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ONHECENDO OS DEPARTAMENTOS:

Produção Farmacêutica
A área de Produção Farmacêutica é responsável pelos procedimentos
para o desenvolvimento dos medicamentos líquidos. Em seus laboratórios é produzida a base oculta que possibilita 33% da produção
comercializada pela empresa. A equipe de 10 pessoas é gerenciada
pelo bioquímico argentino Alcides Gustavo
Scaffa, e trabalha com
rigoroso controle de
qualidade e equipamentos de última geração.
“É uma equipe unida,
que gosta do que faz e
está sempre buscando
novas soluções”, afirma
Scaffa. Ele atuou na
fábrica argentina até
A equipe é formada pelo gerente, supervisor, técnicos e operadores. sua desativação e, em
out/00, veio ao Brasil
para executar toda transferência de tecnologia de manufatura do
Cydectin.
A Área é dividida em três setores: Meio de Cultura, Cydectin e
Farmacêutico. No Meio de Cultura são preparadas as bases líquidas
que permitem a multiplicação das sementes para posterior fabricação
de vacinas. Atualmente esta área se dedica ao projeto de reformulação
do lay-out, envolvendo alterações no espaço físico e melhorias tecnológicas que resultarão em ampliação da capacidade de produção. As
reformas serão concluídas até o final
do ano, oferecendo maior conforto e
segurança ao trabalho. Na área de
produção do Cydectin, um dos mais
importantes produtos para bovinos
comercializados pela empresa hoje,
estão concentrados os maiores investimentos dos últimos anos e é uma
das mais modernas fábricas do
Grupo American Home do mundo.
A área Farmacêutica gera cerca de
10 produtos farmacêuticos líquidos, num total de 3.700.000 unidaDurante o processo,
des (do total de 11, 2 milhões) de
funcionários operam
equipamentos modernos
frascos produzidos mensalmente
pela empresa. Em março deste ano, e precisos.
todo o sistema de filtragem farmacêutico foi modernizado e com
isso duplicou a capacidade de produção de alguns produtos. A constante busca por atualização está
fazendo a equipe se dedicar atualmente ao estudo de processos de
formulação, com o objetivo de reduzir custos dos produtos e ao
mesmo tempo ampliar a capacidade de produção.

sedia RTO regional
A sede regional do RTO
(Regional Techinical Office) para
a América Latina foi transferido
para o Brasil, nas instalações da
administração da unidade em
Campinas. Rogério Artacho assumiu
o cargo de Gerente do Escritório
Regional. O RTO / Registro de
Produtos é responsável por todos os
aspectos legais (relacionados a
registro e embalagem) dos produtos
nacionais, importados ou exportados
pela empresa para diversos países
principalmente na América Latina e
Ásia.

Crise da energia: é
necessário ampliar
esforços
Graças ao empenho de todos, a empresa
conseguiu atingir este mês a meta de
redução de 20% no consumo de energia
elétrica, evitando as punições previstas no
Plano de Racionamento do Governo. Mas o
Engenheiro de Manutenção Ademir
Fernandes explica : “fizemos diversas
mudanças em iluminação, racionalizamos o
uso do ar refrigerado na fábrica e nos
escritórios, porém isto não tem sido
suficiente”. A meta foi definida em função da
média estabelecida pela CPFL (maio, junho
e julho/00). Em maio/01, o consumo foi
21,16% maior do que a meta, em junho
13,51% e em julho 4,67 % superior ao limite
estabelecido, exigindo a utilização de
geradores para completar as metas de
economia. Com a proximidade da primavera
e verão o ar condicionado será mais
requerido e ele é o principal vilão do
consumo de energia. E a energia produzida
com o gerador a diesel custa quatro vezes
mais que a CPFL. Por isso, frisa Ademir,
“precisamos de um empenho ainda maior
dos nossos colaboradores para conseguir
melhorar nossa performance”.

