, com aprimora-
mento de modelos já adotados no Brasil 
ou em outros países, incluindo mecanis-
mos de avaliação de emissões por meio 
da análise de ciclo de vida;

• Reconhecer a capacidade dos biocombus-
tíveis em promover a “descarbonização” 
do mercado de combustíveis;

A lista completa está disponível no site do 

Ministério de Minas e Energia.

Comitê
O comitê é composto por 4 membros sendo:

Rodrigo Robes
Engenheiro Ambiental (Nomeado Líder)

Vagner Borges
Supervisor de Controle de Qualidade

Fábio Gonçalves
Encarregado de Controle de Qualidade

Fábio Maggione
Gerente Comercial

“Estes colaboradores vão trabalhar em con-
junto com a diretoria para construir nossas 
estratégias de adequação da RenovaBio, 
contamos com o apoio de todos ao comitê”, 
disse o Diretor Vanderlei Adauto Caetano.
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Segurança

Segurança é reflexão
Treinamento de percepção de riscos movimentou líderes.

Colaboradores das áreas Automotivo, 
Indústria e Agrícola participaram do 

treinamento de Percepção de Riscos, mi-
nistrado pelo Consultor Técnico da empre-
sa “Previne”, Mauro César Lenzi. Com foco 
na melhoria contínua e excluindo a ideia 
de que Segurança é somente o uso corre-
to dos Epi’s o consultor prendeu a atenção 
dos participantes.
Com exemplos simples e uma comunica-
ção fluída, o consultor mostrou que a Se-
gurança é a iniciativa de cada um e para 
isso, utilizou técnicas reflexivas voltadas 
para o entendimento do ser humano. “O 
treinamento passa a mensagem de como 
a pessoa vê determinada situação e apre-

senta uma outra forma de interpretação. 
Assim, tento, antes de tudo, explicar como 
funciona o ser humano e como as pessoas 
podem mudar de atitude a partir do mo-
mento em que aceitam suas falhas, pois 
todos nós temos algo a melhorar”, disse 
Mauro.
O Líder de Lubrificação, Jorge Luís Vidoti 
aprovou a forma de abordagem do men-
tor. “O treinamento foi muito atual, pois 
no dia a dia não temos esta percepção. Até 
forma como eu pensava que deveria colo-
car meu o capacete ou outro EPI mudou”, 
afirmou.
Para André Luiz Daniel, Líder de Plantio 
Mecanizado, esta oportunidade de apren-

der ainda mais sobre Segurança mostra 
que a empresa se preocupa com os cola-
boradores. “Foi uma ótima iniciativa da 
empresa, pois com estas informações pos-
so passar este conhecimento adiante, para 
meus colegas de equipe”, frisou.
Esta é de fato, uma das propostas do trei-
namento. O colaborador como um agente 
de Segurança. Efetivo na divulgação das 
boas práticas da percepção de riscos, con-
forme comentou o Encarregado de Bar-
racão de Açúcar, Rodrigo Donizete Bento. 
“O interessante é que as informações que 
aprendemos serão importantes para o de-
senvolvimento da equipe. O treinamento é 
de alto nível, e engloba vários assuntos”. 
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Matéria de capa 

Projeto “De Volta Pra Casa”
promove visita à Nardini

Famílias passaram uma manhã na empresa.

Tudo começou com o desejo de mudar 
a visão que os colaboradores da Nardi-

ni ti nham sobre segurança e com isso em 
fevereiro, durante a SIPAT- Semana Interna 
de Prevenção a Acidentes de Trabalho foi 
lançado o “De Volta Pra Casa” que pro-
moveu um concurso de desenho entre os 
fi lhos dos colaboradores. Os 12 mais vota-
dos vão compor o calendário 2019 e no dia 
27 de julho as crianças, autoras das ilustra-
ções, vieram à empresa para conhecer o 
ambiente de trabalho dos pais/mães.
Em resumo, a alegria e leveza foram as pala-
vras que ditaram este dia. A visita começou 
logo cedinho, pois a maioria das crianças 
veio no ônibus dos colaboradores e depois 

foram para a área de vivência do administra-
ti vo para passar por uma integração e assim 
saber sobre a história da Nardini, Missão, Vi-
são e Valores. 
Para recepciona-las, além do ti me de Cola-
boradores da área de Recursos Humanos, 
também estava a matriarca da família Nar-
dini, Guiomar Della Togna Nardini. “Eu achei 
maravilhosa a iniciati va de realizar este pro-
jeto e parabenizo a equipe. Gostaria de falar 
a todos que a educação é a melhor maneira 
de ter uma vida melhor. Estudem, obedeçam 
seus pais e um dia, espero que vocês estejam 
na Nardini trabalhando conosco. Eu sempre 
digo que a maior herança que um pai pode 
deixar a seu fi lho é um nome limpo e um 

bom exemplo de honesti dade”, afi rmou 
Dona Guiomar aos presentes.
A visita aconteceu em diversos setores da 
empresa, sendo eles: Indústria, Agrícola, Au-
tomoti va, Viveiro de Mudas, escritório admi-
nistrati vo e engenho velho. Todo o percurso 
foi feito de ônibus sob a supervisão de cola-
boradores do RH e Segurança do Trabalho. 
Em seguida, todos se dirigiram ao refeitório 
para o almoço.
Ao fi nal, as crianças receberam um kit com 
brindes da Nardini e um certi fi cado em agra-
decimento a parti cipação. Também foram 
ti radas fotos para o calendário e algumas 
delas, reveladas e entregues em um porta-
-retratos para os pais/mães parti cipantes.
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Gestão de Pessoas

RH dá início ao projeto Conectar
A principal proposta é integrar os colaboradores da área administrativa.

Treinar e desenvolver os colaborado-
res é um dos compromissos do Gru-

po Aurélio Nardini por isso, pensando em 
melhorar a sinergia entre as áreas que 
compõem o setor administrativo, será de-
senvolvido durante o ano e o ano-safra, 
no caso da usina, um treinamento minis-
trado pela consultoria “Formar”.
Os participantes foram divididos em gru-
pos e participarão de 8 módulos de treina-
mento na Nardini Agroindustrial e 5 módu-
los na Matilat. Os colaboradores indicados 
a participar, responderam um questionário 
sobre o clima organizacional da empresa, 

sugeriram melhorias e apontaram dificul-
dades. Com base nestas informações os 
módulos foram construídos para atingir a 
necessidade real dos grupos. 
A apresentação do projeto aconteceu 
no dia 07/06 na Nardini e no dia 15/06 
na Matilat, com a presença de colabora-
dores, gerentes e diretoria da empresa. 
“Estamos aqui, pois o grupo tem vontade 
de investir em seus colaboradores. Espe-
ramos o apoio ao projeto, participação 
ativa, colaboração das chefias para a li-
beração dos treinados, motivação, apoio 
sistemático dos envolvidos, busca pelo 

aprimoramento e interação”, comentou 
Nina Smalkoff, uma das dirigentes da em-
presa Formar.
O Gerente de Recursos Humanos comen-
tou sobre o intuito do projeto. “Precisa-
mos de sinergia, somos um só adminis-
trativo lutando por um objetivo comum. 
Peço a todos que realmente aproveitem 
esta oportunidade”, finalizou.
O projeto Conectar iniciou a fase de mó-
dulos em julho, com duração de 4 horas 
cada. Os temas abordados foram: Siner-
gia, integração e relacionamento inter-
pessoal. 
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Campanha

Administrativo ganha Área de Vivência
Colaboradores participaram de cerimônia com a presença da diretoria.

No dia 24 de julho, na unidade Vista 
Alegre, foi inaugurada a área de vi-

vência do setor administrativo. O espaço 
tem como objetivo ser um local de descan-
so e integração dos colaboradores.
A ideia para esta construção surgiu por 
meio de conversas com o Gerente de Re-
cursos Humanos, Carlos Benicio e direto-
ria. “Identificamos que havia necessidade 
de oferecer um espaço adequado de des-
canso aos nossos colaboradores. Pensa-
mos em cada detalhe com muito carinho 

para que todos compartilhem de um am-
biente seguro e agradável”, disse Carlos.
De acordo com o Engenheiro Civil, Junior 
Ferreira, a obra possui 8,50m de largura 
por 15,00m de comprimento, ou seja, a 
área total construída é 127,50m². Foram 
pouco mais de 2 meses de construção até 
a finalização do empreendimento. 
A inauguração aconteceu com a participa-
ção dos colaboradores da área administra-
tiva e diretoria e foi propícia para realizar 
algumas homenagens para colaboradores 

que não estão mais na empresa, porém 
que continuam marcados na história da 
Nardini. Um dos homenageados foi Junior, 
que acompanhou a construção da área e 
Luis Roberto Castilho, que trabalhou 47 
anos na área administrativa. Os dois rece-
beram um mimo e Luizão, como é carinho-
samente chamado, uma placa feita espe-
cialmente para ele, com uma mensagem 
da diretoria. 
A área de vivência conta com cadeiras, te-
levisão, mesa para café, copa e wi-fi. 
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Novidades


