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“

“

COMO É EXTRAORDINÁRIO
NINGUÉM PRECISAR
ESPERAR UM MOMENTO
ESPECÍFICO PARA
MELHORAR O MUNDO.
Anne Frank

RELATÓRIO SOCIAL E AMBIENTAL 2019

6

Presidente
INGRID SAUR
Diretor Comercial
ENIO ANDRÉ HEINEN
Diretor de Manufatura
ILDO JOSÉ KUNZ

Unidade Fabril e Sede Administrativa
SAUR PANAMBI - RS
Avenida Presidente Kennedy, 4025
Arco-Íris
CEP 98280-000
Panambi - RS
Telefone: (55) 3376-9300
www. saur.com.br
saur@saur.com.br
SAUR VALINHOS - SP
Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2660
Sítio Recreio dos Cafezais, Prédio A e B
Valinhos - SP
CEP 13278-327
Telefone: (19) 3518-7200
saursp@saur.com.br
SAUR CUIABÁ - MT
Av. Miguel Sutil, 14101
Cidade Alta
CEP 78030-485
Cuiabá - MT
Telefone/Fax: (65) 3637-1020
saurmt@saur.com.br

APOIO COMERCIAL
Maringá - PR: (+55) 55 99993-0931
Joinville - SC: (+55) 47 3427-3228
Cuiabá - MT: (+55) 65 3625-4016
Goiânia - GO: (+55) 62 99242-2277
Vitória - ES: (+55) 55 99929-7465
Recife - PE: (+55) 55 99652-1679

RELATÓRIO SOCIAL E AMBIENTAL 2019

7

8

RELATÓRIO SOCIAL E AMBIENTAL 2019

Desde sua fundação, em 1926,
a visão empreendedora, a
determinação e o olhar voltado
para o bem-estar de seus
colaboradores e da comunidade
fazem parte da história da SAUR.

UMA HISTÓRIA
DE SUCESSO
Nossa história começou em 1926, quando o
imigrante alemão Richard Saur, fundou uma
pequena oficina de reparos, na cidade de PanambiRS. Com sua coragem e determinação na década
seguinte passou a fabricar vários produtos. E, alguns
anos depois, quando o filho, Ernesto Saur, assumiu
a administração da empresa, novos projetos foram
desenvolvidos, vislumbrando as oportunidades do
mercado no setor de movimentação de cargas.
E, assim, a SAUR se especializou em equipamentos
para atender a logística interna em diversos setores
dos segmentos agrícola, industrial e florestal,
sempre com foco em levar aos clientes soluções
inovadoras e eficientes.

Hoje,

os

equipamentos

estão

Desde o início de suas atividades, A Saur

presentes em mais de 30 países, em todos

sempre primou pela excelência de seus

os continentes, conquistando a liderança

produtos e serviços, contribuindo para

no

de

o desenvolvimento da economia e da

Descarga de Granéis na América Latina

sociedade, onde atua para preservar os

e sendo referência em equipamentos

recursos naturais e onde realiza e apoia

para empilhadeiras e gruas florestais na

diversas

América do Sul.

à

fornecimento

de

SAUR

Plataformas

ações

cultura

e

voltadas
ao

à

bem-estar

educação,
de

colaboradores e de sua comunidade.

seus
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“O primeiro passo para
conseguirmos o que
queremos na vida
é decidirmos o que
queremos.”
(Autor Desconhecido)

MISSÃO

VISÃO

PROPÓSITO

Desenvolver, produzir

Líder em soluções

Relacionamentos

e comercializar

logísticas inovadoras

duradouros com

soluções logísticas

na América Latina.

clientes através

para movimentação

de soluções

de cargas e materiais,

inovadoras

assegurando a

sustentáveis.

satisfação dos
clientes, acionistas e
colaboradores, com
desenvolvimento
sustentável.

DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
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1_

Satisfação do cliente interno
e externo.

2_

Crescimento de vendas
com lucratividade.

3_

Melhorar a eficiência
organizacional.

4_

Melhorar a execução do
custo do projeto.

5_

Desenvolvimento de novos produtos
e inovações disruptivas.

6_

Engajar e
desenvolver pessoas.
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VALORES

PRINCÍPIOS DA GESTÃO

Crescimento, Lucratividade e Satisfação do Cliente.

Criar valor para o cliente
INOVAÇÃO

Pioneirismo
Estar aberto a mudanças
Aceitar desafios
Seriedade

ÉTICA

Transparência
Perpetuar a história e o legado
Empatia

RESPEITO

Colaboração
Escutar o cliente
Segurança acima de tudo
Qualidade

RESPONSABILIDADE Entregar o prometido
Apoio à comunidade
Preservar o meio ambiente

SAÚDE E
BEM-ESTAR
Visando o bem-estar e melhor
qualidade de vida de seus
colaboradores e familiares, a SAUR
dispõe de plano de saúde, plano
odontológico, consultas médicas e
auxílio em medicamentos.
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PLANO DE SAÚDE
Para os colaboradores e familiares,
a empresa disponibiliza planos
de saúde para consultas, exames
e demais procedimentos clínicos,
de acordo com as necessidades
específicas de cada um.

PLANO ODONTOLÓGICO
Integram o Plano Odontológico,
colaboradores e dependentes até
14 anos de idade. As consultas
odontológicas para os colaboradores
são integralmente custeadas
pela SAUR e parcialmente para
dependentes.

CONSULTA MÉDICA
Para que seus colaboradores sejam
atendidos com mais agilidade e
comodidade, a SAUR dispõe de
atendimento médico, na Unidade
Fabril, em Panambi-RS.

OFTAMOLOGISTA
Visando proporcionar mais agilidade
no agendamento de consultas
oftamológicas, a SAUR disponibiliza
convênio com médico oftamologista
para colaboradores e dependentes.

MEDICAMENTOS
Os colaboradores da empresa
recebem auxílio de 40% na
aquisição de medicamentos,
mediante apresentação de receita
médica.

DÊ UM UP NA
SUA CARREIRA
O Programa de Incentivo à
Formação Continuada, com
vagas limitadas, é destinado
aos colaboradores que estejam
cursando Cursos Técnicos, Graduação
e Pós-Graduação em regime
presencial, mediante avaliação de
compatibilidade do curso com a
área de atuação do colaborador na
SAUR. Os colaboradores inscritos e
selecionados recebem 50% do valor
da mensalidade.
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“

“

ACREDITE QUE VOCÊ PODE,
ASSIM VOCÊ JÁ ESTÁ NO
MEIO DO CAMINHO.

Theodore Roosevelt

A SAUR acredita que as pessoas
são o grande diferencial de
uma empresa, por isso, investe
periodicamente em curso de
desenvolvimento pessoal e
profissional, além de realizar
ações voltadas ao bemestar,
saúde e integração dos
colaboradores e seus familiares.
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BOAS - VINDAS
Para recepcionar, integrar as equipes e fortalecer o
relacionamento, no início de cada ano, a empresa
realiza o evento de “Boas-Vindas”. Em 2019, de forma
descontraída, a equipe participou de diversas atividades que culminaram na montagem de um grande
quebra-cabeça, formando a frase: “Respeito, compromisso e atitude. É o que nos move!”, que foi o slogan
do ano para toda a empresa.

CARNAVAL
Nesse período de diversão, a empresa compartilha
com seus colaboradores sobre cuidados e responsabilidades para preservação da vida, durante as festas
carnavalescas.

KITS ESCOLARES
No início de cada ano letivo, como forma de incentivar a educação e o conhecimento, a SAUR realiza
a entrega aos filhos de seus colaboradores que
estejam em idade escolar e tenham até 14 anos de
idade, um kit escolar que contempla os principais
materiais necessários para uso em sala de aula, de
acordo com o ano letivo de cada aluno.

REMODELAÇÃO DO
RESTAURANTE
Um ambiente inovador e aconchegante, com
moderno design de móveis e cozinha planejada com equipamentos de última geração
definem o novo Restaurante Richard Saur, que
foi reinaugurado em fevereiro, com almoço e
jantar especial para seus colaboradores, preparado pela equipe da Sapore e pelo chef de
Cozinha da Tramontina.
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COMEMORAÇÕES
Algumas datas são destaque durante o ano
na SAUR e comemoradas com seus colaboradores por meio de mensagens, programações especiais e entrega de mimos. Dia da
Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa,
Festa Junina, entre outras.

DIA DO TRABALHADOR
Como parte do Programa #vivabem, um Piquenique em Família realizado na Associação dos Funcionários da SAUR, marcou a data de 1º
de maio na empresa. A programação contou com palhaços, música,
recreação, mateada, lanche, sorteio de brindes, aferiação de pressão
arterial e dicas de saúde. Muita alegria e animação fizeram parte da
confraternização entre colegas e familiares.
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25 DE JULHO
O Dia do Colono, Imigrante e Motorista foi comemorado pela SAUR com um almoçoespecial para seus colaboradores, como forma de valorizar as pessoas que
contribuíram e as que continuam trabalhando em prol do desenvolvimento do
país. Também, uma homenagem foi prestada nos meios de comunicação local.

MIPAT
O Mês Interno de Segurança do Trabalho – MIPAT

CIPA

2019, abordou o tema: “A Segurança Como Valor”,

A Comissão Interna de Prevenção

com enfoque nas atitudes seguras como compro-

de Acidentes do Trabalho realiza

misso para com a vida dos colaboradores. Diversas

ações de conscientização em rela-

palestras e atividades práticas foram realizadas

çãoà prevenção de acidentes e

semanalmente, durante o mês de agosto.

doenças relacionadas ao trabalho,
visando o bem-estar e a saúde de
sua equipe.

22
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7 DE SETEMBRO
Em alusão ao Dia da Independência do Brasil, a
SAUR realizou na Semana da Pátria, um Momento
Cívico juntamente com seus colaboradores,
visando o resgate do patriotismo. Todos entoaram
o hino nacional e o Coro SAUR cantou músicas
em homenagem ao Brasil. Também, um grupo
de colaboradores apresentou um texto sobre
as riquezas, economia e ações de destaque
no país. Após, todos participaram de uma
confraternização. O evento contou ainda com a
participação da Sicredi das Culturas, apoiadora
do Programa Embaixadores do Futuro.

DIA DO GAÚCHO
Para comemorar o Dia do Gaúcho, um chimarrão com petiscos
foi servido no Restaurante da empresa durante o intervalo
de almoço e de jantar. O Dia do Gaúcho consiste em uma
homenagem a um dos episódios históricos mais importantes
para o Rio Grande do Sul: a Revolução Farroupilha ou Guerra
dos Farrapos, que teve início em 20 de setembro de 1835 e
terminou em 1º de maio de 1845.
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DIA DA CRIANÇA
Para celebrar a alegria, o entusiasmo e o encantamento
de ser criança, a SAUR realizou no dia 12 de outubro, a
Festa da Criança, para filhos de colaboradores da empresa.
Brinquedos infláveis, palhaço, atividades escoteiras realizadas
pelo Grupo Escoteiro Gustav Kuhlmann, de Panambi-RS,
mini oficina sobre alimentação saudável, e que contemplou
mais uma atividade do Programa #vivabemSAUR, foram
algumas das atrações. E para completar a festa, teve mateada
com a Ervateira Seiva Pura, pipoca, lanches especiais, muito
suco e água para refrescar a turma.

OUTUBRO ROSA
Durante

o

Mês

de

Conscientização

e

Prevenção do Câncer de Mama, a SAUR
publicou informativos alertando sobre a
importância de conhecer os riscos para o
desenvolvimento da doença e as formas de
buscar uma vida saudável. Como parte das
ações, os colaboradores foram convidados a
participarem do “Dia do Rosa”, vestindo rosa
e manifestando apoio à campanha.
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NOVEMBRO AZUL
Como apoio à Campanha do Novembro
Azul, que visa informar sobre a prevenção
do câncer de próstata, a SAUR divulgou
orientações sobre exames preventivos,
prática de atividades físicas e alimentação
saudável. Em apoio à Campanha, os
colaboradores foram convidados a vestir
azul na última semana do mês.

BIBLIOTECA
A leitura, além de contribuir para
o

conhecimento

de

conteúdos

específicos, aprimora o vocabulário
e a escrita. Pensando assim, a SAUR
disponibiliza
livros

de

uma

Biblioteca

gêneros

contemplam

e

títulos

informações

com
que

técnicas

sobre diversas áreas, autoajuda, ficção,
aventura, entre outros.

JORNAIS E REVISTAS
Para que os colaboradores tenham acesso à informação, a empresa disponibiliza em diversos locais, jornais e revistas, para que os colaboradores possam ler
durante os intervalos.

CESTA DE NATAL
NA SAUR
No encerramento de cada ano de
trabalho, a SAUR presenteia seus
colaboradores

com

uma

Cesta

Natalina, contendo diversos produtos
alimentícios para as comemorações
de Natal e de Ano Novo.
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FESTA DE NATAL
Reunir colaboradores e familiares para celebrar o Natal
é uma tradição na empresa. Em 2019, a Festa contou
com homenagem aos jubilados, apresentação do Coro
SAUR, presença do Papai Noel, brinquedos para a
criançada e uma banda que animou o evento. É uma
grande alegria para a SAUR proporcionar esse momento
de confraternização e celebrar as conquistas do ano,
juntamente com sua equipe.

CORO SAUR
Com incentivo e apoio da empresa, em junho de 2019
foi criado o Coro SAUR, formado por colaboradores, que
semanalmente realizam ensaios, para apresentações
tanto em eventos da SAUR como da comunidade.

“

JULGUE SEU SUCESSO
PELAS COISAS QUE VOCÊ
TEVE QUE RENUNCIAR
PARA CONSEGUIR.

“

Dalai Lama

Oportunizar o aprendizado e
atualizar os conhecimentos
técnicos de sua equipe são
práticas constantes na empresa,
que no ano de 2019 realizou
palestras e treinamentos, visando
a qualificação profissional de seus
colaboradores.

28
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SENIOR EXPERTEN SERVICE
Nos meses de janeiro e fevereiro, a SAUR contou
com a consultoria técnica do alemão Joachim
Ernst, da Senior Experten Service- SES, uma
fundação da indústria alemã de cooperação
internacional que tem atividades em todo
o mundo. Suas missões voluntárias ocorrem
principalmente em países em desenvolvimento
e emergentes e, também, na própria Alemanha.
Na SAUR, o engenheiro acompanhou processos
internos e operação de equipamentos junto ao
cliente, aprimorando a qualidade dos produtos e
serviços da empresa.

ADOBE CAPTIVATE
Os setores de Treinamento, Marketing,
Tecnologia da Informação e Recursos
Humanos, participaram em fevereiro de
um treinamento e consultoria sobre o
Programa Adobe Captivate, ministrado
ela WOC Tecnologia da Informação. O
programa é uma ferramenta inteligente,
que possibilita criar simulações multimídia
práticas e rápidas de maneira eficiente e
com muitos recursos de interatividade e
integração.

WORKSHOP DE RH PARA GESTORES
O primeiro Workshop de RH para Gestores da SAUR foi
realizado no mês de março, cujo tema “Aspectos Jurídicos
do Cargo de Gestão”, foi abordado pela advogada da
empresa, Dra. Cássia Marcon. Dentre os principais assuntos
apresentados estão: responsabilidade do cargo de gestão,
responsabilidade

técnica

do

profissional

habilitado,

assédio moral e assédio sexual no trabalho, aspectos
relevantes da reforma trabalhistas, contratação de terceiros
e responsabilidade do gestor sobre as ações, bem como
omissões dos subordinados e a delegação de tarefas.

29
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QUALIFICAÇÃO SOBRE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Um Treinamento de Qualificação Técnica
de Equipamentos para Empilhadeiras,
Trucklift e outros produtos da Linha
Industrial foi realizado no mês de
maio, no Centro de Treinamentos, na
SAUR, em Panambi-RS. O objetivo foi
capacitar e aperfeiçoar os profissionais
do

segmento

de

montagem

e

manutenção dos equipamentos, para
um atendimento mais eficiente ao
cliente.

TREINAMENTO SOLDAGEM
O conhecimento adquirido pelo colega Alex
Marques durante seu treinamento na Cloos, na
Alemanha, no mês de março, foi socializado
com as equipes do MEP e da Solda Automática.
O objetivo foi transmitir informações sobre o
sistema laser, sua composição, seus cuidados e
segurança pessoal em sua operação.

QUALIFICAÇÃO EQUIPE PÓS-VENDA
Anualmente, a equipe de Pós-Venda
da SAUR, participa de treinamento
para

atualização

das

Normas

Regulamentadoras

e

recebe

instruções sobre as inovações nos
equipamentos SAUR. Além disso,
recebe aulas teóricas e práticas para
tornar mais eficiente a instalação
e manutenção dos equipamentos
SAUR.
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EQUIPE COMERCIAL PARTICIPA
DE WORKSHOP
No mês de agosto, a SAUR realizou o Workshop
Comercial para as equipes de vendas das Linhas
Agrícola e Industrial. Dinâmicas, dados de mercado,
cases de vendas, melhorias em equipamentos SAUR
e inovações em tecnologia no parque fabril, fizeram
parte da programação com foco na melhoria de
seus processos para atender cada vez melhor seus
clientes.

WORKSHOP SOBRE
ROBÔS DE SOLDA
Em agosto, um Workshop sobre os Robôs de Solda, da Cloos foi realizado na empresa para engenheiros, programadores, soldadores e gestores.
Velissário Konstantellos, que atuou por muitos
anos na empresa Cloos, na Alemanha abordou
boas práticas para automação de solda com robô
desde a engenharia de projeto até a produção.

WORKSHOP ENGENHARIA SAUR
Com o tema “Indústria 4.0 - Diretrizes VDI e Priorização de Iniciativas na Empresa” e
“Diversidade de Mindset como Ferramenta para Inovação na Engenharia”, um grupo
de engenheiros da SAUR participou de um Workshop, ministrado pelo diretor da VDIBrasil – Associação dos Engenheiros Brasil-Alemanha, Johannes Klingberg.
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DIA DA QUALIDADE
Com foco na qualidade, a programação contou com diversas palestras que abordaram a importância
do tema e o compromisso de cada colaborador em todas as etapas de produção dos equipamentos
SAUR e dos serviços prestados pela empresa.

CURSO DE JARDINAGEM
Aprimorar as técnicas de cultivo de flores e folhagens, foi o foco do curso que o responsável pelo setor de Limpeza e Conservação da SAUR, realizou. As
aulas foram ministrada pelo Senar em uma propriedade da Linha Ocearú, em Panambi-RS. E, também
o grupo visitou a SAUR e conheceu os jardins da
empresa.

JOVEM APRENDIZ
Durante o ano, a SAUR realizou diversas
atividades com os Jovens Aprendizes que
fazem parte da empresa. Foram treinamentos,
palestras, dinâmicas e visitas à unidade fabril,
oportunizando aos jovens o aprimoramento do
conhecimento.
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TREINAMENTO PARA ESTAGIÁRIOS
Com foco no desenvolvimento e qualificação profissional
dos estagiários da SAUR, foram realizados palestras e
treinamentos periódicos através de aulas teóricas e práticas
sobre diversos temas.

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES
Um curso de Desenvolvimento de Líderes para os Facilitadores
SAUR foi ministrado pela TS Consultoria, de Panambi-RS.
Dentre os principais tópicos que fizeram parte do curso
estão: liderança, responsabilidade, comunicação e feedback.
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CURSO DE INGLÊS
O Programa “English in Company” iniciou
em junho de 2018, através de uma parceria
com a Escola Vip Centro de Idiomas, de
Panambi-RS, que possui um quadro de
professores

altamente

qualificado,

dentre

os quais está o professor Hugo Karrer, que
ministra semanalmente as aulas na empresa.
O Programa foi desenvolvido com o incentivo
da SAUR, após a coordenadora do mesmo,
Margit Knorr, realizar uma imersão em inglês
e acompanhar cases na Supreme Court of
Justice, em Toronto, no Canadá. O Curso, em
2019 contemplou mais de 60 profissionais
da SAUR que atuam em diversos setores da
empresa.

George Bernard Shaw

“

“

É IMPOSSÍVEL PROGREDIR
SEM MUDANÇA, E AQUELES
QUE NÃO MUDAM SUAS
MENTES, NÃO PODEM
MUDAR NADA

Boas Ideias, Embaixadores do
Futuro, Café Solidário e Viva Bem
são programas desenvolvidos
pela SAUR, visando ações
voltadas à educação, cultura,
bemestar, qualidade de vida e
solidariedade.
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PROGRAMA BOAS IDEIAS
Tem como objetivo realizar ações em
prol da comunidade e dos colaboradores,
visando a solidariedade, o bem-estar e a
qualidade de vida. Em 2019, A SAUR e a ASA
Turismo, promoveram um Risoto em prol
da Sociedade Hospital de Panambi. Todo o
valor arrecadado foi doado integralmente
para o Hospital. A ação contou com apoio
da comunidade e de empresas locais que
adquiriram cartões, e de um grupo de
colaboradores voluntários, que auxiliou no
preparo do Risoto.
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PROGRAMA EMBAIXADORES
DO FUTURO
A SAUR e a Sicredi das Culturas RS, estão juntas
no

Programa

Embaixadores

do

Futuro,

que

contempla com uma conta poupança na Sicredi,
filhos de colaboradores da SAUR nascidos a partir
de 7 de setembro de 2017 até 7 de setembro de
2022, ano em que o Brasil completa 200 anos
de independência. Os pais são convidados e
incentivados a realizarem depósitos nas contas dos
pequenos, que terão até o término do Programa,
um valor disponível para investirem no futuro.

PROGRAMA CONQUISTAR
Reconhecer o potencial e o talento profissional das
pessoas portadoras de deficiência, promovendo
a inclusão no mercado de trabalho são os pilares
do Programa Conquistar, da SAUR, que oportuniza
vagas de trabalho em diversos setores da empresa.
Em 2019, colaboradores da SAUR participaram do
Curso de Libras, no Instituto Federal Farroupilha,
de Panambi, visando facilitar a comunicação
com colegas surdos para que possam estar mais
integrados no ambiente corporativo.
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VOCÊ FAZ FALTA
Para a SAUR cada um de seus colaboradores
é importante para o bom desempenho das
atividades da empresa. Por isso, premiou
em 2019 os colaboradores com menor
índice de faltas no ano, conforme regras
estabelecidas no Programa.

CAFÉ SOLIDÁRIO
Ao final de cada ano, o valor arrecadado com a venda do
café consumido através das Máquinas de Café, instaladas em
vários setores da empresa, é revertido para uma entidade
beneficente de Panambi, escolhida pelos colaboradores da
empresa, mediante votação. A Sociedade Hospital Panambi,
foi a entidade beneficiada no ano de 2019.
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ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS DA SAUR – AFUSA
Uma ampla área arborizada contendo campo de futebol sete, cancha de bocha,
churrasqueiras, mesas de sinuca, parque infantil e quiosques, é disponibilizada para o lazer
dos colaboradores e seus familiares. Além disso, diversos eventos são promovidos durante o
ano, para comemorar datas como Dia do Trabalhador, Dia da Criança, Festa de Natal, entre
outros. Em 2019, mais um espaço moderno para festas e confraternizações foi construído,
sendo parte dos materiais, reaproveitados de construções anteriores.

“

CONSTRUÇÃO DE UM
NEGÓCIO É SABER FAZER
ALGO PARA SE ORGULHAR, É
CRIAR ALGO QUE VAI FAZER
UMA DIFERENÇA REAL NA
VIDA DE OUTRAS PESSOAS

“

Richard Bronson

APOIOS
FINANCEIROS
E AÇÕES NA
COMUNIDADE
Apoiar e realizar ações que visem
o bem-estar de crianças, jovens
e idosos fazem parte da visão
solidária da empresa, que durante
o ano realiza doações em prol de
diversas entidades e contribui para
eventos com enfoque cultural.
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COLÔNIA DE FÉRIAS
Contemplando

crianças

de

5

a

12 anos de toda a comunidade,
a Colônia de Férias é um evento
realizado no mês de janeiro, que
conta com o apoio da SAUR. O
mesmo é organizado pela Igreja
Batista Emanuel e a programação
inclui louvor, recreação, arborismo e
diversas outras atividades.

BOMBEIRO NAS ESCOLAS
A SAUR apoia o Projeto realizado pelo Corpo de
Bombeiros de Panambi em todas as escolas do município,
atendendo crianças de 10 a 12 anos. O Projeto possui
correlação com o proposto no Planejamento Estratégico
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul (CBM-RS). Sua finalidade é compartilhar
informações que possam melhorar a percepção das
crianças quanto aos riscos de acidentes domésticos, à
prevenção de incêndios, e cuidados quando estão em
atividades recreativas.

CORO JUVENIL
O Coro Juvenil é formado por
alunos das Escolas Municipais
de Panambi e recebe o apoio
financeiro

da

SAUR

para

realização das aulas semanais.

APADRINHAMENTO DE ESCOLA
Durante o ano letivo, a SAUR realiza ações em datas
comemorativas e, sempre que possível, doa materiais
conforme as necessidades da escola e dos alunos. Uma
das ações significativas de 2019 foi a entrega de Ninhos
de Páscoa para os alunos da Escola Municipal Maurício
Cardoso, de Panambi-RS.

AMIGOS DA BIBLIOTECA
Uma

campanha

dos

colaboradores

da SAUR com o apoio da empresa foi
desenvolvida internamente para auxiliar a
Biblioteca Pública Municipal, na aquisição
de livros e investimentos em melhorias
para os ambientes de leitura.

a
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PALESTRAS COM A VDI
Como associada da VDI-Brasil – Associação dos Engenheiros Brasil-Alemanha, a
SAUR, oportunizou duas palestras na comunidade, com o diretor da VDI, Johannes
Klingberg. A primeira palestra, intitulada “Formação de Engenheiros 4.0 Hoje:
Uma Visão Brasil-Alemanha”, foi ministrada na Unijuí - Campus Panambi para
estudantes do Curso de Engenharia Mecânica. E a segunda palestra que abordou
o tema “Boas Práticas Alemãs para a Indústria 4.0” foi ministrada na ACI-Panambi,
durante o Seminário da Produtividade.

DOAR FAZ BEM PARA A
SAÚDE E PARA O CORAÇÃO
A Ação foi realizada pela SAUR e seus
colaboradores que arrecadaram alimentos
não perecíveis e produtos de limpeza para
atender

as

necessidades

da

Sociedade

Hospital Panambi.

LAR DE IDOSOS
Em algumas datas comemorativas, como
Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, a SAUR
presenteia os moradores e contribui para a
realização de uma confraternização. No Natal,
a empresa realiza uma programação especial
com Café da Tarde e atrações culturais.

CHÁ DA PRIMAVERA
O Chá da Primavera é um evento realizado
a cada dois anos pela SAUR e a equipe de
colaboradoras voluntárias, que organizam
o evento e comercializam os cartões. Toda a
renda é destinada para a Liga Feminina de
Combate ao Câncer de Panambi-RS, que
mensalmente atende um número expressivo
de portadores, que necessitam medicação,
transporte e alimentação especial.

INCENTIVOS VIA
LEI ROUANET E LIC
Projetos de natureza cultural e artística, cujo
enfoque dos espetáculos, shows e cursos vão
ao encontro da cultura da empresa, recebem
o incentivo através das leis Rouanet e Lic. EM
2019, a empresa apoiou o Projeto Semente
Mágica, que promove nas escolas peças teatrais, palestras e desenvolve hortas. Também,
contribui para a Fábrica de Gaiteiros, do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música,
voltado para a formação de alunos de acordeão diatônico (gaita de oito baixos).

OUTRAS ENTIDADES
São diversas entidades que recebem doações da SAUR
durante o ano. Em 2019 foram beneficiadas a Sociedade
Hospital Panambi, AVOCAP – Associação de Voluntários
Casa de Passagem, Grupo de Gaiteiros de Panambi,
Programa Educacional de Resistência às Drogas e
APAE- Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais.
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“

“

COMECE FAZENDO O QUE É
NECESSÁRIO, DEPOIS O QUE
É POSSÍVEL, E DE REPENTE
VOCÊ ESTARÁ FAZENDO O
IMPOSSÍVEL
São Francisco de Assis

Mensalmente a SAUR contribui
financeiramente com entidades
que apoiam ações em prol
da criança, do idoso e dos
portadores de câncer.
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COMDICAP
Para
por

viabilizar
entidades

projetos

encaminhados

não-governamentais,

cujos

programas atendam crianças e adolescentes, a
empresa realiza contribuições para o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Panambi-RS.

FMDPI
Tendo por finalidade atender aos programas,
planos e ações voltadas ao atendimento da
pessoa idosa, a SAUR realiza doação ao Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

LIGA FEMININA DE
COMBATE AO CÂNCER
Para a Liga de Combate ao Câncer de PanambiRS, que atende portadores cadastrados, a
empresa
entidade.

contribui

mensalmente

com

a
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“

“

OBSERVE PROFUNDAMENTE A NATUREZA E
VOCÊ VAI ENTENDER
TUDO MELHOR.
Albert Einstein

Proteger e cuidar do meio
ambiente faz parte da filosofia
da SAUR, que investe em
projetos de sustentabilidade e
de preservação da natureza.
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CENTRAL DE RESÍDUOS 715M³
A SAUR mantém uma central de resíduos para
otimizar o processo de segregação, acondicionamento
e destinação adequada para os diferentes tipos de
resíduos gerados dentro do processo produtivo da
empresa. A sistemática de destinação para cada
resíduo gerado encontra-se alicerçada na tipologia de
cada matéria-prima ou composição física do mesmo
e na destinação correta de acordo com a legislação
ambiental vigente. Dentro desta concepção, os resíduos
sofrem diferentes tratamentos ou destinações de
acordo com suas especificidades. As principais formas
de destinação podem ser resumidas no seguinte
contexto:

reciclagem,

reuso,

tratamento

externo,

encaminhamento para aterro industrial, destinação
para processo de coprocessamento e blendagem.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE EFLUENTES
Sua infraestrutura e funcionalidade proporcionam um grau de tratamento extremamente
elevado, minimizando qualquer impacto sobre o meio ambiente ou recursos naturais. O
sistema possui integração com a empresa, com rede exclusiva para prática de reuso para fins
não potáveis, tais como, descargas de banheiros, lavagem e alguns usos industriais. Dessa
forma, a empresa reforça o caráter de sustentabilidade, visando não somente aspectos
econômicos, mas também sociais e ambientais.
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FERTIRRIGAÇÃO
O excedente da água utilizada pós-tratamento é direcionado
para sistema de fertirrigação em cultura de eucalipto,
propondo o uso deste elemento para incorporação junto à
biomassa, proporcionado um ciclo econômico aliado à prática
de tratamento. O respectivo projeto possui uma área de dois
hectares, com sistema de controle de irrigação via motobomba
exclusiva e interligada junto a controlador de irrigação
programável, também monitorado por sistema de controle de
boia e sensor de chuva, não permitindo irrigação em períodos
chuvosos, atendendo à condicionante da licença de operação
que não permite o envio de efluente tratado em dias chuvosos e
à noite. Ao relacionarmos a irrigação com a floresta de eucalipto
implantada no local de irrigação (cerca de dois hetares),
observou-se o desenvolvimento desse povoamento dentro do
esperado, com uma sensível vantagem em relação a plantações
que não dispõe de irrigação e, em nosso caso, fertirrigação.
Outra relação ambiental diretamente ligada ao incremento
anual dos eucaliptos é o sequestro de carbono proporcionado
pela floresta de eucalipto. Prevemos para o oitavo ano após o
plantio um estoque de 95t/ha. Aproximadamente 12t/ha/ano.
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PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
Pensando em contribuir para a geração de energia limpa e
renovável, a SAUR instalou 120 painéis solares em sua unidade
fabril. A produção média de energia é de 3.000 kW por mês,
dependendo da estação do ano que interfere na intensidade
luminosa. Em 2019, cerca de 15 residências poderiam ter sido
atendidas com o sistema fotovoltaico instalado na SAUR.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O sistema de reuso de água contribuiu para a redução de 24%
no consumo de água. Através de campanha de conscientização
sobre desperdício alimentar, os resíduos orgânicos oriundos do
restaurante da empresa alcançaram uma redução de cerca de
60%. Com a utilização de novos fluídos e controles de paradas
nas máquinas de usinagem, a geração de resíduos de emulsão
oleosa caiu 69% em 2018.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de
junho, os colaboradores da SAUR, de Panambi-RS, visitaram a
Estação de Tratamento de Efluentes Físico-Química e Biológica
da empresa. Alguns métodos de controle e análise foram
demonstrados aos visitantes no laboratório, além de cada etapa
do processo de tratamento, desde a captação do efluente na
fábrica até o lançamento da água tratada para a fertirrigação de
eucaliptos e reuso da água para fins não potáveis na empresa.
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Max Weber

“

“

O HOMEM NÃO TERIA
ALCANÇADO O POSSÍVEL
SE, REPETIDAS VEZES,
NÃO TIVESSE TENTADO
O IMPOSSÍVEL

Av. Presidente Kenndy, 4025 - Bairro Arco-Íris
CEP: 98280-000 - Fone: (+55) 55 3376.9300
saur@saur.com.br - www.saur.com.br

