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editorial

Saúde, Segurança e Meio Ambiente � Gerando
negócios para a companhia

odos sabemos que o
maior patrimônio

de uma empresa é o
seu nome. Ninguém
quer vê-lo estampado
em páginas de jornais,
de maneira negativa.
Com a Kodak não é
diferente.
O despertar da

consciência ecológica na
população fez com que
denúncias de cr imes am-
bientais se tornassem comuns
na mídia. O mesmo ocorre
com saúde e segurança:
trabalhadores lesados ou
acometidos de doenças ocu-
pacionais também são motivo
de denúncias para o Minis-
tério Público, com trata-
mento negat ivo pela im-
prensa.
Infelizmente o que vemos

no mercado é que a iniciativa
de se ter um programa
voltado para cuidar do meio
ambiente ou da saúde e
segurança dos colaboradores
é encarada como DESPESA,
e resume-se ao que determina
a lei.
Algumas empresas só se

dão conta das vulnerabi-

lidades quando associadas ao
incorreto gerenciamento de
resíduos e, por isso, pagam
multas e ficam diretamente
relacionadas à degradação
ambiental, envolvendo seus
principais dir igentes e
técnicos em processos
criminais.
A Kodak, pelo contrário, há

muito desper tou para esta
questão. Prova disso são as
nove diretrizes básicas para
Saúde, Segurança e Meio
Ambiente que são seguidas
por toda a nossa corporação.
Não bastassem esses
princípios, a corporação foi
a lém da ISO14001 (Meio
Ambiente) e implantou a
OHSAS 18001, um programa
que coloca em forma de
gestão todas as diretr izes
corporativas voltadas para
Saúde e Segurança, comple-
mentando o ciclo.
O resultado disso é a sensível

redução nos acidentes e
incidentes que afetam nossos
colaboradores, seja através do
conhecimento prévio dos
aspectos ambientais ou dos
perigos e riscos que envolvem
toda nossa operação.

Mas a nossa respon-
sabil idade vai além, pois
real izamos com nossos
clientes um trabalho de
conscientização. É importante
transferir para eles toda a
experiência adquirida nesta
área, dentro da Manufatura,
porque assim asseguramos que
nossos produtos estão sendo
manuseados e, quando é o
caso, descartados cor reta-
mente.
Desta forma, educamos o

mercado e fazemos com que
reconheça o valor daqueles
que superam o cumprimento
da legislação e que realizam,
no fundo, um verdadeiro
trabalho social . E isso se
reflete como valor agregado.
A soma do conjunto Saúde,
Segurança e Meio Ambiente
ajuda os empresár ios a
cumprirem seu papel social.
Este é o diferencia l da

nossa empresa , tornando
nossa marca ainda mais forte.
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ualidade de vida nas
empresas tem sido

ultimamente um dos assuntos
mais discutidos no meio
empresarial e na mídia. A
pergunta que se faz: - Sua
empresa já possui um programa
voltado para isto? Antes de
responder, temos de entender
o real significado destas palavras.
A qualidade de vida está

voltada para ações que o
colaborador possa manter o seu
bem-estar e tenha prazer em
suas atividades. Trabalhar é
prazeroso? A resposta mais
comum é sim, desde que você
goste daquilo que faz. E quando
não se gosta, e tem de se exercer
aquela função? A saída é
procurar encontrar opor-
tunidades de satisfação.
Voltemos o foco para a questão
da Saúde, Segurança e Meio
Ambiente no local de trabalho.
Uma empresa como a Kodak,
que anualmente investe milhares
de dólares para manter um local
de trabalho agradável, está
investindo em qualidade de vida.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente: Qualidade de Vida

Os investimentos emmelhorias
de processos e proteções de
máquinas têm permitido
prevenir acidentes. O
investimento em programas de
ergonomia, sejam eles em áreas
produtivas ou administrativas,
tem também contribuído para
que nossos colaboradores não
se submetam a doenças
ocupacionais. O monito-
ramento de agentes químicos e
a implantação de equipamentos
de proteção coletiva (EPC�s);
palestras educativas para
prevenção de doenças cardio-
vasculares (colaboradores e
dependentes), obesidade,
prevenção e diagnóstico de
câncer em mulheres e homens;
ginástica laboral e programa
antitabagismo, para citar apenas
alguns, contribuem para o bem-
estar no trabalho.
Acreditamos na mudança de

comportamento das pessoas e
investimos nela. É o direito de
saber, fazendo a diferença na
qualidade de vida. São as
palestras de 5 minutos, são as

palestras educativas,
é o conhecimento
que cada colaborador
tem dos aspectos e
impactos ambientais
e dos perigos e riscos
que afetam a sua
atividade e o seu
local de trabalho.
Tudo isto traz
satisfação.
E a maior satisfação surge no

final da jornada de trabalho:
vamos para nossos lares felizes
por mais um dia de trabalho
seguro e saudável e por termos
colaborado com o meio
ambiente, depositando os
resíduos nos coletores corretos.
Isto é Qualidade de Vida, algo
difícil de ser mensurado, difícil
de ser visualizado; algo que foi
incorporado no nosso dia-a-dia
como resultado dos programas
da área de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente.

editorial
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s áreas cobertas pelo HSE
são fundamentais para a

qualidade de vida dos
colaboradores. Não existe
ambiente de trabalho saudável
e alta produtividade sem que o
colaborador tenha segurança,
saúde e um local agradável para
exercer suas atividades
profissionais.
Nosso programa de meio

ambiente tem sido muito

Benefícios do HSE*
eficiente. O grande desafio, hoje,
é manter os altos índices de
qualidade de vida conquistados.
O HSE modificou a vida dos
colaboradores sem que eles
percebessem. Utilizou progra-
mas de recuperação ambiental,
de segurança no trabalho, de
saúde e de qualidade. Esses
programas são uma realidade no
dia-a-dia das pessoas.
Estamos agora colhendo os

frutos de um planejamento
longo e contínuo, elaborado
com metas corajosas. Hoje,
comprometidos e decididos a
praticar cotidianamente seus
conhecimentos, nossos co-
laboradores desenvolvem
produtos que não agridem o
meio ambiente e se preocupam
com o seu próprio bem-estar.

Estamos trabalhando tam-
bém em função de produtos
ecologicamente corretos, que
atendam às necessidades de
nossos clientes sem degradar. A
Kodak também investe em
tecnologias alternativas aplicá-
veis a todos os seus ambientes
internos.
E não fazemos distinções

geográficas em nossas ações.
Em termos ambientais, evoluí-
mos tanto na América Latina
quanto na Austrália, onde as leis
ambientais são bemmais rígidas.
A Kodak passou a desem-

penhar um papel educativo,
multiplicando o desejo social de
preservação do meio ambiente.
Melhor é impossível!

Marcio Legrady: diretor de desenvolvimento de produtos.

divisão de Fotoquímicos,
segundo Cyro Guimarães

- gerente de produção, com o
suporte do departamento de
HSE, desenvolveu e
implementou, durante o ano
de 2002, vár ios projetos,
v isando a melhoria da
qualidade de vida dos seus
colaboradores, assim como a
proteção do meio ambiente.
Entre os projetos de meio
ambiente, podemos destacar

Benefícios e envolvimento do HSE dentro do processo
de Fotoquímicos

a reforma no sistema de
tancagem de químicos
(BULK), melhorando o sis-
tema de impermeabilização de
suas bacias de contenção e
áreas adjacentes.
Outra implementação nesta

área, foi a da redução do
consumo de água, projeto que
já vem sendo implantado
desde 2000, atingindo um
resultado de 50% na eco-
nomia deste recurso natural

AAAAA
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Melhorias

* HSE (Health, Safety and Environmental).

em relação ao iníc io do
projeto.
Esta preocupação cons-

tante com a preservação do
meio ambiente tem garantido
à divisão de Fotoquímicos o
atendimento aos requisitos
das normas internas e a
certificação ISO 14001.
Vários projetos também

foram implementados
visando mais qualidade de
vida. Dentre eles, podemos
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destacar a instalação de um
sistema de manuseio a vácuo na
linha de embalagens, facilitando
o manuseio dos produtos nas
operações de envase e de emba-
lagem.
Foi tambémdesenvolvido um

sistema de paletização auto-
mática de produtos acabados
(Robô Paletizador). Este projeto
permitiu ganho na qualidade de
vida e prevenção do risco de
DORT (Distúrbio Osteomus-
cular Relacionado ao Trabalho).

Kodak investiu, no ano
passado, US$ 170 mil na

substituição de uma caldeira a
óleo por outra a gás natural. A

Ganho da implantação da segunda
caldeira

Os resultados estão aí para mostrar que nosso Sistema de Gestão Ambiental é um dos mais
modernos e eficientes. Nossos projetos garantem qualidade de vida para os colaboradores e a comunidade
com a qual a Kodak convive. Conseguimos adotar um sistema de educação ambiental participativo,
comunitário e criativo. Os objetivos estabelecidos ao longo do ano de 2002 foram em sua maioria
atingidos.

troca possibilitou reduzir
material particulado e a emissão
de CO2, além de ganho de
produtividade.

Caldeira a gás natural

AAAAA

meio ambiente

Robô Paletizador
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Kodak projetou para o
período de 2001-2003 uma

redução de 12% no consumo de
água da fábrica. O programa
adotado nessa área foi tão
eficiente que esse percentual foi
atingido já em 2002. Algumas
ações que contribuíram:
reforma de toaletes da área de
produção; instalação de
torneiras com sensores de
presença e torneiras de toque e
substituição da descarga por
sistema de caixa acoplada. Várias

Projeto alcança redução de consumo de água
meio ambiente

palestras e campanhas edu-
cativas orientaram os colabo-
radores sobre as relações entre
economia de água e preser-
vação do meio ambiente.
Na área de Produtos

Fotoquímicos, os processos
foram modificados com a
instalação de dois conduti-
vímetros online, equipamentos
cuja função é ler a condu-
tividade da água utilizada na
lavagem de reatores. A pureza
da água deve ser a mesma na
entrada e na saída do processo
de lavagem.Medições precisas
deste processo garantem a
eficiência da limpeza interna
dos reatores. Com a nova
medida, Fotoquímicos conse-
guiu, em 2002, uma redução de
21% no consumo
de água em relação
a 2001.
Antes da insta-

lação dos conduti-
vímetros, eram
gastos 40 metros
cúbicos de água
para lavar um
reator de dez mil
litros em até duas
horas. Agora, faz-
se o mesmo
trabalho em 20

minutos, com um gasto de água
de, no máximo, seis metros
cúbicos. �Ganhamos em tempo
e em produtividade, além de
podermos conhecer o real
consumo de água em cada
setor�, explica Valderi Gon-
çalves Marques, técnico
eletrônico da área de Foto-
químicos.
A meta agora é instalar

condutivímetros em tanques e
reatores da família 40 e 50 na
área, com a possibilidade de
redução de mais de 50% do
gasto de água do prédio.

Condutivímetro online - área Fotoquímicos

AAAAA
Pareto do condutivímetro on-line

(reatores/TQS.)
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m 2002, a Kodak conseguiu
reduzir o consumo de

energia elétrica em cerca de
10%, em relação a 2001. Um
estudo feito na empresa
verif icou pontos e equipa-
mentos que podiam ser desli-
gados nos fins de semana. Com
isso, o consumo caiu de 33 mil
Megawatts (em 2001) para 29
mil Megawatts, no ano passado.
Essa conquista tem de ser

Projeto de energia elétrica ganha prêmio

redução do consumo de
água na KAM, no ano

passado, superou as expectativas
em quase cem por cento. Com
a ajuda de uma ferramenta de
controle de qualidade (carta de
controle �C�), a KAM
conseguiu monitorar e
evidenciar, mensalmente, o
consumo real de água. Com esta
iniciativa, houve uma redução da
ordem de 24,09%, a meta era de
12,65%.Foram gastos, em 2002,
cerca de 2.006,26 m3 de água
contra 2.915,57 m3, em 2001.
�Este projeto possibilitou a
análise das tendências, podendo
verificar a necessidade de uma

Projeto de redução de água na KAM*
ação específica paramelhoria do
processo, abordando também
palestras educativas de
racionamento de recursos

EEEEE

AAAAA

meio ambiente

compartilhada com todos que se
engajaram totalmente no
processo. �Quebramos para-
digmas. Agora, o último que sai
de uma sala sempre lembra de
apagar a luz ou de desligar os
equipamentos que não estão
sendo utilizados�, conta Miguel
Taino, gerente de Operações de
Utilidades, ETE e Recuperação
de Prata.

naturais� , destaca Marcelo
Santana, técnico em Segurança
do Trabalho.

Prêmio
As bem-sucedidas ações de
racionalização da energia
elétrica levaram a Kodak
Brasileira (KBL) a receber um
prêmio do Energy Office de
Kodak Park � Rochester. Na
ocasião da entrega do prêmio,
em dezembro passado, a
KBL foi convidada a
apresentar seus resultados no
Worldwide Energy Summit.

Média de consumo de água na KAM

* KAM (Kodak da Amazônia).
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m 2002, o departamento de
Papel Colorido tinha como

meta reduzir em 13% a perda
de material sólido nas áreas de
Sensibilização, DCA (Depar-
tamento de Corte e Acaba-
mento) e KAM. Conseguimos
atingir uma redução de 16% de
perda sólida nos nossos

Redução de Perdas
processos. Já na perda líquida a
queda foi de 4%, em relação ao
ano anterior.
A meta para o departamento

de Raios - X era reduzir em 6%
a perda sólida nas áreas de
Sensibilização e de DCA em
relação ao ano anterior;
conseguimos um excelente

resultado, diminuímos em 12%.
Todos os resultados foram

obtidos através de imple-
mentação de projetos, melhorias
de processo e do trabalho e
comprometimento de cada
colaborador envolvido nas
etapas de produção.

Papel Raio-X

EEEEE

da própria companhia, já atingiu
o patamar de 100%. Elas são
recolhidas em embalagens
especiais localizadas em pontos

estratégicos da
planta. Todas são
enviadas para
uma empresa
especial izada,

que separa mercúrio, vidro e
alumínio. Após a separação, o
mercúrio é reaproveitado por
laboratórios e indústrias
químicas, o vidro é utilizado
como fundente para fundição e
piso vitrificado e o alumínio é
utilizado para reaproveitamento
na indústria de transformação.

Armazenamento de
lâmpadas.

Lâmpadas queimadas.

AAAAA nualmente, são substituídas
3500 lâmpadas na fábrica. A

reciclagem das lâmpadas, dentro

Reciclagem de lâmpadas
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Resíduos sólidos

o ano passado, diminuímos
substancialmente os resí-

duos gerados dentro da fábrica.
Das 973 toneladas recolhidas,
889 foram recicladas - ou seja,
91,37%. E mais: apenas 6,47%
de todo o lixo produzido foi
colocado no aterro sanitário, e

SOLO
2,16% das embalagens
contaminadas no aterro classe 1.
De 2000 a 2002, cerca de 1195

toneladas de papel e papelão
foram reaproveitadas. Evitou-se,
assim, o corte de mais de 26 mil
árvores. No mesmo período, a
reciclagem de 468 toneladas de
plásticos diversos dispensaram
a extração de 61 toneladas de
petróleo do solo. Conse-

quentemente, itens como água
e energia foram poupados.
�Esta conquista é fruto da

conscientização e participação
de todos os nossos colabo-
radores e prestadores de
serviços�, conta Pedro Ulian,
supervisor de almoxarifado/
reciclagem.

NNNNN

meio ambiente

1995

Central de Reciclagem de Resíduos - Result ados

2002

Material destinado para aterros Materiais reciclados
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ste projeto foi um inves-
t imento do HSE para

redução do potenc ia l de
incidentes na movimentação
de SLITS (rolos de raio-x
cor tados) , no DCA (De-
par t amento de Cor te e
Acabamento ) . Fo i ve r i -
ficado, ao longo do tempo,
um al to número de inc i -
den tes nes te processo,
devido a inadequação do
car r inho par a a mov i -
mentação.
Pensando na melhoria da

máquina, foi desenvolvido o
projeto CART-SLITS, que
consiste na eliminação dos
car rinhos chamados de V-
Bed, visando diminuir a
mov imentação nas á reas
escur as. Foi instalado um

Projeto CART-SLITS

novo sistema de iluminação
com f ibra ópt i ca , subs -
tituindo o sistema anterior,
que era deficiente.
Houve também uma

mudança de layout (a movi-
mentação manual passou a
ser feita por um robô) nas
estações de SLITS. Com a
subs t i tu i ção do s i s t ema ,
houve uma redução na
movimentação de carrinhos
com ro los no escuro e
r edução de r i scos e r-
gonômicos (o operador não
tem conta to com o pro -
duto) . Também pudemos
notar uma melhoria signi-
f i c at iva na qua l idade do
produto.

Carrinho Cart-Slits - DCA

EEEEE

Há razões de sobra para estarmos felizes e orgulhosos por sermos referência mundial em segurança
no trabalho. O resultado do ano passado nos incentivou a buscar a meta Zero Acidentes. Tivemos de
ser ainda mais criativos, criar programas para eliminar totalmente o risco de acidentes.
Para isto, a Kodak manteve os investimentos em melhoria de máquinas e processos, trabalhou para
tornar a segurança e a higiene ocupacional um diferencial na vida de seus colaboradores e levou adiante
o objetivo de formar multiplicadores de ações que garantam segurança tanto no trabalho quanto em
casa.
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Benefícios na Área de Segurança Elétrica

de 22 novos painéis,
em diversas áreas da
fábrica. Nesta fase
houve um inves-
timento de US$ 150
mil dólares.
Outra iniciativa do

comitê foi trabalhar
no �house keeping�
de elétrica, implan-
tado em todas as áreas
com o intuito de
renovar as instalações antigas e
remover as inativas, na qual foi
investido em 2002 perto de
US$ 40 mil. Outra iniciativa foi
a elaboração de um �book� de
padronização para instalações e
componentes elétricos, que,
além de garantir aspectos de
segurança, também resulta em
redução de custos. Como
medida preventiva, foi es-
tabelecido que cada repre-
sentante do Comitê tem a

responsabilidade de aprovar
todas as modificações e novos
projetos com o objetivo de
detectar possíveis falhas e
garantir a conformidade das
instalações elétricas. O comitê
continuará os trabalhos para
garantir a segurança dos
colaboradores, como também a
qualidade das instalações e a
conformidade aos padrões
técnicos corporativos.

m 2002, a Kodak dispo-
nibilizou 253 FISPQs -

Fichas de Informações de
Segurança de Produtos Quí-
micos, entre produtos acabados
nacionais e importados,
totalizando 100% dos nossos
produtos. Estes documentos
estão disponíveis, tanto na
Internet quanto na Intranet para
clientes e colaboradores. Vale

Fichas de Informações de Segurança de
Produtos Químicos

lembrar que o FISPQ é um
documento padronizado
internacionalmente e que possui
16 seções, fornecendo conhe-
cimentos básicos sobre os
produtos químicos, recomen-
dações sobre medidas de
proteção, transporte, manuseio,
armazenamento, ações em
situações de risco, etc.
Acesse o site na Intranet,

digite http://hse.kodak.com
e escolha o link MSDS �
Material Safety Data Sheet
(nome da FISPQ em inglês). No
sitewww.kodak.com.br, você
pode ainda escolher a opção
Produtos e Serviços, Kodak
Brasileira, depois a opção
Proteção ao Meio Ambiente e,
em seguida, MSDS.

EEEEE

segurança

Participantes do Comitê de Segurança Elétrica

Kodak vem destinando a
máxima importância à

Segurança dos Processos de
Manufatura e não poderia deixar
de lado a segurança elétrica, item
de extrema importância que está
incorporado em nossas vidas.
Em 2001, foi formado o

comitê de Segurança Elétrica,
que é composto por repre-
sentantes de HSE e por técnicos
das áreas em elétrica. Entre
outras atividades, esse grupo tem
a incumbência de identificar não
conformidades e oportunidades
de melhoria nas instalações
elétricas.
Este comitê identificou e

priorizou as oportunidades de
melhorias em painéis elétricos
por classif icações de risco,
dividindo-os em fases. A pri-
meira fase do projeto teve início
em 2002, quando foram
instalados e remodelados cerca

AAAAA
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Projeto Make To Coat
oi um importante projeto
que teve início, em 2002, na

área de produção de dispersões,
desenvolvido pelo departamento
de projetos e com a participação
do HSE. A mudança foi no

Colaborador com paleteira

FFFFF

om o objetivo de propor-
cionar melhor qualidade de

vida, em 2002, foram feitos
estudos de redução acústica,
envolvendo a engenharia das
áreas e HSE.
Três projetos se destacaram

pela eficácia. Confira de quanto
foi a redução de decibéis nas
áreas:

Fotoquímicos - Tampadeira
Serac � redução de 14 dB(A)
Utilidades - Insufladores de

ar dos fornos - redução de 20
dB(A)
Sensibilização - Homoge-

neizador - redução de 8 dB(A),
eliminando o uso de proteção
auditiva.

Homogeneizador

Insufladores de ar dos fornosTampadeira Serac

CCCCC

Projetos de Redução Acústica

Benefício e envolvimento do HSE nos projetos
realizados no ano 2002

processo de acondicionamento e
manuseio na área de Dispersão
de Papéis. Hoje são depositados
em containers de 1000 litros,
reduzindo o manuseio do
produto. Foi neste projeto que
também criamos um sistema de
alarme no piso para chamar a
atenção do colaborador no
momento de atravessar o
corredor, prevenindo o risco de
acidentes. Durante a fase de
detalhamento do projeto,
fizemos uma simulação na parte
externa da fábrica, utilizando a
paleteira para verificar se o
�layout� estaria adequado para a
operação dentro da área.
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Kodak, mais uma vez, inves-
tiu na qualidade de vida dos

nossos colaboradores. Desta
vez, os operadores de máquinas
foram beneficiados. A empresa
instalou direção elétrica em
cinco empilhadeiras e timão
ergonômico em dez trans-
paletes. Os resultados de

Redução de quilometragem
segurança

segregação de função para
operadores atingiram 83% no
DCA, 59% no DPF e 35% na
Sensibilização. O principal
benefício desta ação foi a
redução do tráfego interno de
máquinas, medido em quilô-
metros rodados. Significa um
tráfego 46% menor no DCA e

53% menos no DPF.
�Além de otimizar o trabalho

das máquinas, melhoramos a
performance dos colabo-
radores. Agora, com um único
dedo, é possível fazer qualquer
manobra�, diz Airton da Silva
Filho, especialista em movi-
mentação de materiais.

Empilhadeira reformada

Empilhadeira antiga

Paleteira reformada

Paleteira
antiga

Implementado em 2001, o
FOI - Formulário de Ocor-
rência de Incidentes é
utilizado por todas as áreas
produtivas da empresa como
uma excelente ferramenta de
prevenção. O formulário foi
padronizado para facilitar a
comunicação de todo e
qualquer incidente ocorrido
na área, que possa se tornar
um fator de risco para nossos

Formulário de Ocorrência
de Incidentes

colaboradores. No ano após
o preenchimento por parte
dos colaboradores, e le é
analisado pelo Técnico em
Segurança do Trabalho e
desenvolve-se então um plano
de ação para cor r ig ir o
problema.

AAAAA

Índice de Higiene
Ocupacional
O IHO - Índice de Higiene

Ocupacional, que mede o
percentual de colaboradores não
expostos à ruídos e agentes
químicos (definidosna legislação),
teve umamelhora de 17%no ano
de 2002. Apesar da lei permitir
esta exposição, com os devidos
controles e medidas preventivas,
a visão da Kodak é eliminar
totalmente esta exposição tendo
assim um IHO de 100%.
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segurança

Exemplo de atuação do GAPA em 2002

Depois �Transferência direta
do produto através de bomba
sem necessidade de manuseio
dos tambores.

Antes � Utilizavam métodos
para manuseio dos tambores de
200 Kg para transferência do
produto químico.

Manuseio dos tambores - antes Transferência direta - depois

SIPAT&MA foi organizada
pela CIPA, como suporte do

departamento de HSE. O tema
de 2002 foi : �Comportamento
seguro, valorizando a saúde�.
Foram realizadas várias
atividades, comoa gincana (várias
equipes), a telesipat concurso de
frases, o DIPAT & MA � Dia

SIPAT & MA - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes & Meio Ambiente

Interno de Prevenção de
Acidentes e Meio Ambiente,
palestras, concurso de paródias
e apresentação de stands com o
tema segurança, saúde e meio
ambiente, contando com a
presença de cerca 1000 cola-
boradores e prestadores de
serviços.

AAAAA

Kodak unificou a data e o
horário das reuniões sobre

segurança no trabalho com as
prestadoras de serviço. A
medida gerou um maior
entrosamento das empresas
com os padrões de HSE.
Na integração, a Kodak

Prestadoras de serviço
entrega a cada prestadora um
manual com regras ambientais
e de segurança. Essas regras
devem ser seguidas dentro da
fábrica, rigorosamente e, pelo
menos, uma vez por ano, essas
empresas recebem uma nova
atualização. Com isso, a Kodak

obteve um maior compro-
metimento com a segurança.
No ano passado, foram

emitidas 220 permissões para
trabalho de risco potencial, mas
nenhuma ocor rência foi
registrada.

AAAAA
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empre preocupada com a
segurança no trabalho, a

CIPA conseguiu, em 2002,
motivar ainda mais os
colaboradores a mudarem o
comportamento dentro e fora
da fábrica. O objetivo era
reduzir em 50% os acidentes de
trabalho. �Conseguimos índices
tão bons nesta área que hoje
pode-se dizer que a CIPA foca
os possíveis incidentes e não
somente os acidentes�, explica

CIPA e GAPA
segurança

Marcelo Pinton, gerente de
Produção e Processo, da área de
Making e presidente da CIPA na
gestão 2002/2003.
Os integrantes da CIPA e do

GAPA que atuam como
multiplicadores em suas áreas,
fizeram durante todo o ano um
trabalho de prevenção que
ajudou na correção imediata de
incidentes. A ação dos técnicos
de segurança dentro das áreas e
o envolvimento da gerência da

companhia no processo de
segurança comportamental
foram fundamentais para os
resultados obtidos no ano
passado. O concurso de frases
de segurança, realizado todos os
meses pelo Radar (Comitê de
Comunicação da Cipa), mostrou
que os colaboradores estão cada
vez mais envolvidos na
prevenção de acidentes.
Amatriz de desempenho que

o HSE utiliza para investigar e
reportar todos os incidentes
sofreu modificações no ano
passado. Agora cada re-
presentante do GAPA é
responsável pela implementação
dos objetivos em sua área. Esta
descentralização possibilita o
check-list cruzado, aumenta a
responsabilidade individual e
propicia a busca de melhores
resultados.

SSSSS
Integrantes da CIPA

Concurso de Slogan da Cipa - Frases vencedoras
�Não vale a pena arriscar,Segurança em primeiro lugar�.
Geraldo de Oliveira - novembro

�Na Fotograf
ia a

Qualidade
é Funda-

mental, na sua vida a

Segurança
é Essencial�

.

Camilo Visoto - setembro

�...não deixe a segurança cair, como
as folhas do outono�.

Marcos José Gonçalves - março

�Namoro é paixão.
Copa do

mundo é emoção. S
eguran

ça é

Conscie
ntizaçã

o�.

João Batista
- junho
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isando diminuir os riscos
no ambiente de trabalho,

para atingir a meta de Zero
Acidentes, a Kodak investe
tanto em projetos quanto em
conscient ização de seus

Estatísticas de acidentes
colaboradores. Através destas
ações conseguimos manter o
mesmo índice de acidentes em
relação ao ano passado, não
havendo nenhum caso com
afastamento.

utra ação que vem trazendo
execelentes resultados é a

implantação do Plano de
Manutenção Operação e
Controle (PMOC), com o
objetivo de melhorar a

Ar de Interiores
(CQAI) formado por repre-
sentantes de várias áreas. Esse
comitê avalia e monitora se o
sistema de ar condicionado está
adequado ao ambiente de
trabalho na empresa.

segurança saúde

m programa importante
na área de saúde é o

Programa de Detecção Precoce

Exame de Detecção Precoce de Câncer de Mama
de Câncer. No ano passado, 49
colaboradoras com idade igual
ou superior a 40 anos fizeram

os exames. A conscientização da
importância deste exame vem
aumentando a cada ano.

VVVVV

OOOOO

UUUUU

qualidade do ar de interiores
climatizados e proporcionar o
bem estar dos nossos cola-
boradores. Para viabilizar o
projeto, foi criado o Comitê
Qualidade do Ar de interiores

Uma vida saudável torna as pessoas mais felizes e bem-dispostas. Por isso, o Departamento de
Medicina Ocupacional da área de HSE investiu pesado em seus programas de saúde no ano passado.
Nossos registros mostram progressos em vários programas preventivos junto aos colaboradores e seus
familiares. Uma série de pequenas campanhas, como a da Ginástica Holística e a de Prevenção da
Gripe produziram grandes efeitos. Para a Kodak, o futuro do planeta é uma questão de ação, educação
e saúde. Confira os dados abaixo.
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Kodak constatou, por meio
de pesquisas, bons resul-

tados com o Programa de
Ginástica Laboral (PGLT). No
ano passado, cerca de 350
pessoas de diversas áreas
participaram do projeto.
O objetivo desse programa é

ajudar o colaborador amelhorar
seu rendimento físico e sua
saúde. �O importante é
combinar qualidade de vida com
integração ao ambiente de
trabalho. Além disso, con-
tribuímos para diminuir o
absenteísmo�, relata Tânia

O que 10 minutos podem fazer por você, desde que
sua participação seja efetiva.

saúde

Programa de Ginástica
Laboral (PGLT) possui

ainda um grupo terapêutico
destinado àqueles que estão com
dificuldades físicas e emocionais.
Os encontros, com grupos de
até 15 pessoas, são de uma hora
cada, duas vez por semana.

Zillio, coordenadora do PGLT.
O programa prevê exercícios

físicos compensatórios e de
conscientização corporal, a fim
de elevar a auto-estima do
colaborador e prevenir os riscos
de lesões e distúrbios associados
ao esforço repetitivo.
Os participantes do

programa acreditam que essa
prática contínua melhora a
condição física e a postura,
diminuindo o cansaço muscular
e propiciando mais ânimo e
sociabilidade.
No PGLT, os colaboradores

também aprendem exercícios
que podem ser realizados
durante o trabalho ou em casa,
a qualquer hora. Participe!

AAAAA

Grupo Terapêutico

OOOOO

utra ação importante na área
de Saúde em 2002 foi a

formação de um grupo de
colaboradores voluntários para
brigada de primeiros socorros.
Existe um colaborador apto em
cada área para prestar o primeiro
atendimento até a chegada do
enfermeiro no departamento.
Eles são treinados comfreqüência
e reciclados dentro da empresa.

Brigada de Primeiros Socorros

OOOOO

Colaboradores participando da Ginástica Laboral.

Simulação de primeiros socorros.

Grupo de volu
ntários do pro

grama.

Exercícios es-
pecíficos de res-
piração, correção
de postura e rela-
xamento são a
base da terapia
corporal.

Colaboradores participando da Ginástica Laboral.
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Programa contra a obesi-
dade e o sobrepeso foi

implantado em 2001, pelo
Departamento médico. Em
2002, o projeto atingiu 136
colaboradores divididos em três
grupos, de acordo com o IMC
(índice demassa corporal). Com
a ajuda dos Vigilantes do Peso

Programa para redução de Sobrepeso/Obesidade
foi desenvolvido um cardápio
onde se incluía o consumo de
alimentos com baixas calorias,
também foi estimulada a prática
de exercícios físicos. A
Obesidade e o Sobrepeso são
fatores de riscos para
desenvolver doenças cardio-
vasculares (infartos), hiper-

tensão, diabetes e alguns tipos
de câncer (endométrio, mama e
colo-retal). Com a reeducação
alimentar e os exercícios físicos,
os resultados foram favoráveis,
tendo uma importante redução
de peso em 102 colaboradores.

saúde

m 2002, o Programa de
Qualidade de Vida (PQVi)

realizou eventos de imunização
importantes na área de saúde,
promovida pelo Departamento
Médico:
Vacina Antigripal: imuni-

zados 654 colaboradores e 669
dependentes, em São José dos
Campos.

Vacinas
Vacina Anti-

tetânica: imu-
nizados 219
colaboradores
no Dia da Qua-
lidade. A vacina
contra a febre
amarela foi re-
comendada a todos os cola-
boradores que trabalham em

OOOOO

EEEEE

programa antitabagismo
alcançou ótimos resultados

em 2002. O programa faz parte
do Programa de Qualidade de
Vida (PQVi). Participaram 23
colaboradores, divididos em três
grupos, sendo que 17 pessoas

Programa: Antitabagismo
pararam de fumar e apenas 4
tiveram recaídas. Estes grupos
se reúnem durante seis semanas
consecutivas, recebendo
orientações antitabágicas e
informações sobre osmalefícios
que o cigarro causa à saúde.

O departamento médico
acompanha o colaborador
durante um ano após o
programa com o objetivo de
avaliar recaída.

OOOOO

ando continuidade às
ações voltadas para

melhoria da saúde dos
colaboradores, o Comitê de
Saúde do PQVi (Programa de
Qualidade de Vida) acom-
panhou semestralmente os

Grupo de Risco colaboradores que estão
incluídos no grupo de risco. São
pessoas que já foram diagnos-
ticadas e apresentaram proble-
mas, como pressão alta, dia-
betes, dislipidêmicos (colesterol
alterado), cardiopatas (doença
do coração) e epilépticos.

DDDDD

Programa de vacinação.

áreas endêmicas do país (região
centro-oeste e região norte).
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s exames periódicos rea-
lizados anualmente pelo

Departamento de HSE, através
da área de medicina ocu-
pacional, atingiram 90% dos
colaboradores, no ano de 2002.
Os exames são realizados, de
acordo com os riscos (químicos,

Exames Periódicos
físicos, biológicos ou ergo-
nômicos) de cada função,
previamente levantados pelo
PPRA (Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais), através
da área de Segurança. Com estas
informações, o Departamento

médico realiza exame clínico e,
quando necessário, específico
para cada risco da função. Esses
exames fazem parte do
Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional.
(PCMSO).

OOOOO

erentes e diretores parti-
ciparam do segundo Check-

up, em 2002. Os exames foram
realizados no Hospital Policlin
em São José dos Campos e no
Laboratório Fleury para os
colaboradores de São Paulo.
Este programa visa aspectos
preventivos e diagnósticos
precoces. São realizados exames
laboratoriais, radiológicos, ultra-
sonográficos, oftalmológicos,
cardiológicos e endoscópicos.
Além destes exames, são feitas
avaliações fisioterápica, psi-
cológica e nutricional. Podemos
considerar que foi um sucesso a
participação dos nossos
colaboradores, uma vez que
tivemos a adesão de quase 100
% dos diretores e gerentes .

Check-up
o Dia da Qualidade, rea-
lizado em agosto de 2002, o

ambulatório médico promoveu
uma campanha para realizar dois
exames importantes: dosagem
de colesterol e glicemia.
Tivemos a adesão de 106
colaboradores, no exame de

Dia da Qualidade
colesterol, e 125, no de Glice-
mia. Estas ações fazem parte da
área de medicina ocupacional,
visando diagnosticar preco-
cemente possíveis casos de
diabetes e alteração dos níveis
do colesterol em nossos
colaboradores.

GGGGG NNNNN

ste programa é mais uma
ação conjunta entre o

Departamento de Medicina
Ocupacional e o de Segurança.
Para a realização deste exame, é

Programa de Conservação Auditiva
elaborado previamente um
relatório, apontando as áreas de
maiores riscos para os
colaboradores, que são deter-
minadas pelo PPRA (Programa

de Prevenção de Riscos
Ambientais). Em 2002, foram
realizados 142 exames audio-
métricos.

saúde

Foto do Dia da Qualidade.

EEEEE
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saúde comunidade

Campanha de Doação de Sangue
por um funcionário de banco de
sangue externo. Sessenta e sete
doadores participaram da
Campanha.

entro das iniciativas para a
comunidade, no ano de

2002, uma moradora da
comunidade precisou de doação
de sangue. A Kodak abriu um
espaço para que os cola-
boradores voluntários parti-
cipassem desta campanha.

Doação de
Sangue para
Comunidade

última pesquisa realizada
com a comunidade, em

2002, trouxe ótimos resultados.
Os moradores disseram que
estão contentes com as ações da
empresa realizadas no bairro.
Em razão da satisfação obtida,
vamos continuar investindo na
conscientização do meio
ambiente e qualidade de vida
dos moradores da vizinhança.

Pesquisa de Satisfação

Esta é a terceira pesquisa. Veja
o resultado do grau de satisfação
da comunidade nas pesquisas
anteriores, considerando o item
�pessoas satisfeitas ou muito
satisfeitas�:

1998 - 85,5%
2000 - 96,6%
2002 - 99,3%

EEEEE

DDDDD

AAAAA

m 2002, realizou-se o � Dia
do Doador de Sangue�. A

campanha é uma continuidade
das ações voltadas para apoio e
solidariedade humana. Este
programa consiste em atender
às necessidades transfusionais de
colaboradores e dependentes
diretos, em situações progra-
madas ou emergências. O
material é coletado no próprio
ambulatório médico da Kodak

Dois dos 67 doadores de sangue da campanha.

Armazenagem do sangue coletado.

A Kodak, consciente de sua responsabilidade social, vem desenvolvendo ações contínuas visando
proporcionar maior qualidade de vida aos seus colaboradores e à comunidade na qual está instalada.
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Kodak e a Sociedade Ami-
gos de Bairro do 31 de

Março (Satumar) realizam
reuniões uma vez por mês. Os
encontros são realizados na
empresa, onde os moradores
recebem orientações sobre
vários assuntos: meio ambiente,
combate a incêndio e outros
assuntos de interesse da
comunidade, visando amelhoria
de qualidade de vida dos
moradores do bairro. Em 2002,
foram criados dois cursos de

Qualidade de Vida - Educação Ambiental com a Comunidade
fotografia. Nesse relacio-
namento, instituiu-se um canal
de comunicação direto com a
Kodak , onde apresenta-se as

comunidade

programa dos Patrulheiros
Ambientais continua cum-

prindo seu papel para a
conscientização ambiental da
comunidade. Em 2002, foram
formados 49 patrulheiros alunos
da 8ª série e primeiro ano do
ensinomédio daEscolaEstadual
Nelson Nascimento Monteiro,
localizada na comunidade. Os
alunos são escolhidos pela
própria escola e o curso tem
duração de três meses com uma
aula por semana. Eles recebem
orientações sobre cidadania,
consciência ambiental e aulas de
fotografia, além de visitas
externas a Sabesp, Urbam e
Horto Florestal. Ao final do
curso, os alunos se dividem em
grupos e encenam temas que
foram ensinados durante o curso.
O objetivo deste projeto é

formar patrulheiros com a
função de multiplicadores da
concientização ambiental, a fim
de que estes conhecimentos
possam ser implantados nas

Patrulheiros Ambientais
escolas e no bairro. Rodolfo
Emanuel Guimarães foi um dos
participantes da 4ª turma. Ele
admite que não tinha nenhum
conhecimento na área ambiental,
nem mesmo sabia onde
pesquisar e que o curso naKodak
ajudoumuito amudar os hábitos
dele e de sua família. �A Kodak
me mostrou a importância de
separar o lixo, economizar
energia e água. Coloquei em
prática dentro de casa tudo que
aprendi. Minha família aproveita
melhor os alimentos, aprendeu
a apagar a luz quando deixar
qualquer dependência da casa e,
com isso, conseguimos reduzir
em quase 50% o consumo de
energia elétrica. Eu não tinha
conhecimento de que uma
empresa como aKodak pudesse
me ensinar a ter qualquer tipo de
preocupação ambiental. Fiquei
impressionado em saber como
a fábrica trata o esgoto, o
trabalho de limpeza e reapro-
veitamento da água.�

AAAAA

OOOOO

Aparecida Fernandes Karatanasov

necessidades de melhoria para
a comunidade vizinha. � Nosso
bairro já conseguiu muitas
melhorias. Hoje temos pos-
sibilidade de discutir e falar
sobre nossas dificuldades, como
por exemplo, se estamos
precisando de uma limpeza no
bairro, ou a reforma de uma
praça. Toda a comunidade está
muito satisfeita com esta ajuda�,
comenta Aparecida Fernandes
Karatanasov, representante do
bairro.

Rodolfo Emanuel Gu
imarães.

Turma de Patrulheiros de 2002.

Participante recebendo
certificado.
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Patrulheiros na KAM
papel ) e Cometais ( empresa de
reciclagem de metais), ao aterro
sanitário, porto de Manaus,
INPA - Instituto Nacional de
Pesquisa da Amazônia (Bosque
da Ciência) e um curso de
fotografia. Ao final desta fase,
18 alunos, que tiveram índice de
participação maior que seis
pontos se qualificaram para a
segunda fase do projeto.
Eles foram divididos em

quatro grupos para trabalhar os
temas que eles mesmos
escolheram. Cada grupo desen-
volveu um projeto que está
sendo implementado, até
junho/2003, na escola Rilton
Leal Filho com o apoio do
pessoal da KAM.
Cada um de três grupos

escolheu, os temas �desperdício
de merenda�, �coleta seletiva�
e �reciclagem de papel e
plástico�; o quarto decidiu
trabalhar com o 5S, tendo como
alvo de suas ações os banheiros
da escola; o quinto grupo se

responsabilizou pela consci-
entização e atendimento às
necessidades dos outros
participantes.
A primeira fase fechou com

o Dia da Qualidade, quando
todos os alunos foram ao
auditório do shopping
CECOMIZ . Na segunda fase,
o pessoal da KAM está fazendo
reuniões com os patrulheiros
duas vezes por mês para
verif icar o andamento dos
trabalhos.
�O resultado tem sido tão

favorável que já estamos
formando nova turma em outra
escola�, diz Ângela Araújo,
assistente administrativa.

Participantes do projeto:

Deisy Ataide, Gilson Silva,
Amarildo dos Santos, Marcelo
Pereira, Viviane Angélica,
Amarildo Raulino.

projeto patrulheiros am-
bientais está sendo im-

plantado com sucesso na KAM.
A primeira fase do programa,
iniciada no ano passado, contou
com a participação de 20 alunos
do ensino fundamental de 7ª e
8ª séries da escola Rilton Leal
Filho, escolhida para inaugurar o
projeto.
Em encontros semanais, os

alunos aprenderam a teoria e a
prática da coleta seletiva de lixo,
da reciclagem e do programa 5S.
As atividades incluíram visitas ao
Sovel (empresa de reciclagem de

OOOOO

comunidade

Integrante da turma de Patrulheiros KAM.

Turma de Patrulheiros KAM 2002.
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comunidade

Kodak continua realizando
o Programa de Educação

Ambiental para alunos acima
de 12 anos. O número de
participantes cresce a cada ano.
Em2001, tivemos a visita de 560
alunos. Neste ano foram 672
participantes, atendendo a 26
escolas da região. Durante o
tempo que permanecem na

Palestras: Alunos na Kodak

Open House

empresa, eles participam de
palestras sobre meio ambiente,
recebem dicas de como
fotografar, fazem um �tour� na
área produtiva e conhecem a
parte externa da empresa. No
encerramento da visita é
preparada uma dinâmica sobre
o que aprenderam.

s famílias dos nossos colabo-
radores continuam parti-

cipando do � Programa Portas
Abertas à Educação Ambiental.
Em 2002, cerca de 72 famílias,

atingindo 360 participantes,
estiveram envolvidos no projeto,
cujo o principal objetivo é
proporcionar a conscientização
ambiental. Na programação,
estão incluídas palestras sobre
meio ambiente e uma visita na
área de trabalho do colaborador,

Família dos Colaboradores e Comunidade
além de um �tour� pela fábrica
para conhecer nossas instalações.
Esta é mais uma ação do

Programa de Qualidade de Vida
(PQVi) que tem colaborado para
a realização deste projeto. Este
programa também está aberto à
comunidade. No ano passado,
cerca de 650 pessoas parti-
ciparam da visita, assistindo a
várias palestras sobre meio
ambiente e tendo a oportunidade
de dar um �giro� pela empresa

para conhecer como é feita a
separação de lixo e o tratamento
de esgoto.

urante o ano de 2002, foram
doados às entidades APAE

(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) de Pindamo-
nhangaba e Cooperativa de
Reciclagem SãoVicente, em São
José dos Campos, 21 toneladas
de plásticos diversos e copos
descartáveis, provenientes da
coleta seletiva da fábrica.

Doações

AAAAA

AAAAA

DDDDD

Alunos na K
odak.

Alunos no restaurante da Kodak.

Família dos colaboradores.

Sistema de coleta seletiva da Kodak.
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