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RECONHECIMENTO
Adami conquista 2° lugar no Prêmio Santa Catarina
pela Educação
Projeto em parceria com o Sesi auxilia colaboradores a elevarem escolaridade
Promovido pela Federação das In-

Para a Supervisora de Recursos Hu-

negócios. “Desde 2015, a empresa pro-

dústrias do Estado de Santa Catarina

manos da Adami S/A, Sônia Frigeri, o

cura fomentar ações buscando a for-

(Fiesc), o prêmio Santa Catarina pela

nível de escolaridade e de profissio-

mação educacional básica. Anualmen-

Educação é uma forma de reconhe-

nalização influi de maneira decisiva na

te, são investidos mais de um milhão

cimento público das boas práticas de

vida dos trabalhadores. “A educação é

de reais em treinamentos com foco na

educação nas empresas catarinenses.

fator essencial para o empoderamento

formação curricular básica, técnica, em

Esse ano, o prêmio contou com a parti-

e autoestima de homens e mulheres”,

cursos de aperfeiçoamento e atualiza-

cipação de 106 empresas divididas em

afirma.

ção”, comenta.

É com essa visão, que a Adami investe

A prática, segundo a supervisora, con-

constantemente na educação de seus

tribui para mudanças de atitudes, cria

A Adami S/A concorreu com outras 37

colaboradores, pois entende que ela é

um clima positivo e aumenta a mo-

empresas de grande porte, na catego-

a chave fundamental para melhorar o

tivação, tornando os colaboradores

ria “Elevação da Escolaridade Básica

desenvolvimento humano, bem como,

mais receptivos às novas técnicas de

do Trabalhador”, conquistando a 2°

para criar condições de um ambiente

gestão.

colocação.

mais competitivo e favorável para os

quatro categorias, de acordo com seu
porte ou como sindicato.

Na quarta-feira, 20 de setembro, representantes da Adami realizaram a
apresentação do case durante reunião
da Câmara Regional do Movimento SC
pela Educação, na unidade do Sesc em
Caçador.
Os pontos fortes do projeto, de acordo
com avaliação da comissão julgadora,
foram o acesso facilitado, já que as aulas ocorrem em local dentro da empresa; a articulação realizada pelo setor de
desenvolvimento junto com os líderes
para mobilização dos colaboradores
sem escolaridade, além da flexibilização dos horários das aulas com os turnos de trabalho e da oferta gratuita de
material escolar, lanche e transporte.
A iniciativa conta com 20% dos colaboradores sem escolaridade básica
participando do programa, iniciado em
2015, numa parceria com o Sesi.
2

MEIO AMBIENTE
Adami é certificada com o Selo Verde pela excelência em
práticas ambientais
No início de agosto, a Adami S/A foi

responsabilidade social empresarial.

certificada pelo Jornal do Meio Am-

O Selo Verde é emitido após rigorosa
pesquisa do Jornal do Meio Ambiente

biente do Estado de São Paulo, pela sua

O Selo Verde tem como objetivo confe-

junto a órgãos como Ibama, Conama,

excelência em práticas sustentáveis.

rir às empresas que possuem licenças

Cetesb, secretarias estaduais e munici-

operacionais, emitidas pelos órgãos

pais do Meio Ambiente.

O Certificado de Destaque Ambiental é

ambientais, o estímulo

um reconhecimento entregue a um se-

a continuidade ao uso -

leto grupo de empresas que assume o

e aperfeiçoamento - de

compromisso com o desenvolvimento

tecnologias que visem

sustentável, possuindo os licencia-

o

mentos em dia, aplicando no cotidiano

sustentável,

empresarial as boas práticas ambien-

modernidade à preser-

tais.

vação ambiental. Os

desenvolvimento
aliando

critérios de avaliação
A conquista do Selo Verde é resultado

envolvem água, efluen-

do desenvolvimento e implementação

tes, energia, resíduos,

de um trabalho focado no respeito ao

emissões

meio ambiente, que reafirma o com-

cas e educação am-

promisso da empresa Adami com a

biental.

atmosféri-

Estudantes realizam visita na Trilha Caminho das Pedras
No dia 5 de outubro, alunos do 3° do

Com um percurso de quase dois quilô-

A atividade contemplava um projeto

Ensino Fundamental do Colégio Bom

metros, o local é cercado por dezenas

sobre a “Mata Atlântica” que está sen-

Jesus Aurora conheceram a Trilha Eco-

de espécies nativas e pelas águas do

do trabalhado com os alunos em sala

lógica Caminho das Pedras, localizada

Arroio Castelhaninho, com a formação

de aula. O passeio ecológico foi acom-

na Fazenda Pedra Branca, propriedade

de quedas, que desaguam no Rio Cas-

panhado pela Polícia Ambiental.

da Adami S/A.

telhano.
Além da interação com a natureza, a
identificação das árvores com seus nomes comuns e científicos proporciona
grande aprendizado aos visitantes, que
têm a oportunidade de conhecer mais
sobre as espécies nativas encontradas
na região, assim como a conscientização dos remanescentes naturais da
região.
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ESPECIAL
Adami S/A:
75 anos fazendo parte da história de várias famílias
Respeito e valorização sempre foram

Depois, passou a desempenhar a fun-

pilares importantes no relacionamen-

ção de motorista, profissão que exerce

to entre a Adami S/A e seus colabora-

na empresa até hoje. “Trabalhei por 20

Morador da vila há 52 anos, Butuca não

dores. Talvez por esse motivo, alguns

anos puxando tora e há quase vinte,

esconde o orgulho e alegria em, mes-

colaboradores tornaram-se verdadei-

faço o transporte dos funcionários”.

mo depois de tantos anos, continuar

em Chapecozinho.

residindo no mesmo local. “A vila pra

ros “patrimônios” da empresa e carregam na sua história um pouco da

Registrado, são quase 40 anos como

mim é um paraíso. Eu tenho casa na

história da Adami também.

colaborador da Adami. “Meu pai traba-

cidade e não gosto de ficar aqui, tenho

lhou para a Adami por quase 60 anos,

que ir pra lá, porque lá me sinto bem”.

Anselmo Antônio Ferrasso, ou “Butu-

foi a única empresa em que trabalha-

ca”, como é conhecido pela maioria das

mos”, conta orgulhoso.

Para o colaborador, a Adami é exemplo
de uma empresa que iniciou modesta

pessoas, é um desses patrimônios da
Atualmente, Anselmo é responsável

e conseguiu evoluir graças a visão de

por transportar os colaboradores que

seus fundadores. “Antigamente, o fun-

Butuca e seus irmãos nasceram, cres-

residem no Chapecozinho até a Unida-

cionário não ganhava roupa, calçado,

ceram e viram seus pais e avós traba-

de de Negócio Semi-Química. A cada

nem alimentação. Hoje a empresa for-

lharem para a Adami. “Quando meus

quinzena, a empresa também dispo-

nece as melhores condições para se

avós trabalhavam para a Adami, não

nibiliza transporte aos funcionários da

trabalhar. A Adami evoluiu muito, cres-

existia a fábrica de papel e embalagem,

vila para fazerem o rancho (compra

ceu, prosperou e a considero uma das

a empresa era constituída, basicamen-

do mês) em Ponte Serrada. Algumas

melhores da região”, afirma.

te, das serrarias que transformavam as

vezes, Anselmo os traz para Caçador,

toras em madeira serrada”, recorda.

para exames periódicos no ambulató-

Um dos filhos de Anselmo, Ronaldo

rio da empresa.

Ferrasso, dá continuidade a tradição.

Adami.

Ele é ajudante de motorista, como um

O avô de Anselmo era serrador e a avó
caldeirista. Mais tarde, seu pai também

Tere, mulher de Anselmo, é professora

dia foi seu pai. Além do filho, seu irmão,

iniciou nas atividades madeireiras da

na Escola Ubaldino de Araújo Bello, na

Adelmo, e a sobrinha, Aline também

empresa, no Distrito de Taquara Ver-

comunidade da Campina do Paulista,

são colaboradores da empresa.

de. Quando a madeira daquela região
foi cessada, a família se mudou para
Santa Cecília e, posteriormente, para a
Fazenda São Francisco, em Ponte Serrada, local que se tornaria morada de
Anselmo, mulher e filhos. “Vim para o
Chapecozinho aos seis anos e com 12
já ajudava no escritório”, recorda.
Por causa dos companheiros de futebol, que trabalhavam todos na serraria,
Anselmo pediu para ser transferido.
“Fiquei na serraria cerca de um ano,
aos quinze iniciei como ajudante de
motorista”, conta.
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ESPORTE
Colaboradores participam de Torneio de Tênis de Mesa
No início de setembro, a Adami realizou o Torneio de Tênis de Mesa. A competição contou com a participação de 39 colaboradores que participaram em diversas categorias.
Individual masculino:

Dupla masculino:

1º lugar: Roberto Koroll

1º lugar: Roberto Koroll + Douglas Jacobi

2º lugar: Levi Borges

2º lugar: Levi Borges + Ruan Stumpf

3º lugar: Juliano Martins

3º lugar: Juliano Martins + Marcos Costa

Individual feminino:

Dupla feminino:

1º lugar: Ellen Lavratti

1º lugar: Ellen Lavratti + Patrícia Rodrigues

2º lugar: Patrícia da Luz

2º lugar: Patrícia da Luz + Josiane Tibes

3º lugar: Patrícia Rodrigues

3º lugar: Silvana dos Santos + Lilian Padilha

Dupla misto:

1º lugar: Roberto Koroll + Ellen Lavratti
2º lugar: Ruan Stumpf + Patrícia Rodrigues
3º lugar: Gilmar da Luz + Patrícia da Luz
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Centro de Condicionamento Físico Adami completa
4 anos de atividades
No dia 4 de setembro, foi registrado o

bém com uma mesa de frutas durante

Há quatro anos, a Academia Adami

aniversário de quatro anos da Acade-

o dia todo.

oferece a possibilidade de um estilo de

mia Adami.

vida mais saudável, incentivando os coAinda para comemorar a data, os co-

laboradores a uma rotina de atividades

Na ocasião, o gerente do Sesi, Daniel

laboradores tiveram uma atividade

físicas.

Tenconi, realizou a entrega do selo de 4

diferenciada em que deviam realizar

anos de funcionamento do centro com

o desafio proposto pela roleta. Quem

Desde que foi fundada, a Academia

a parceria entre Adami/Sesi.

conseguiu cumprir a atividade, foi con-

Adami conta com a participação men-

templado com uma camiseta persona-

sal de aproximadamente 200 colabora-

lizada de 4 anos da academia.

dores.

Além da decoração, o local contou tam-

Ginástica laboral na Adami completa 13 anos
No mês de agosto completamos o 13º
aniversário do programa de Ginástica
Laboral. A parceria formada em agosto de 2004 com o Sesi vem ajudando a
melhorar a qualidade de vida dos colaboradores da empresa. São mais de 11
mil atendimentos mensais por meio do
programa que além de inserir atividade
física na rotina dos trabalhadores, busca mudar comportamentos por meio de
dicas de saúde e orientações sobre hábitos saudáveis.
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PROGRAMA DE HABITAÇÃO
“Estar na casa própria é um sonho que virou
realidade”
Rockson Agostinho Semann trabalha

sário para dar a entrada no imóvel. “O

fomos esperando até que apareceu

na Adami há quase seis anos. Ele é

contrato exige uma documentação

essa que é como a gente queria”, afir-

auxiliar da Estação de Tratamento de

bem grande e a espera pela aprovação

ma.

Efluentes (ETE).

do crédito é demorada”.
A família se mudou para a casa pró-

Em 2012, Rockson se mudou com a

Rockson estava trabalhando, quando

pria em março de 2016. De acordo

esposa e o filho para uma das casas

recebeu a notícia de que seu nome ha-

com ele, ainda há muito o que fazer.

que a Adami concede como benefício

via sido aprovado. “Fiquei muito emo-

“Já fiz a garagem, ainda preciso ter-

aos colaboradores.

cionado. Acho que o sonho de qual-

minar o muro, mas aos pouquinhos

quer brasileiro é ter a casa própria. Eu

vamos arrumando”.

Antes de se mudar para a casa 10, da

sonhava em ser pai, fui pai. Então, eu

Vila Amarela, ele pagava R$450,00 de

queria poder dar uma casa a minha

Para Rockson, o benefício que a Ada-

aluguel. Quando conseguiu o benefí-

família”, comenta.

mi concede aos colaboradores é fun-

cio, Rockson economizou esse valor

damental. “Além de não precisar pagar

para quitar o financiamento do carro.

Após a confirmação, Rockson e a es-

água e aluguel, nesse período na casa

“Logo consegui quitar meu carro, que

posa começaram a procurar imóveis

da empresa, recebemos o auxílio do

usei para dar entrada na casa”, conta.

que se encaixassem no orçamento

Serviço Social para organizar as des-

Com o carro quitado, o fundo de ga-

aprovado. “Vimos alguns apartamen-

pesas. Estar na própria casa é um so-

rantia e mais algumas economias, a

tos e sobrados, vimos também outras

nho que virou realidade”, comenta.

família conseguiu o montante neces-

casas que não gostamos do terreno,

Leve sustentabilidade e bom gosto pra sua casa!
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