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1. Name of Company: Sumitomo Rubber do Brasil 

Ltda.

2. Location: Fazenda Rio Grande - PR

3. Founded: July, 2011 (Start of production: 

October/2013)

4. Business Area: Production and sales of radial tires 

for passenger car. Sales of radial tires for truck and 

bus.

5. Investment: R$ 1,045 million

6. Paid-in Capital: R$ 1,349 million

7. Capital Formation: Sumitomo Rubber Industries, 

Ltd. 100%

8. Production Capacity: 15,000 tires per day

9. Number of Employees: 1,269

10. Total Area: 500,000 m2 

1. Nome da Empresa: Sumitomo Rubber do Brasil 

Ltda.

2. Localização: Fazenda Rio Grande  - PR

3. Fundação: Julho, 2011 (Início da produção: 

Outubro/2013)

4. Área de Negócios: Producão e venda de pneus 

radiais para carros de passeio. Vendas de pneus radiais 

para caminhões e ônibus

5. Investimento: R$ 1.045 milhões

6. Capital Pago: R$ 1.349 milhões

7. Formação de Capital: Sumitomo Rubber 

Industries, Ltd. 100%

8. Capacidade de Produção: 15.000 pneus/dia

9. Número de Funcionários: 1.269

10. Área Total: 500.000 m2

SRB Company Profile (End of 2017)
Perfil da SRB (Final de 2017)
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From the startup of SRB, we have been striving to establish the factory that promotes safety, health, 

quality, and environmental activities. We organized various committees to encourage all departments 

and employees to pursue our goals while following our philosophy. I believe that our all efforts to 

contribute for stakeholders are the important responsibility to become an excellent factory and this 

report will show part of our activity.

This report details our sustainability progress through the end of financial year 2017.

Thank you for your continued trust and support.  

Desde o start up da SRB temos nos esforçado para construírmos uma fábrica que promova 

segurança, saúde, qualidade e atividades ambientais. Organizamos vários comitês para incentivar 

todos os departamentos e funcionários a alcançar nossos objetivos seguindo nossa filosofia. 

Acredito que todo o nosso empenho para contribuir com nossos envolvidos significa uma importante 

responsabilidade em busca de uma fábrica com excelência, e este reporte apresentará um pouco da 

nossa atividade.

Neste reporte detalha-se também nosso progresso de sustentabilidade até o final do ano fiscal de 

2017.

Obrigado pela sua confiança e apoio contínuos.

President Message and Industrial
Executive Director Message
Mensagem do Presidente e Diretor Executivo Industrial

Industrial Executive Director message / Mensagem do Diretor Executivo Industrial
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I’m pleased to share with you our 1st Corporate Social Responsibility (CSR) Report. Based on SRB 

management system and Sumitomo Rubber Group’s philosophy, SRB has been promoting variety of 

activities to show our commitment and responsibility to our stakeholders. As the name of this report 

has changed from “Social & Environmental Report” to “CSR Report”, we included more information 

regarding GENKI activities. I hope this report will update you on what we’ve accomplished over the 

past year and describe how SRB honor and strengthen our commitments to all stakeholders.

Tenho o prazer de compartilhar com você o nosso 1º Reporte de Responsabilidade Social Corporativo 

(CSR). Com base no sistema de gerenciamento da SRB e na   filosofia do Grupo Sumitomo Rubber, 

a SRB tem promovido diversas atividades para mostrar seu compromisso e responsabilidade 

para com os seus envolvidos. Devido à mudança do nome deste reporte, que anteriormente se 

denominava “Relatório Socioambiental” e que agora passa a denominar-se “Reporte CSR”, incluímos 

mais informações sobre as atividades do GENKI. Espero que este reporte o atualize sobre o que 

conquistamos no ano passado e relate como a SRB honra e fortalece seus compromissos com todos 

os seus envolvidos.

President message / Mensagem do Presidente 

Shizuma Kubota

Yoshinori Wakitani
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SRB Management Policy
Política de Gerenciamento da SRB
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Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. has implemented and maintained its processes -  the Integrated Management 

System - IMS, and consequently received  the certifications below:  

• ISO 14001:2015 - Environmental  Management System

• ISO 50001:2011 - Energy  Management Systems

• OHSAS 18001:2007 - Occupational  Health and Safety Management System

• ISO 9001:2015 - Quality Management System

And as requirement to supply to the automotive industry, performed a successful transition from ISO/TS16949:2010 

to IATF16949:2016. 

SRB also has some mandatory Certification as the INMETRO (for commercialization of tires for the Brazilian Market) 

and also the E/ECE/TRANS/505 (for commercialization of tires for exportation). As a common requirement to these 

several regulations, (SRB) implemented an Integrated management policy related to the safety, occupational health, 

quality, environment and energy.

A Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. implementou e manteve seus processos - o Sistema de Gestão Integrado - SGI, 

e consequentemente recebeu as certificações abaixo:

• ISO 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental

• ISO 50001:2011 - Sistemas de Gestão de  Energia

• OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional e Segurança

• ISO 9001:2015 - Sistema de  Gestão da Qualidade

E como requisito para fornecimento à indústria automotiva, realizou com sucesso a transição da ISO/TS16949:2010 

para a IATF 16949:2016. 

A SRB possui também algumas certificações compulsórias como o INMETRO (para a comercialização de pneus 

no mercado brasileiro) e também o E/ECE/TRANS/505 (para exportação). Como requisito comum a essas diversas 

normativas, a (SRB) implementou uma política de gestão integrada relativa a segurança, saúde ocupacional, 

qualidade, meio ambiente e energia. 
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SRB-QA-PS-0001.01

Pol��cas de Segurança e Saúde - Qualidade - Meio Ambiente - Energia

【Ser uma empresa confiável por todos】

A SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA. como uma produtora e vendedora de pneus para carro deve obedecer
à filosofia de gestão da Sumitomo Rubber Group, exercer o seu papel social como empresa, contribuir
amplamente com a sociedade e se tornar uma empresa que seja confiável.

【Segurança】A segurança e a saúde tem prioridade em tudo

【Qualidade】Criar a ‘Qualidade número um do mundo’

【Meio Ambiente】Ter responsabilidade com meio ambiente global

【Energia】Melhoria con�nua para o desempenho energé�co 

A Respeitar as leis e outros requisitos, manter uma boa comunicação com todos os ‘Stake Holders’ e reportar o
resultado das a�vidades de Segurança e Saúde, Qualidade, Meio Ambiente e Energia.

Com o ‘Genchi, Genbutsu’ promover uma melhoria con�nua e�

1 【Segurança】Almejar zero acidente e zero doença, construindo um ambiente de
   trabalho com diminuição dos riscos potenciais que causam acidentes e doenças.

【Qualidade】Oferecer aos clientes um serviço e produto de qualidade excelente
   e confiável.

【Meio Ambiente】Proteger e prevenir a poluição ambiental, minimizando os
   impactos ambientais e esforçando-se para construir uma sociedade sustentável.

【Energia】Contribuir com a redução do impacto ambiental através da aquisição 
   de produto e evolução do método de produção buscando o aprimoramento do 
   desempenho energé�co.

2

Realizar a�vidades inovadoras no �mbito do desenvolvimento tecnol�gico e em vários outros setores, oferecer
um produto atra�vo, e contribuir com a sociedade através de a�vidades de melhorias da segurança, qualidade,
meio ambiente e energia.

Todos da SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA. devem por em prá�ca o sistema de gestão e realizar melhoria
con�nua.
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SRB Management Policy
Política de Gerenciamento da SRB

The IMS Policy of Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. 

is in compliance with the general Policy of Sumitomo 

Rubber Group and supports the global guidelines on 

safety, health, quality, environment and energy. This 

policy expresses the SRB commitment with the safety 

& healthy prioritization, protection and prevention 

environmental pollution, the customer satisfaction, the 

continuous improvement of products, processes and 

energy performance and also the practice of social role 

as a company contribution to society.

A Política do SGI da Sumitomo Rubber do Brasil 

Ltda. está em conformidade com a política geral 

do Grupo Sumitomo Rubber e apoia as diretrizes 

globais de segurança e saúde ocupacional, qualidade, 

meio ambiente e energia. Essa política expressa o 

compromisso da SRB com a priorização da segurança 

e saúde, a proteção e prevenção da poluição 

ambiental, a satisfação do cliente, a melhoria contínua 

de produtos, processos, serviços e desempenho 

energético, além da prática do papel social como uma 

contribuição da empresa para a sociedade.
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Certificate of Approval

  
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued By: Lloyd's Register do Brasil Ltda, Rua Helena, 235 - 6º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP 04552-050, Brasil for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES,
United Kingdom

Page 1 of 1

This is to certify that the Management System of:

Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.
Rua Francisco Ferreira da Cruz, 4656, Fazenda Rio Grande, Parque Industrial, Curitiba, 83820293,

Brazil

has been approved by LRQA to the following standards:

 ISO 50001:2011 
  

 Chris Koci - President, LRQA Americas

Issued By: Lloyd's Register do Brasil Ltda

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Current Issue Date: 29 September 2017 Original Approvals:
Expiry Date: 28 September 2020 ISO 50001 – 19 February 2015
Certificate Identity Number: 10060280

Approval Number(s): ISO 50001 – 0011445 

The scope of this approval is applicable to:
Manufacturing and Distribution of Automobile Radial Tyres.

Certificate of Approval
Certificado de Aprovação

ISO 14001:2015, JIS Q 14001: 2015 

Environmental Management System   

Original Approval: 5 December 2007

Current Certificate: 5 December 2016

Certificate Expiry: December 2019

ISO 14001:2015, JIS Q 14001: 2015 

Sistema de Gerenciamento Ambiental  

Aprovação Original: de Dezembro de 2007

Certificado Atual: 5 de Dezembro de 2016

Data de Vencimento: 4 de Dezembro de 2019

ISO 50001: 2011 

Energy Management System   

Original Approval: 19 February 2015

Current Certificate: 29 September 2017

Certificate Expiry: 28 September 2020

ISO 50001: 2011 

Sistema de Gerenciamento Energético   

Aprovação Original: 19 de Fevereiro de 2015

Certificado Atual: 29 de Setembro de 2017

Data de Vencimento: 28 de Setembro de 2020
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5 GENKI: Basic Philosophy of CSR 
Filosofia básica do CSR

Green   |   Ecology   |   Next   |   Kindness   |   Integrity

“The Sumitomo Rubber Group’s GENKI Activities are energetic contributions to the environment and communities, 

focusing on being both a trusted corporate and helping achieve a sustainable society.”    

“As atividades do GENKI do Grupo Sumitomo Rubber são contribuições energéticas para o meio ambiente e 

as comunidades, com foco em ser uma corporação confiável e contribuir para a conquista de uma sociedade 

sustentável”.

Based on this philosophy, Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. carried out several actions in 2017 always focusing on 

the well-being of the employees and the contribution to the local community and environment. In this report, we 

would like to share highlights of our GENKI activities.

Baseado nessa filosofia, a Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. realizou diversas ações em 2017, sempre focando 

no bem-estar dos colaboradores e na contribuição para a comunidade local e o meio ambiente. Neste reporte, 

gostaríamos de compartilhar os destaques das nossas atividades do GENKI.
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6 Green 
Verde

Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. continually try to become a company that contributes to achieve a sustainable 

society. For this achievement, one of the objectives is to improve the activities of the environment and raise the 

awareness of employees.

During the year 2017 several awareness activities were carried out including training, simulation, implementation 

of the 3Rs Program and events for important dates in the environmental calendar such as: Water’s Day, Tree’s Day, 

River’s Day and a month of activities to celebrate the World Environment Day.

SRB also has the Environment Committee that is responsible for the continuous improvement of the Environmental 

Management System with the purpose of improving environmental performance and accompanying the action plan 

of the activities.

A Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. busca continuamente tornar-se uma empresa que contribua para a 

concretização de uma sociedade sustentável. Para essa conquista, um dos objetivos é aprimorar as atividades de 

meio ambiente e elevar a consciência dos colaboradores.

Durante o ano de 2017, várias atividades de conscientização foram realizadas, entre elas treinamentos, simulados, 

implementação do Programa 3Rs e eventos para datas importantes no calendário ambiental como: Dia da Água, Dia 

da Árvore, Dia do Rio e um mês de atividades para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

A SRB também possui o Comitê de Meio Ambiente que é responsável pela melhoria contínua do Sistema de Gestão 

Ambiental, com a finalidade de melhorar o desempenho ambiental e acompanhar o plano de ação das atividades.

Environmental Performance / Desempenho Ambientais

NAME: Thiago Matias  

POSITION: Leader Operator 

AREA:  Production

CARGO: Operador Líder 

ÁREA: Produção

“ Nature gives us several important benefits, so do not let it end up; plant, recycle 

and preserve.”

“A natureza nos proporciona vários benefícios importantes, por isso não deixe 

que ela acabe assim; plante, recicle e preserve-a.”

Employee’s Voice / Voz do Colaborador
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6 Green 
Verde

Environmental Indicators / Indicadores Ambientais

Environment Month

Water’s Day River’s Day Tree’s Day

Before After

Indicator: Water
Indicador: Água

Annual Average | Média Anual

4,80
4,80

2015 2016 2017

4,65
4,50

4,60
4,40

Indicator: Waste With Cost
(non-recyclable)

Indicador: Resíduos com Custo
(Não-reciclável)

Annual Average | Média Anual

135
135

2015 2016 2017

127
117

116

78

Indicator: VOC Emission 
Indicador: Emissão de VOC

0,086
0,086

2015 2016 2017

0,085

0,060 0,059

0,038

Annual Average | Média Anual

Indicator: CO2 Emission
Indicador: Emissão de CO2

0,180
0,163

2015 2016 2017

0,180

0,150

0,163
0,163

Annual Average | Média Anual
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6 Green 
Verde

Environmental Activities / Atividades Ambientais

Tree Planting / Plantio de Árvores

SRB respects and encourages the preservation of the environment. In 2017, the company promoted the planting of 

506 trees. The volunteers made a difference and enjoyed this event with their families.

Trees provide shade, favor temperature reduction, improve humidity and air quality, and prevent soil erosion.

A SRB respeita e incentiva a preservação do meio ambiente. Em 2017, a empresa promoveu o plantio de 506 

árvores. Os voluntários fizeram a diferença e curtiram esse evento com suas famílias.

As árvores fornecem sombra, favorecem a redução de temperatura e melhoram a umidade e a qualidade do ar, além 

de  evitarem a erosão do solo.
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6 Green 
Verde

Environment Month / Mês do Meio Ambiente 

On June we celebrate the environment 

month in SRB in order to awaken 

environmental awareness as well as 

the importance of preserving natural 

resources, thus encouraging the practice 

of environmentally correct attitudes.

Activities developed:

• Collection of household waste

• Tree of Consciousness

• Environmental brochure

• Exposition of the environmental 

procedures (SRB)

• Implementation of the 3Rs Program

• Competition between departments

• Environmental Blitz

• Environmental brochure

• Exposition of the environmental 

procedures (SRB)

• Implementation of the 3Rs Program

• Competition between departments

• Environmental Blitz

Em junho, celebramos o mês do meio 

ambiente na SRB, que tem como objetivo 

despertar a consciência ambiental, bem 

como a importância de preservar os 

recursos naturais, incentivando assim 

a prática de atitudes ambientalmente 

corretas.

Atividades desenvolvidas:

• Coleta de Resíduos Domiciliares

• Árvore da Consciência

• Cartilha ambiental

• Exposição dos procedimentos 

ambientais (SRB)

• Implementação do Programa 3Rs

• Competição entre departamentos

• Blitz ambiental
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7 Ecology 
Ecologia

In 2017, the Energy Saving Committee set the target of 3% reduction in electricity and 1% reduction in natural gas.

With the improvements to reduce energy consumption, waste reduction and awareness activities, we were able to 
achieve the target.

As in previous year, SRB replaced metal vapor lamps to LED technology in the unit’s area and represented a 74% 
reduction in lighting consumption in these areas.

To reduce the consumption of natural gas, we worked to reduce leaks and improved the thermal insulation at the 
manufacturing area.

By increasing our energy performance we contributed to reducing the impact on the environment.

Em 2017, o Comitê de Energy Saving fixou a meta de redução em 3% em energia elétrica e 1% em gás natural.

Com as melhorias para a redução de consumo de energia, a redução de desperdícios e atividades de 
conscientização, conseguimos atingir as metas.

A exemplo do que foi realizado no ano anterior, a SRB substituiu as lâmpadas de vapor metálico por LED na área das 
unit’s e representou uma redução de 74% no consumo de iluminação dessas áreas.

Para a redução do consumo de gás natural, trabalhamos na redução dos vazamentos e melhoramos o isolamento 
térmico da área fabril.

Aumentando nosso desempenho energético, contribuímos para a redução do impacto no meio ambiente.

Energy Saving Performance / Desempenho Energético

1.200

972

Target / Meta Result / Resultado

1.059 1.018 1.037 987 944 979 877 926 983 933 941 1.045
1.005 1.059 1.018 849 1.011 1.016 1.128 981 973 984 977 977 1.086

Avg. 1027 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Electricity / Eletricidade
kWh/Ton

1.000

800

600

400

200

0

3,0

Natural Gas / Gás Natural

2,5
2,0
1,5

5,0
4,5
4,0
3,5

1,0
0,5
0,0

4,18

Target / Meta Result / Resultado

4,08 4,14 4,24 4,21 4,20 4,36 4,09 4,17 4,13 4,13 4,17 4,36
4,18 4,36 4,22 4,14 4,23 4,21 4,38 4,17  4,18 4,14 4,20 4,21 4,36

Avg. 1027 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

GJ/Ton
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7 Ecology 
Ecologia

NAME: Matheus Rocha Drummond 

POSITION: Project Analyst 

AREA: Utility

CARGO: Analista de Projetos 

ÁREA: Utilidades

“By participating in energy saving’s actions, we contribute to reducing SRB’s 

energy consumption. Energy performance is key to preserving the environment.”

“Ao participar das ações de energy saving, contribuímos para a redução do 

consumo de energia da SRB. O desempenho energético é fundamental  

para a preservação do meio ambiente.”

Employee’s Voice / Voz do Colaborador
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7 Ecology 
Ecologia

Energy Saving Month / Mês do Energy Saving

May is the energy saving month 

in SRB. Several activities on 

awareness, information disclosure 

and cultural actions on energy 

saving were conducted by the 

Energy Saving committee. 

Activities conducted:

• Energy Saving Contest                                                                            

• Lectures                                                                                                       

 • Workshops                                                                                                

• Energy Saving Games

Maio é o mês do energy saving 

na SRB. Várias atividades de 

conscientização, disseminação 

de informações e ações culturais 

sobre desempenho energético 

foram realizadas pelo comitê de 

Energy Saving. 

Veja as atividades desenvolvidas:                          

• Concurso do Mês do Energy 

Saving   

• Palestras                                                                                                                    

• Workshops                                                                                                           

 • Jogo do Energy Saving

Activities and Events / Atividades e Eventos
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7 Ecology 
Ecologia

Car Sharing Day / Carona Solidária
As SRB concerns with the environment, the GENKI group leader organized the Car Sharing 

Day in order to help reduce CO2 emission and prevent air pollution. Through this activity, SRB 

contributed to a sustainable society. 

A SRB se preocupa com o meio ambiente, e o grupo líder do GENKI organizou a Carona 

Solidária com o objetivo de reduzir a emissão de CO2 e prevenir a poluição do ar. Através dessa 

atividade, a SRB contribuiu para uma sociedade sustentável.
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8 Next 
Novos Desenvolvimentos

November is celebrated as the 

Quality Month in SRB.  In this 

event, the company invests on the 

search of continuous improvement 

to achieve the highest quality in the 

world. 

• During this month, several 

activities were carried out: 

• Quality Motto

• IMS Documents Annual Review

• Quality Blitz

• Quality Patrol

• Quality Brochure

• Meeting with IMS Pilots

• Inspection Tour

• Meeting with Quality Internal 

Auditors

• Quality Month Exhibition

Novembro é considerado o Mês da 

Qualidade na SRB. Nesse evento, 

a empresa investe na busca da 

melhoria contínua para alcançar a 

mais alta qualidade do mundo. 

Durante esse mês, várias atividades 

foram realizadas:

• Concurso do Lema da Qualidade

• Revisão Anual de Documentos 

do SGI

• Blitz da Qualidade

• Patrulha da Qualidade

• Cartilha da Qualidade

• Reunião com Pilotos do SGI

• Visita à Inspeção

• Reunião com Auditores Internos 

da Qualidade

• Exposição do Mês da Qualidade

Quality Month / Mês da Qualidade
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8 Next 
Novos Desenvolvimentos

NAME: Jeiselaine Kozan 

POSITION: Purchase Supervisor 

AREA: Purchase

CARGO: Supervisora de Compras 

ÁREA: Compras

“Quality is certainly the basis for offering a safe and reliable product for the 

market.”

“A qualidade é com certeza a base para oferecer um produto seguro e confiável 

para o mercado.”

Employee’s Voice / Voz do Colaborador
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9 Kindness 
Bem-Estar

In 2017, we had three editions of Family Day: May, 

September and December. We received around 290 

guests that had the opportunity to visit our factory and 

know the Sumitomo Rubber Group’s history.  

• Institutional Lecture       

• Coffee Break                                

• Factory Tour

• Face Painting and Crazy Hairdresser 

• Recreational Activities

• Cartoon

• Safety Activity with Children

Em 2017, tivemos três edições do Dia da Família: 

maio, setembro e dezembro. Recebemos cerca de 

290 convidados que tiveram a oportunidade de visitar 

nossa fábrica e conhecer a história do Grupo Sumitomo 

Rubber. 

• Palestra Institucional

• Coffee Break

• Tour na Fábrica

• Pintura Facial e Cabeleireiro Maluco

• Atividades Recreativas

• Cineminha

• Atividade de Segurança com as Crianças

Family Day / Dia da Família 
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9 Kindness 
Bem-Estar

In 2017, the health department promoted the Health Blitz with the objective of improving health and quality of life 

through awareness and clarification of doubts. One of the activities carried out was the vaccination campaign, that 

aims the diseases prevention. Last year was carried out internally for the comfort of employees.

Em 2017, o departamento de saúde promoveu ações de saúde com o objetivo de melhorar a saúde e qualidade 

de vida através da conscientização e esclarecimento de dúvidas. Uma das atividades realizadas foi a campanha de 

vacinação, que visa à prevenção de doenças. No ano ano passado, a campanha foi realizada internamente para o 

conforto dos funcionários.

Health Actions / Ações de Saúde 

NAME: Ana Cacieli Borges Azevedo 

POSITION: Safety Technician 

AREA: HSE

CARGO: Técnica de Segurança do Trabalho 

ÁREA: HSE

“Our company encourages us to take care of our work routine, and also cares 

about our well being, encouraging us to participate in actions that offer us well 

being in the GENKI program.“

“Nossa empresa nos incentiva a cuidar da nossa rotina de trabalho e também  

se preocupa com nosso bem-estar, encorajando-nos a participar de ações  

do programa GENKI.”

Employee’s Voice / Voz do Colaborador
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9 Kindness 
Bem-Estar

Safety Month is the event to create the awareness 

about safety in various way. Activities developed:

• Lecture - Panic Syndrome

• Lecture - First Aid

• Safety Improvisation Theater

• Quick Massage

• Food Safety

• Fast Corridor Activities

• Gift delivery to employee answered correctly the 

hunting words | crosswords game (raffle)

 

O mês da segurança é o evento para criar a consciência 

sobre segurança de maneira diferente. Atividades 

desenvolvidas:

• Palestra - Síndrome do Pânico

• Palestra - Primeiros Socorros

• Teatro de Improviso 

• Massagem

• Segurança Alimentar

• Atividades aos Funcionários

• Entrega de brindes aos funcionários que responderam 

corretamente ao caça-palavras | palavras cruzadas 

(sorteio).

Safety Month / Mês da Segurança
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9 Kindness 
Bem-Estar

SRB, together with the GENKI group leader, organized the soccer championship. Considering soccer as one of 

the most traditional sports in Brazil, this activity is one of the most awaited by the employees. In this activity the 

participants have the opportunity to share the union spirit and the joy with their co-workers.

A SRB, juntamente com o grupo líder do GENKI, organizou o campeonato de futebol. Considerando o futebol como 

um dos esportes mais tradicionais no Brasil, essa atividade é uma das mais aguardadas pelos funcionários. Nessa 

atividade os participantes têm a oportunidade de compartilhar o espírito de união e a alegria com seus colegas de 

trabalho.

Soccer Championship / Campeonato de Futebol
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Integrity 
Integridade

Professional orientation to young apprentices and 

teenagers from public municipal schools of Fazenda Rio 

Grande. This year the project came to its 5th Edition.

Orientação profissional para jovens aprendizes e 

adolescentes das escolas municipais públicas da Fazenda 

Rio Grande. Este ano, o projeto chegou à sua 5ª edição.

In September, we celebrate the SRI Way Month in SRB. 

Several activities were prepared for this important 

event to remember the organization’s values. Activities 

developed:  

• SRI Way Month Brochure

• Gold and Silver Muito Bom! Card

• E-Quiz

• Rhymes Contest 

• Muito Bom! Blitz 

Em setembro, celebramos o Mês SRI Way na SRB. 

Várias atividades foram preparadas para esse 

importante evento a fim de lembrarmos os valores da 

organização. Atividades desenvolvidas:  

• Cartilha do Mês do SRI Way 

• Cartão Muito Bom! Ouro e Prata

• E-Quiz

• Concurso de Rimas

• Blitz Muito Bom!

Come On! Project / Projeto Come On!

SRI Way Month / Mês do SRI Way

 10
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Integrity 
Integridade

NAME: Nilton Jhony da Cruz 

POSITION: Mechanical Maintenance Technician Leader 

AREA: Maintenance

CARGO: Técnico de Manutenção Mecânico Líder 

ÁREA: Manutenção

“To implant in our lives a habit of practicing actions according to compliance 

principles. Not only for ourselves, but also for the generation of collective 

benefits.”

“Implantar em nossas vidas o hábito de praticar ações de acordo com os 

princípios éticos. Não apenas para si mesmo, mas também para a geração de 

benefícios coletivos.”

Employee’s Voice / Voz do Colaborador

 10



SRB is committed to create a work environment where employees feel comfortable reporting, asking for help, and 

expressing concerns.

In October, we celebrate the Compliance Month. SRB reinforces the company’s rules on compliance for a good work 

environment involving the employees in several activities.

• Internal Communications Disclosure 

• Compliance Month Game

• Gifts for Participants (raffle)

A SRB está comprometida em criar um ambiente de trabalho onde os funcionários se sintam confortáveis em relatar, 

solicitar ajuda e expressar suas preocupações.

Em Outubro, celebramos o Mês da Ética. A SRB reforça suas regras de ética em busca de um bom ambiente de 

trabalho envolvendo os funcionários em diversas atividades.

• Divulgação de Comunicados Internos

• Jogo do Mês da Ética

• Brindes aos Participantes (sorteio)

Compliance Month / Mês da Ética
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Integrity 
Integridade 10



The Solidary Christmas was held in December 2017. It was an activity to gave 36 elderlies a more joyful and happy 

Christmas. The institutions selected by the GENKI Leader Group were: Lar Madre Clélia, located in Quitandinha and 

the Associação Mandiritubense de Amigos dos Idosos, located in Mandirituba. The institutions were provided with 

diapers and toiletries. 

O Natal Solidário realizou-se em dezembro de 2017. Foi uma atividade que proporcionou a 36 idosos um Natal mais 

feliz. As instituições selecionadas pelo Grupo Líder GENKI foram: Lar Madre Clélia, localizada em Quitandinha e 

Associação Mandiritubense de Amigos dos Idosos, localizada em Mandirituba. As instituições receberam fraldas e 

artigos de higiene pessoal.

Solidary Christmas / Natal Solidário
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