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Novo design,
novos desaﬁos
Em 2012, foi publicada a primeira edição da
Revista Santa Terezinha. No mesmo ano, a empresa
começou a contribuir para a divulgação e cumprimento dos ODM (Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio) e recebeu, pela primeira vez, o Selo ODM –
uma certificação dada a organizações que contribuem
para os objetivos estipulados pela ONU (Organização
das Nações Unidas), colaborando para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Desde então, foram
publicadas 24 edições da revista, divulgando e noticiando centenas de atividades realizadas ou apoiadas
pela Usina Santa Terezinha, sempre norteadas para o
cumprimento das oito metas.

Em 2015, porém, concluiu-se a primeira fase dos
ODM, que foram reformulados e substituídos por 17
ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Os
objetivos foram estipulados pela Cúpula das Nações
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em
acordo com chefes de 193 nações. A nova agenda
segue até 2030 e representa um novo desafio para os
governos, sociedade civil e empresas privadas.
Alinhada a essas mudanças, a Revista Santa
Terezinha apresenta, nesta edição, um novo design
pensado para estar ainda mais próximo de você,
leitor. Nas páginas a seguir serão apresentadas as
principais ações que foram realizadas pela Usina
Santa Terezinha durante o primeiro semestre de
2016. Os conteúdos estarão acompanhados pelos
ícones representantes dos ODS. As imagens indicam
com quais objetivos as iniciativas relatadas estão
colaborando para o cumprimento.
Tenham todos uma ótima leitura.
Grande abraço!

Equipe de Comunicação

Segundo o ranking da
Revista Amanhã, a
Usina Santa Terezinha
é uma das 50 empresas
mais inovadoras do sul
do país, sendo a principal
colocada no segmento
Açúcar e Álcool e uma
das oito representantes do
estado do Paraná na lista.

R

ealizado com apoio técnico
da Fundação Dom Cabral,
o ranking – que está em
sua 12a edição - é feito com base
na aplicação de um questionário,
que aborda assuntos relativos à
estrutura organizacional, inovação, criatividade, desenvolvimento e concretização de ideias
inovadoras.
Na Usina Santa Terezinha,
colaboradores apresentam sugestões e ideias de inovação que,

após avaliação e testes, podem
ser implementadas no dia-a-dia
de trabalho. Além disso, a empresa firma parcerias com universidades dos estados do Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro, fornecedores e entidades de pesquisa, tais
como CanaVialis, CTC (Centro de
Tecnologia Canavieira), Ridesa e
Funpar (Fundação da Universidade Federal do Paraná) com o objetivo de desenvolver melhorias
para os processos internos.

Usina Santa
Terezinha é
destaque na
edição 2016 da
Revista Exame
– Maiores e
Melhores.
- Maior empresa do segmento açúcar e
álcool da região sul
- Quinta maior empresa do Agronegócio
que mais emprega no Brasil
- Sexta maior empresa do segmento
Açúcar e Álcool do Brasil
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Edição 34/35/36

E

uaili Batista dos Santos é motorista
canavieira na Unidade Iguatemi e
deu um toque especial na cabine do
caminhão que dirige, com uma decoração
cor-de-rosa cheia de personalidade! ▪
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Unidades capacitam
colaboradores para Brigada
de Incêndio e Emergência

P

revista pela Lei 6.514/77, que dá as
diretrizes sobre Segurança e Medicina do Trabalho, a Brigada de Incêndio
é uma organização interna, formada por

Unidade Iguatemi
Colaborador e Fotos Edinei Aparecido Furquim

A

teoria e a prática mostram que
todo incêndio depende de três elementos fundamentais e determinantes: o calor, o combustível e o comburente. Nas usinas de açúcar e etanol são
encontrados diversos destes elementos.
Considerando estas condições, a Unidade Iguatemi capacitou 85 colaboradores
em treinamento básico, intermediário e
avançado para Brigada de Incêndio.
O curso habilita brigadistas capazes
de atuar no combate ao princípio de
incêndio, agindo de forma conjunta nas
ações de resgate e salvamento, baseado em critérios como a importância da
prevenção de eventos que possam comprometer a saúde e a integridade física
dos trabalhadores; o estabelecimento
de regras que garantam a segurança e
priorizem a vida; além do desenvolvimento do espírito de equipe e do zelo
pelo patrimônio da empresa.

10

colaboradores, treinada para atuar em casos
de princípio de incêndio, estando preparada
para começar o combate ao fogo e a organizar
a retirada segura das pessoas da empresa.
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Unidade Tapejara
Colaboradora e Fotos Alzira de Oliveira Bernal

N

a Unidade Tapejara, colaboradores
da indústria, segurança do trabalho e motoristas de caminhão pipa
passaram pelo treinamento para formação
de Brigada de Emergência. O curso foi
realizado em parceria com o Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial) de
Cianorte (PR) e visa atender as exigências
de proteção e formação de pessoas aptas ao
uso correto de equipamentos de combate
ao incêndio, previstas na Norma Regulamentadora 23 do Ministério do Trabalho.
Após a conclusão do curso, os brigadistas
participam de reuniões mensais com o
objetivo de manter os conhecimentos atualizados e permanentes. ►

11
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Unidade Terra Rica
Colaborador e Fotos Filipe Emanuel Cécere

E

m conformidade com a NR
23, colaboradores da Unidade Terra Rica que fazem
parte da Brigada de Incêndio
passaram por um treinamento de
reciclagem. A capacitação abordou o atendimento de emergência
e primeiros socorros em casos de
lesões, queimaduras, fraturas,
sinistros e sinistros com vítimas,
sempre com foco nas atividades
realizadas dentro da empresa,
que envolvem trabalho em altura,
espaço confinado, entre outros.

12

A equipe de brigadistas é
formada por colaboradores de
diversas áreas, contribuindo
assim para a disseminação das
informações em vários setores
de trabalho. A reciclagem foi
feita por meio de aulas teóricas e práticas, realizando-se a
simulação de atendimento em
diversas ocorrências. As atividades foram então comentadas
pelo instrutor do curso, que
analisou os pontos positivos e
negativos do atendimento.

Segundo Filipe Emanuel
Cécere, supervisor da destilaria
e coordenador da Brigada de
Incêndio, a prática pode demonstrar um bom entrosamento da
equipe. “Fico contente pela evolução da equipe. O comprometimento com o colega e a preocupação com os bens da empresa
são a base de uma brigada de
incêndio”, afirma.

Edição 34/35/36

Corporativo
Colaboradora e Fotos Naelly Galeti

N

o Corporativo, em Maringá (PR), 18 colaboradores
passaram pelo treinamento para formação de Brigada
de Incêndio. O curso teve como
principal objetivo proporcionar
conhecimentos básicos sobre prevenção, isolamento e extinção de
princípios de incêndio; abandono
de local e técnicas de primeiros
socorros e foi ministrado por
colaboradores da área de saúde e
segurança do trabalho. ▪

13

Revista Santa Terezinha

pessoas

Unidade Terra Rica
capacita membros da Cipa
Colaborador Erick Augusto Esquiçati
Fotos Viviane Ferro de
Oliveira Santos

E

m parceria com o
Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) de Paranavaí
(PR), a Unidade Terra Rica
promoveu a capacitação para
membros da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho) e da
Cipatr (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes do
Trabalho Rural). Os treinamentos foram realizados de
acordo com as Normas Regulamentadoras 05 e 31, com
carga horária de 20 horas.
Ao todo, 43 novos membros
foram devidamente capacitados para atuar na prevenção
de acidentes de trabalho. ▪

14

Em função da atividade econômica de caráter agroindustrial, a Usina Santa Terezinha possui duas Comissões
Internas de Prevenção de
Acidentes: a Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho) e a
Cipatr (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes do
Trabalho Rural).
As comissões tem o objetivo de prevenir acidentes e
doenças ocupacionais, e são
constituídas por representantes indicados pela empresa,
além de membros eleitos pelos colaboradores. O número
de integrantes é definido de
acordo com o número de funcionários e o grau de risco da
atividade realizada.
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Colaboradores se formam
em curso de gestão de pessoas
Colaboradora Nathany Martinelle Santos
Fotos Thiago Faleiro Garcia

A

Costa Bioenergia, em Umuarama
(PR), sediou a formatura de sua
primeira turma do programa de
Gestão de Pessoas, realizado pela Usina
Santa Terezinha em em parceria com
o consultor organizacional e professor
Francisco Bittencourt. Com duração de
14 meses, o curso trabalha as principais
disciplinas da área de gestão, com o
objetivo de aperfeiçoar talentos e formar
novas lideranças dentro da empresa.
Na ocasião, 35 colaboradores – entre
líderes, encarregados, chefes e supervisores – apresentaram seus projetos de
conclusão de curso, todos com propostas
de melhorias voltadas ao dia-a-dia e aos
processos da empresa. Carlos Henrique
Lacerda de Lima foi um dos colaboradores participantes e afirmou que os
temas abordados nas aulas são muito
importantes para o alinhamento das
lideranças da empresa. “Foi extremamente proveitoso, principalmente para
a melhoria das dinâmicas de liderança
como um todo. Concluímos o curso
muito mais experientes do que quando
entramos”, diz.
A banca examinadora dos trabalhos
foi formada pelo diretor da unidade,
Cláudio Meneguetti, o gerente agrícola
Cristiano Seidinger, o gerente industrial
Guilherme Zanusso, além do gerente de
RH, Waldomiro Baddini. As apresentações também foram acompanhadas pelo
professor e coordenador do programa
Francisco Bittencourt. ▪
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Em Terra Rica, palestras abordam
importância da reposição
hidroeletrolítica em trabalhadores rurais
Colaboradora Edimeire Trombeli
Fotos Valdirene Aparecida da
Silva Feitosa

M

ais da metade do peso do corpo humano é constituído por
água, componente fundamental para o funcionamento adequado
do nosso organismo. Para aqueles que
trabalham ao ar livre - especialmente
nos dias mais quentes - a hidratação
deve ser uma preocupação constante.
Sendo assim, pensando na saúde e
bem estar dos colaboradores rurícolas, a Unidade Terra Rica realizou
uma Campanha de Reposição Hidroeletrolítica, que promoveu ações
de conscientização e educação sobre a
reposição de líquidos e sais minerais
durante o horário de trabalho.

Terra Rica imuniza
colaboradores contra gripe
Colaboradora Edimeire Trombeli
Fotos Valdirene Aparecida da Silva Feitosa

A

gripe é uma infecção das vias respiratórias provocada por um vírus, que
se prolifera mais facilmente durante
as estações mais frias. Apesar de ser uma
doença com taxa de mortalidade abaixo de
1%, a gripe é altamente contagiosa. Sendo
assim, a vacinação contra o vírus é uma
importante medida para a saúde pública.
Levando em conta estes dados e
visando à promoção da saúde dentro da
empresa, a Unidade Terra Rica promoveu
uma campanha de vacinação interna que
imunizou 370 colaboradores. A campanha foi realizada no Ambulatório Santa
Terezinha e no escritório do complexo
industrial, facilitando o acesso de todos
os funcionários à vacinação. ▪
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As palestras, ministradas por profissionais de
enfermagem da unidade,
abordaram os sintomas da
desidratação e a importância do uso correto do repositor hidroeletrolítico, além de
explicar como a substância
atua e quais seus benefícios
e contraindicações. ▪

Colaboradores de Terra Rica
participam de programa de
Educação de Jovens e Adultos
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Colaboradora Viviane Ferro de Oliveira Santos
Fotos Rosangela Ferreira Rodrigues Ricardo

C

om o objetivo de aumentar os níveis de escolaridade básica de seus colaboradores, a
Unidade Terra Rica promove – em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) – o
programa EJA (Educação de Jovens e Adultos). A
modalidade de ensino é destinada para aqueles
que não puderam concluir os estudos na idade
adequada e oferece a oportunidade.
Em atividade desde 2015, o projeto possui

duas turmas, totalizando 49 alunos. A modalidade de ensino é voltada pra quem que não
conseguiu concluir os ensinos fundamental ou
médio na idade apropriada. Além da conclusão
do currículo escolar, o EJA oferece aos alunos
a oportunidade de desenvolver competências
úteis para o dia a dia de trabalho, melhorando a
autoestima e, consequentemente, resultando em
um aumento da qualidade de vida. ▪
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Aprendizes e familiares
participam de palestra de boasvindas na Unidade Iguatemi
Colaboradora e Fotos Déborah E. M. Sanches Carvalho

A

Unidade Iguatemi convidou alunos participantes
do AAJ (Aprendizagem
de Adolescentes e Jovens) e
familiares para uma palestra de
boas-vindas. Na ocasião, o diretor
executivo da unidade, Júlio César
Meneguetti, salientou os esforços
da empresa em investir no desenvolvimento profissional e na possibilidade dos jovens construírem
uma carreira dentro da empresa.
O objetivo do encontro foi apresentar o funcionamento do programa e as expectativas da empresa
com relação à formação dos jovens,
além de evidenciar a importância do trabalho conjunto entre
os alunos, familiares, a Usina
Santa Terezinha e o Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural)
para o sucesso do projeto. ▪

18

Edição 34/35/36

Colaboradores
participam de curso de
informática básica
Colaboradora Edimeire Trombeli
Fotos Viviane Ferro de Oliveira Santos

E

m parceria com o Senar
(Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), a
Unidade Terra Rica ofereceu
um curso de Informática Básica para colaboradores do setor
agrícola. Com 24 horas de aulas,
o treinamento abordou assuntos

como introdução à informática,
hardware, software, navegação
na internet, ferramentas de
busca, conhecimentos aplicados,
planilhas eletrônicas e gravação
de cd e envolveu 38 colaboradores entre encarregados, chefes e
supervisores. ▪
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Operadores de máquinas
participam de treinamentos
na Unidade Iguatemi
Colaboradora Déborah E. M. Sanches Carvalho
Fotos Arquivo/Divulgação

A

Usina Santa Terezinha,
Unidade Iguatemi, realizou
treinamentos focados na
capacitação continuada de operadores de máquinas. Os colaboradores
participaram de capacitações para
operação e manutenção de colhedoras, que visaram a formação de
novos operadores bem como atualização e desenvolvimento daqueles
que já atuam na função.
Com foco no desenvolvimento
tecnológico, os colaboradores
também participaram de treinamentos de introdução à agricultura de precisão com o sistema
RTK (Real Time Kinematic), que
otimiza o desempenho por meio
do mapeamento da área de plantio via geoprocessamento. ▪
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Colaboradores de Terra Rica
participam de ciclo de palestras
sobre segurança do trabalho

C

iente da importância da capacitação
continuada e da necessidade de
constantes atualizações na área de
segurança do trabalho, profissionais do
Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho) da Unidade Terra Rica participaram do II Ciclo de Palestras de Integração dos Profissionais de Segurança e
Saúde no Trabalho, realizado no Crea-PR
(Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), em Maringá (PR).

O evento foi promovido pela Attestpar
(Associação dos Técnicos, Tecnólogos
e Engenheiros de Segurança do Trabalho do Paraná) e reuniu profissionais
em quatro palestras, que abordaram
temas como Documentos de segurança
e medicina do trabalho para obras de
construção civil; A importância da gestão da NR 35 para as empresas; Higiene
ocupacional e seus reflexos para o PPP
(Perfil Profissiográfico Previdenciário) e
aposentadoria especial; Gestão de Saúde
e Segurança do Trabalho: organização

Colaborador Éric Augusto Esquicati
Shutterstock

documental e atendimento à fiscalização.
Segundo o técnico de segurança da
unidade, Edson Ribeiro Rodrigues, a
diversidade de temas e a qualidade
dos palestrantes fez com que o evento
fosse muito proveitoso e, sendo assim,
já planeja participar novamente do
encontro no próximo ano. “O evento foi
muito bom, com diversidade de temas
e ótimos palestrantes. Vamos utilizar
muitas das coisas aprendidas aqui no
dia-dia de trabalho”, constatou. ▪
21
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Colaboradores passam
por processo de Integração
na Unidade Iguatemi
Colaboradora e Fotos Déborah E. M. Sanches Carvalho

N

a Unidade Iguatemi, novos
colaboradores participaram de atividades de
integração no início da safra. Os
contratados assistiram palestras
sobre os benefícios, normas e
procedimentos da empresa, além
de receberem instruções sobre
segurança do trabalho. Também
participaram de uma capacitação
prática com base no programa
Operador Mantenedor – visando
formar trabalhadores com maior
senso de responsabilidade, capa-

22

citados para realizar a manutenção dos próprios equipamentos,
aumentando o rendimento operacional e a disponibilidade dos
equipamentos, reduzindo assim
os custos de manutenção.
Realizado pelo setor de treinamento, o processo de Integração
contou com a parceria de colaboradores da área agrícola que irão
atuar como padrinhos dos novos
contratados, reforçando as normas
e procedimentos e colaborando
com a interação da equipe. ▪
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Sipat leva informações
sobre saúde e segurança
do trabalho para todas as
unidades da Usina Santa
Terezinha

C

Colaboradora Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

onscientizar os colaboradores para as condições de saúde e segurança no ambiente
de trabalho, nos lares e no trajeto
entre casa e trabalho: esses são
os principais objetivos da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), realizada em
todas as unidades produtivas, corporativo e logística da Usina Santa ►

Corporativo
23
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Paranacity

►Terezinha. Prevista pela legislação
trabalhista, portaria N° 3.214, NR5, a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho engloba
– por meio de palestras, dinâmicas
de grupo, blitz educativas, campanhas, sorteios, teatros e atividades
motivacionais – temas de segurança e saúde pertinentes às realidades dos setores agrícola, industrial
e administrativo.
Organizada pela Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), em parceria com o Sesmt (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho), as Sipats da Usina Santa
Terezinha são promovidas durante as semanas que antecedem o
início de uma nova safra, visando
renovar a atitude de vigilância e
segurança nos colaboradores para
o ano de trabalho.
Em Maringá, colaboradores do
Corporativo e Logística participaram de campanhas de segurança
no trânsito, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis
e palestras. Alguns dos temas
abordados nos encontros foram
alimentação saudável, segurança
em trabalhos em altura, saúde
24

bucal e a palestra
Apoio Mútuo,
ministrada pelo
gerente jurídico
Henrique William Bego Soares,
que enalteceu
a importância da
noção de coletividade
para que o trabalho
seja mais seguro. “O apoio
mútuo é saber observar, ouvir
e se interessar pelo que acontece
com os colegas. É ter noção de
que a segurança de um reflete na
segurança de todos”, explicou ele.
Em Paranacity, a 23a edição
da semana teve o tema ‘Vai viajar
ou trabalhar, segurança em
primeiro lugar!’. Os colaboradores
realizaram testes de glicemia,
IMC (Índice de Massa Corporal)
e pressão arterial. As palestras
e blitz informativas abordaram
temas como brigada de incêndio
e prevenção da dengue e do Zika
vírus. Na Unidade Iguatemi, a
semana aconteceu com o tema
‘Segurança: consciência não basta. Pratique!’ e levou informações
por meio de blitz, campanhas e
palestras educativas.
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Na Unidade Terra Rica,
cerca de 700 colaboradores
das áreas agrícola, industrial e
administrativa participaram de
cinco dias de atividades. Além
de entrega de materiais educativos e DDS (Diálogos Diários de
Segurança), foram promovidas
palestras sobre procedimentos
e comportamentos seguros para
cada uma das áreas de trabalho.
Os colaboradores ainda puderam
colocar as vacinas em dia e receberam orientações de saúde que
abordaram temas como DST’s
(Doenças Sexualmente Transmissíveis) e dependência química.
Na Unidade Ivaté, o tema da
semana exaltou a importância
do uso dos EPIs (Equipamentos
de Proteção Indiviual) e dos
EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva). Os colaboradores

Ivaté

Iguatemi

Terra Rica

assistiram palestras que abordaram assuntos como tabagismo, prevenção de acidentes
com energia elétrica, proteção
respiratória e tiveram momentos
de descontração com apresentações teatrais. Em Rondon, além
de fazerem exames de saúde e
assistirem apresentações sobre
saúde e segurança, os colaboradores participaram de um bate
papo sobre economia familiar e
uma palestra sobre felicidade.
Na Unidade Tapejara, os
colaboradores participaram de
palestras sobre saúde bucal, prevenção de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), saúde
cardiovascular e segurança no
trânsito. Também foi realizado
o concurso que ajudou a definir
a frase de tema para a próxima
Sipat. Em primeiro lugar ficou
o colaborador Fabio Junior de
Brito, com a frase “Os melhores
momentos da sua vida estão por
vir, trabalhe com segurança e
esteja presente no seu futuro”.
A segunda posição ficou com a
frase “Segurança no trabalho
é fazer o certo mesmo quando
ninguém está olhando”, elaborada pela colaboradora Angélica
Soares Vieira. ►
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Rondon
► Em Umurama (PR), na Costa
Bioenergia, um concurso de
frases também fez com que os
colaboradores se mobilizassem e
refletissem a respeito das práticas
de segurança e saúde no trabalho.
Durante uma semana de atividades mais de 600 trabalhadores
participaram de sessões de ginástica laboral, sorteio de brindes e
palestras com profissionais das
áreas de segurança, saúde e comportamento organizacional.

Umuarama

Na Unidade Cidade Gaúcha
foram realizadas campanhas de
conscientização com distribuição
de materiais informativos sobre
cuidados com energia elétrica,
segurança no trânsito e prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis. Cerca de 400 colaboradores das áreas administrativa,
agrícola e industrial participaram de palestras sobre saúde e
segurança, sessões de ginástica
laboral e sorteio de brindes. ▪
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Cidade Gaucha

Unidades celebram
início da safra

Edição 34/35/36

Colaboradores Jaqueline Felix, Lediane Cristina Pereira,
Fabio Eduardo Zampieri, Alzira de Oliveira
Bernal, Carlos Henrique Lacerda de Lima
Fotos Alzira de Oliveira Bernal, Uellinton
Rodrigues de Amorim

O

início da Safra 2016/2017, que marca o período de colheita e moagem
da cana-de-açúcar, foi celebrado em
diversas unidades da Usina Santa Terezinha. Como forma de agradecer ao que foi
alcançado no ano anterior e pedir as bênçãos para o próximo período de trabalho,
as unidades Ivaté, Tapejara, Terra Rica,
Usina Goioerê e Costa Bioenergia reuniram os colaboradores em missas, cultos e
celebrações ecumênicas. ▪

Costa Bioenergia
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Goioerê

Terra Rica
Tapejara

Ivaté
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Unidade Terra Rica
promove torneio interno de futebol suíço

C

om o objetivo de incentivar a prática
de atividade física e integrar os colaboradores, a Unidade Terra Rica sediou
a sétima edição de seu torneio interno de
futebol suíço, que reuniu 13 times formados
por funcionários das áreas agrícola, administrativa e industrial.
O torneio foi realizado no Estádio Municipal de Terra Rica e prestigiado por colaboradores e familiares. Os três times primeiro
colocados foram premiados com troféus. ▪

Colaboradora Edimeire Trombeli
Fotos Cleoacir Luiz Possebon, Elio Alves de Souza Filho,
Carlos Aparecido Mariano

1

o Posto de Serviço Automotivo

2

o

(Lubrificação)

Colheita Mecanizada

3

o

IGE

(Instrumentação, Gerador e Elétrica)
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Associação de Tapejara promove
Copa Interna de Futebol Suíço

A

Asfust (Associação dos Funcionários da
Usina Santa Terezinha de Tapejara) sediou a
segunda edição de sua Copa Interna de Futebol Suíço, coordenada pelo colaborador e integrante
da comissão administrativa da associação, Leandro Borges Campaner. O campeonato contou com
a participação de 14 equipes das áreas agrícola,
industrial e administrativa.
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Segundo Campaner, o objetivo do campeonato
é promover a interação entre os colaboradores
por meio da prática de esporte. “O esporte é um
mecanismo eficaz no desenvolvimento humano e
promove uma série de benefícios, tanto de forma
individual quanto coletiva. A competição é voltada
para a promoção e construção de valores como a
fraternidade e o companheirismo”, explica. ▪
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1

cina Agrícola
o Oﬁ
(Troca de óleo)

2

Galáticos
o Os
(Colheita Mecanizada)

3

o

Cana Inteira
(Carregamento)

2ª Copa Interna
de Futebol Suíço
Unidade Tapejara
Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal
Fotos Leandro Borges Campaner

Artilheiro: Anderson Magalhães Mota
(Cana Inteira - Carregamento)

Goleiro menos vazado: Paulo Rogério Pizaia
(Cana Inteira - Carregamento)
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Unidade Ivaté realiza evento em
comemoração ao Dia das Mães
Colaborador Fábio Eduardo Zampieri
Fotos Marta Aparecida Rosa

E

m celebração ao Dia das Mães, a
Unidade Ivaté promoveu ume evento
especial que envolveu mais de 70 colaboradoras. A programação começou com
um Café com Poesia, momento de interação,
brincadeiras e reflexão finalizado com um
café da manhã. Também foram oferecidas
atividades como massagem relaxante e
design de sobrancelha, em parceria com
o curso de Estética e Cosmética da Unipar
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(Universidade Paranaense).
A analista de RH (Recursos Humanos)
Lediane Pereira, uma das responsáveis pela
organização do evento, destacou a importância da promoção dessas atividades para
a valorização do capital humano. “Muito
mais que uma homenagem pela data, foi
um momento em que foi possível expressar
a nossa gratidão por estas colaboradoras
fazerem parte da nossa de trabalho”. ▪
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Dia doTrabalho
E

m comemoração ao Dia do
Trabalho, colaboradores do
Corporativo e do Terminal
Logístico, em Maringá (PR),
tiveram um intervalor de almoço
diferente. Com foco na valorização

do trabalhador e no objetivo
de promover um momento de
integração e descontração, o almoço
contou com cardápio especial,
decoração, sorteio de brindes e
música ao vivo. ▪
Fotos Pólen Comunicação
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Atividades celebram
o Dia Internacional
da Mulher na Usina
Santa Terezinha

Edição 34/35/36

Colaboradora Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

P

alestras, confraternizações,
brindes, sorteios e distribuição de
materiais educativos: essas foram
algumas das atividades propostas em
comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, celebrado durante todo o mês
de março nas unidades da Usina Santa
Terezinha. Com o objetivo de enaltecer
os exemplos de força feminina dentro da
empresa, os eventos destacaram temas
como saúde, bem-estar e auto-estima,
reunindo colaboradoras das áreas agrícola, industrial e administrativa.
No Corporativo, em Maringá, quase
100 colaboradoras participaram de um
almoço de confraternização. Vestindo
roupas vermelhas e rosas em lembrança
a data, elas coloriram o refeitório e participaram de um momento de descontração que teve sorteio de presentes, painel
de fotos e distribuição de brindes.
Na Unidade São Tomé, a data foi celebrada com uma palestra de tema Estilo
de Vida e Saúde. A Unidade Paranacity
também mobilizou cerca de 350 colabo-

radoras para uma manhã de atividades.
Promovido pelo indicado Rural de Paranacity com apoio Usina Santa Terezinha o
evento reuniu trabalhadoras das áreas
agrícola e industrial em um café da
manhã seguido por quatro palestras. Nas
conversas, profissionais de saúde debateram temas como a relação entre o Zika vírus e a gravidez, e câncer de colo de útero
e mama. A policial rodoviária de Colorado
(PR), Cabo Spada, falou sobre a conscientização e as alterações na legislação de
trânsito. Por fim, a psicóloga Vanessa
Thalita Amadeu ministrou a palestra ‘Auto-estima e crenças limitantes’. A programação foi encerrada com um almoço de
confraternização e música ao vivo.
As ações do Dia da Mulher são realizadas com foco na valorização e igualdade
entre os gêneros, um dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU (Organização das Nações
Unidas) - iniciativa com a qual a Usina
Santa Terezinha é comprometida por meio
do Movimento Nós Podemos Paraná. ►
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Corporativo

Iguatemi
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Logística

Paranacity
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São Tomé

Terra Rica
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Umuarama

URP
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Unidade Tapejara
é reconhecida
por melhora no
desempenho industrial
Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal / Apresentação GE
Fotos Natalino Rodrigues de Souza

A

unidade de Tapejara recebeu, em
agosto de 2016, o Prêmio Proof
Not Promises, emitido pela GE
Power & Water, que reconhece os clientes que melhoram significativamente o
desempenho operacional industrial.
A melhora de desempenho reconhecida pelo prêmio proporciona à empresa
ganhos financeiros, tais como a redução
do tempo de parada e da mão de obra,
aumento da produtividade, economia
de energia e melhora da qualidade dos
produtos. Além de ganhos ambientais
como a eliminação de tambores, cumprimento de regulamentações, redução
dos custos de tratamento de efluentes,
redução dos riscos operacionais e aumento da segurança.
Nos 24 anos de parceria com a GE
Power & Water, a Usina Santa Terezinha
teve uma redução de 300 mil m3/safra
na captação de poços, 210 mil m3/safra
nas águas residuárias e U$415 mil de
economia líquida por safra.
Na Unidade Tapejara, o projeto foi
implantado em 2010 e começou a operar
no ano de 2011. Em 2014, a unidade foi
reconhecida pelos resultados positivos no aproveitamento do condensado
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vegetal para a caldeira de baixa
pressão (Caldeira 03). A reposição da água para a Caldeira 03
era feita com água desmineralizada/polida (água pura), produzida para reposição da caldeira de
alta pressão (Caldeira 04) – o que
provocada elevada demanda de
produção de água pura e, consequentemente, elevada vazão de
captação de águas dos poços.
O condensado vegetal produzido – que antes era descartado

para fertirrigação – passou a
ser reaproveitado com ganhos
energéticos, como fonte adequada de água para alimentação da
caldeira de baixa pressão. Para
isso, foi realizado um estudo
técnico que avaliou as possíveis
interferências de sua utilização
no sistema de produção de vapor
em alta pressão.
Para possibilitar o aproveitamento do condensado vegetal, a
Usina Santa Terezinha investiu

no projeto e instalação de um
tanque de alimentação, bombas
de recalque e linhas de aproveitamento para a caldeira de baixa
pressão. As mudanças levaram
a redução da água captada, da
água pura produzida e da descartada para fertirrigação. Assim, a
alimentação da Caldeira deixou
de ser feita com a água pura na
temperatura 28o, que foi substituída pelo condensado vegetal na
temperatura de 83o. ▪

RESULTADOS OBTIDOS
safra 2010

safra 2011

Água captada dos poços

106,84

42,74

unid.
(m3/h)

Descarte de condensado

44,87

0,00

(m3/h)

Utilização de condensado vegetal

0,00

44,87

(m3/h)

Consumo de água desmineralizada/polida

74,79

29,91

(m3/h)

Consumo de vapor - Desaerador

6,39

2,55

(ton/h)

Consumo de bagaço - Desaerador

3,19

1,27

(ton/h)

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
Redução no lançamento de águas residuárias para fertirrigação de 44,87 m3/h (210.000 m³/safra)
Redução de 60% de água captada dos poços – 64,10 m³/h (300.000 m³/safra)

ECONOMIA GERADA/SAFRA
Produção de água desmineralizada (pura)

R$
94.925,88

Redução de despesas com fertirrigação

388.500,00

Redução do consumo de bagaço

628.693,62

Total com redução de despesas

1.112.119,50

41

Revista Santa Terezinha

empreendedorismo e inovação

Dia de campo
em Paranacity
apresenta resultados
de investimento em
pesquisa e inovação
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C

iente da importância da
inovação e tecnologia para
a prosperidade do setor
sucroenergético, a Usina Santa
Terezinha investe continuamente
no desenvolvimento de pesquisas
científicas. Em 2015, a empresa
destinou cerca de 2,7 milhões de
reais para pesquisas de melhoramento genético da cana-de-açúcar, realizadas pela Funpar

(Fundação da Universidade
Federal do Paraná). A fundação é
responsável pelo projeto ‘Programa Cana-De-Açúcar no Estado do
Paraná’, que é parte da Ridesa
(Rede Interuniversitária para o
Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro), formada por dez universidades federais em todo o país.
Desenvolvido há 25 anos, o
projeto tem o objetivo de executar

ações de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento voltadas a
experimentação, manejo, reprodução e difusão de variedades
de cana-de-açúcar. Em 2015, foi
responsável pelo desenvolvimento de três e pela introdução de 13
novas variedades de cana-de-açúcar, além de realizar a manutenção das pesquisas em andamento
e a publicação de materiais
técnicos e artigos científicos
referentes ao tema.
A Usina Santa Terezinha participou de um Dia de Campo com o
objetivo de apresentar os resultados dos trabalhos de pesquisa e ►

Colaboradora Daniela Giannini
Fotos Marly Aires
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►melhoramento desenvolvidos na
Estação Experimental de Paranavaí (PR). O evento reuniu mais de
130 profissionais entre professores, pesquisadores diretores
das usinas, gerentes agrícolas,
engenheiros agrônomos e técnicos que atuam na área de desenvolvimento de variedades nas 25
unidades industriais sucroenergética do Estado.
Foram apresentados diversos
clones promissores já em Fase
Experimental (FE) das séries
RB00 e RB03, clones precoces e
de ciclo médio/ tardio das séries
RB04 e RB05, além de materiais
destinados à produção de biomassa que vêm obtendo excelentes
resultados nos experimentos.
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Também foram apresentados os
clones que estão despontando em
produtividade, sanidade e características desejáveis, frutos da
seleção simplificada das séries
RB10 a RB14 e dos trabalhos de
autofecundação, entre outros.
Além da estação experimental de Paranavaí, a Usina Santa
Terezinha sedia mais três subestações para pesquisa em Iguatemi, Ivaté e Terra Rica. Destacado
como modelo na Ridesa, o Programa de Melhoramento Genético
realizado pela Funpar só é possível – segundo o o professor doutor
Edelclaiton Daros, coordenador
do projeto - graças à parceria
e à participação das indústrias
sucroenergéticas do Estado. ▪

parceiros e fornecedores
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Usina Santa Terezinha é parceira do
Estúdio Móvel da CBN Maringá

A

Usina Santa Terezinha é
parceira do Estúdio Móvel
da CBN Maringá que passou
pelas cidades de Campo Mourão,
Cianorte, Maringá e Mandaguaçu PR. A parceria possibilita que as notícias dessas cidades menores sejam
também destaques no radiojornal.
Instalada geralmente em praças da cidade, a estrutura permite
gravações, ao vivo, de edições dos
jornais. O estúdio possui paredes
de vidros proporcionando que as
pessoas, da praça, observem as
gravações. Em Campo Mourão o
Estúdio móvel ficou alocado na
Praça Getúlio Vargas, em Cianorte na Praça 26 de Julho, na cidade

Estrutura, alocada em praças da
cidade, percorreu Campo Mourão,
Cianorte, Maringá e MandaguaçuPR destacando as notícias locais

de Mandaguaçu na Praça Dr.
Dimas e, em Maringá, na Praça
Raposo Tavares.
A estrutura é no formato de um
container e extensiva. É transportada por meio de um caminhão plataforma e quando estendida, dobra
de tamanho, para 6m X 8m. Além
do estúdio de rádio, há também um
ambiente de recepção refrigerada
e adaptada para receber pessoas
com deficiência. A estrutura é
consolidada pela concessionária
de caminhões e ônibus Rivesa de
Maringá, do grupo Volvo.
Quem quiser conhecer o projeto
de perto, a próxima parada será em
Nova Esperança-PR. ▪

Colaboradora Suelen Albuquerque
Fotos Arquivo/Divulgação
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Cidade Gaúcha recebe
visita técnica de estudantes
do ensino fundamental,
graduação e mestrado

A

lunos da Escola Estadual Duque de Caxias, de São Manoel
do Oeste (PR), graduandos da
UFPR (Universidade Federal do Paraná) Campus Palotina (PR) e mestrandos da Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), de Presidente Prudente
(SP), participaram de visitas técnicas
na Unidade Cidade Gaúcha.
Organizada pelo professor André
Balani, a visita dos 19 alunos do 8o
ano da Escola Duque de Caxias teve
o objetivo de apresentar o processo
de cultivo da cana-de-açúcar e da
fabricação do açúcar, em função dos

conteúdos relacionados à economia
açucareira do Brasil Colônia e à Revolução Industrial. A visita foi acompanhada pelo supervisor de produção
industrial Lorival de Moura.
A visita realizada pelos universitários teve o intuito de conhecer a
instalação industrial e os processos
de produção do etanol, do açúcar e da
bioeletricidade. Sete graduandos de
Tecnologia em Biotecnologia da UFPR
e dois mestrandos de Engenharia de
Energia na Agricultura, da Unoeste –
acompanhados pelo professor Eduardo
Burin – conheceram os setores de
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Colaboradora Jéssica David Mendonça
Shutterstock

recebimento e processamento de
cana-de-açúcar, destilaria e cogeração.
Guiados pelo supervisor de
destilaria Carlos Eduardo Curioni, os
alunos puderam fazer perguntas técnicas sobre os processos e levaram
amostras de materiais como cinzas
da caldeira, bagaço de cana-de-açúcar e enxofre. “Os materiais deverão
ser utilizados diversos estudos
dentro da universidade, como a pesquisa sobre a utilização das cinzas e
do bagaço da cana para a absorção e
tratamento de efluentes.”, explicou o
professor Burin. ▪
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Alunos do Projeto Fênix
participam de campeonato
estadual de futsal
Colaboradora Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

Q

uatro alunos do Projeto Fênix –
realizado pela Afus (Associação
dos Funcionários da Usina Santa
Terezinha) participaram da edição 2016
do NFP (Novo Futsal Paraná) - Super
Liga das Escolas de Futsal do Paraná,
realizada em Curitiba (PR) com equipes
de todo o estado.
Representando o time Facnort/Craque
do Futuro, João Vitor Marques da Silva,
Luiz Eduardo Marques da Silva, João
Vitor Alves de Souza e Cauã Duarte Barboza jogaram contra as maiores equipes
do Estado: Atlético Paranaense, Paraná

Club e Coritiba. No jogo contra o Atlético
Paranaense, João Vitor Marques da Silva
recebeu a medalha O Cara do Jogo, que
reconhece o melhor jogador em quadra.
Criado em 2014, o Projeto Fênix promove a inclusão e desenvolvimento social por
meio do esporte, oferecendo aulas gratuitas de futebol para 50 crianças – filhos de
colaboradores e membros da comunidade
local –, com idade entre 6 e 12 anos. ▪
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ABRIL

Corrida de La Paloma do Espirito
Santo (Paraguai)
1ª Corrida Noturna da Associação
de Doares de Sangue de Palotina
(Palotina – PR)

A

Acorremar (Associação dos Corredores de Rua de
Maringá) é uma sociedade
civil sem fins lucrativos
de caráter desportivo,
educativo e social, que tem
por objetivo incentivar e
regulamentar a prática de
atividades físicas. Formada por atletas amadores e
profissionais, a associação
tem foco no pedestrianismo e é patrocinada pela
Usina Santa Terezinha
desde 2014.
No primeiro semestre
de 2016, a associação esteve presente em 16 corridas de rua e chegou a
pódio 72 vezes. ▪

JANEIRO

Circuito Avenida Running –
Etapa Avenida Max (Assis – SP)
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Circuito Sesc Caminha e Corrida
de Rua (Apucarana – PR)
Unimed Inspira – Etapa Day
(Londrina – PR)
Unimed Nigh Run – Etapa Água
(Maringá – PR)
Prova Rústica Tiradentes (Maringá
– PR)

MARÇO

8ª Corrida da Mulher Maringá
Park (Maringá - PR)

JULHO

Meia Maratona Subway (Maringá
– PR)
Circuito Sesc de Caminhada e
Corrida de Rua (Maringá – PR)

JUNHO

Circuito Caixa Etapa Campo
Grande (Campo Grande – MS)
3ª Corrida Pedestre (Agudos
– SP)
33ª Maratona de Porto Alegre
(Porto Alegre – RS)
Unimed Night Run – Etapa
Coração (Maringá – PR)
1ª Prova Internacional de
Loanda (Loanda – PR)

MAIO

16ª Prova Pedestre Adriana de
Souza (Ibiporã – PR)
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Usina Santa Terezinha
participa de Encontro das
Empresas Signatárias do
Pacto Global, da ONU
Colaboradora Suelen Albuquerque
Fotos Arquivo/Divulgação

Cerca de 100 pessoas de
organizações paranaenses - públicas, privadas e
terceiro setor – e da ONU
debateram o desenvolvimento sustentável em
Curitiba- PR

A

Usina Santa Terezinha
participou de encontro,
em Curitiba, para também
debater como os ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável)
podem ser implantados no cotidiano das grandes e pequenas
organizações paranaenses. O En-
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contro das Empresas Signatárias
do Pacto Global, da ONU (Organização das Nações Unidas), reuniu
cerca de 100 pessoas.
A Usina Santa Terezinha
participou do Painel 2 – Estratégias que o Setor Industrial pode
Adotar, compartilhando as suas

iniciativas rumo à sustentabilidade e a comunicação dos avanços,
aliadas aos princípios do Pacto
Global, Metas do Milênio – ODS e
diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative).
O evento foi organizado pelo
Sesi (Serviço Social da Indústria)
do Paraná. Na ocasião, também
foi entregue a bandeira da ONU
e realizado o hasteamento da
mesma na Fiep (Federação das
Indústrias do Estado do Paraná).
A Usina Santa Terezinha é
signatária do Pacto Global desde
2012 e é uma das 714 organizações brasileiras signatárias.
No mundo, 3 mil companhias se
comprometeram a promover o
desenvolvimento sustentável em
suas cadeias produtivas. ▪
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Equipe de atletismo da Usina
Santa Terezinha participa da
Prova Rústica Tiradentes
Colaboradora Daniela Giannini
Fotos Pólen Comunicação

P

elo oitavo ano consecutivo, a Usina
Santa Terezinha esteve presente na
42a edição da Prova Rústica Tiradentes, em Maringá (PR). Quase 50 colaboradores, familiares e convidados vestiram
a camisa da empresa para percorrer os
tradicionais 10 km de percurso e deram
exemplo de força e superação. Além da
isenção da taxa de inscrição, a empresa
oferece aos colaboradores e dependentes
inscritos total apoio logístico no dia da corrida, com barraca e equipe de apoio para a
distribuição dos chips, camisetas, lanches,
água, suco e área de descanso.

Por meio
do Projeto
Atletismo,
quase 50
colaboradores
correram os
10 km da mais
tradicional
corrida de rua
de Maringá

Colaborador da Unidade São Tomé,
Eguinaldo Domingues foi o terceiro
atleta da usina mais bem colocado,
ficando com a oitava posição entre os
mais de 200 corredores da categoria
masculina, 30-34 anos. Domingues
corre há pouco mais de um ano e,
mesmo com a curta experiência no
esporte, já se destaca entre os melhores
corredores da usina. Ele fez parte da
equipe de elite da empresa – que ficou
com a 12 a colocação na Maratona de
Revezamento Vanderlei Cordeiro de
Lima em 2015 – e vem participando ►
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►de grandes corridas de rua em todo o
país. “Eu corri a São Silvestre em 2015
e fiquei em 270 o entre mais de 35 mil
atletas. Também participei da Meia
Maratona de Foz do Iguaçu e fiquei em
segundo lugar na minha categoria”.
As boas colocações nas provas
são resultado de muita dedicação.
Domingues treina por
uma hora e meia todos os
dias, incluindo os finais
de semana. “Ou você
treina ou fica pra
trás”, afirma ele.
E o incentivo para
tanto empenho
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vem dos colegas de trabalho
que também começaram a se
aventurar no mundo das corridas
de rua. Só da Unidade São Tomé,
nove colaboradores vieram para
participar da Prova Rústica
Tiradentes. “Eu comecei a correr
por incentivo do José Carlos da
Silva, que também trabalha na
usina. Nós estamos com uma
equipe grande na unidade, e
sempre que possível combinamos
os horários pra treinar juntos”.
Projeto Atletismo
Anualmente, o Projeto
Atletismo incentiva a
participação de colaboradores
e familiares nas corridas de
ruas, no Paraná. No distrito
de Iguatemi, em Maringá, a
Usina Santa Terezinha promove
há oito anos a Corrida Rústica
de Iguatemi – Elenilson
Silva – Pare de Fumar
Correndo, proporcionando a
participação de colaboradores
da Unidade Iguatemi, demais
unidades produtivas, e ainda
a comunidade do distrito e
municípios da região.

O projeto tem o objetivo de promover
o progresso na qualidade de vida
dos colaboradores da empresa, seus
dependentes e da comunidade em geral.
O projeto trabalha com a promoção e
incentivo à participação de corridas de
rua, além de campanhas de prevenção de
doenças relacionadas ao sedentarismo. ▪
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Unidade Terra Rica recebe
certificado por parceria com
Hemonúcleo de Paranavaí
Colaboradora Nilceia Domingues Vieira
Fotos Arquivo/Divulgação

C

om o intuito de incentivar
os colaboradores a exercerem ações de responsabilidade social a Unidade Terra Rica,
encaminha os colaboradores
interessados em doar sangue
até a o hemocentro de Paranavaí
(PR). O deslocamento é feito por
meio do transporte da empresa,
periodicamente.
Como forma de reconhecimento a esta ação, a empresa foi
uma das homenageadas em uma
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solenidade realizada no Hemonúcleo de Paranavaí. Segundo
o diretor da instituição, Paulo
Roberto Hatschbach, esse tipo de
parceria é muito importante para
aumentar o número de doadores
regulares. “O número de doações
mensais está sempre abaixo da
nossa demanda. Mas com a colaboração de empresas parceiras,
esse número vem subindo e temos a esperança de que continue
aumentando a cada dia”, afirma. ▪

Edição 34/35/36

Ação solidária adoça a páscoa
de crianças em Terra Rica
Colaboradora e Fotos Edimeire Trombeli

C

om o objetivo de
reviver a solidariedade dos colaboradores, a Unidade Terra Rica
promoveu a ação Doce
Páscoa, que envolveu
crianças de até quatro
anos, matriculadas no
Cmei (Centro de Educação
Municipal Infantil) João
Marcos Ferreira da Silva,
de Terra Rica (PR).
O centro de educação
escolhido foi selecionado
por atender um grande número de filhos de colaboradores, já que é localizado
no Conjunto Habitacional
Shimada – bairro formado
por casas da Usina Santa
Terezinha cedidas em
regime de comodato para
os trabalhadores.

A ação foi divulgada
por e-mail e cartazes na
unidade e no Ambulatório
Santa Terezinha, convidando os colaboradores a contribuírem com qualquer
quantia em dinheiro. A
verba arrecadada foi usada
na compra dos chocolates
que adoçaram a páscoa de
cerca de 250 crianças. ▪
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Usina Santa Terezinha comemora
Semana do Meio Ambiente

E

m comemoração à Semana
Mundial do Meio Ambiente,
unidades produtivas, corporativo e terminal logístico de Maringá
da Usina Santa Terezinha realizaram
ações socioambientais envolvendo
colaboradores e comunidade.
Em Maringá (PR), a empresa foi
parceira da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente nas atividades
que envolveram alunos do ensino
fundamental e médio de escolas públicas e particulares da cidade. No
primeiro dia da Semana, os jovens
assistiram, na Câmara Municipal,
uma apresentação do grupo musical
Seresta Maringá, seguida
pela exibição de um
filme sobre preservação ambiental e a
palestra ‘Aquecimento
Global e Mudanças

Ivaté

Maringá
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Colaboradora Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

Climáticas’, ministrada pelo Prof.
Dr. Rômulo Diego de Lima Behrend.
A programação também englobou
a inauguração de uma Estação de
Reciclagem, uma blitz ecológica com
distribuição de materiais educativos
e uma trilha ambiental no Parque
do Ingá.
A usina também foi uma das
apoiadoras do Projeto Caça ao
Tesouro, do Emater (Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), realizado
durante a 44a Expoingá (Exposição
Feira Agropecuária, Industrial e
Comercial de Maringá). A ação
envolve crianças de Maringá e
região em atividades que visam o
desenvolvimento da consciência
ambiental. No projeto, as crianças
conheceram diversos processos
que colaboram para a preservação
do meio ambiente. Entre eles, o
processo de produção da Bioeletricidade – energia limpa e renovável
– a partir do bagaço da cana-de-açúcar e participaram de jogos
lúdicos e concursos culturais.
Aluna do Lar Escola Bom Samaritano, em Maringá, Emilly Plantes
de Souza foi uma das 12 mil crianças
que participaram do Caça ao Tesouro
e uma das ganhadoras do concurso
cultural que premiou desenhos,
frases e redações ao final do projeto.
“Todo ano a minha escola visita a
Fazendinha e participa do projeto,
e eu sempre saio sabendo alguma
coisa nova. Já aprendi sobre separar
o lixo, economizar água e, dessa vez,
aprendi que existem vários jeitos de
produzir energia que são melhores ►

Maringá

Ivaté

Com o objetivo de disseminar
a consciência ambiental,
corporativo e unidades
produtivas da empresa
realizaram ações com
colaboradores e comunidade
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►para o meio ambiente”, contou ela durante a
premiação.
A Unidade Terra Rica também comemorou a Semana do Meio Ambiente promovendo
atividades com os alunos do 4o ano da Escola
Municipal Antônio Francisco de Souza, de
Diamante do Norte (PR). Ao lado do setor
ambiental, o time Agentes de Mudanças
da unidade coordenou a visita das crianças
que assistiram a uma palestra sobre preservação do meio ambiente e participaram
de dinâmicas temáticas. A data também foi
lembrada para os colaboradores da empresa, que participaram de DDS’s (Diálogos
Diários de Segurança) sobre a destinação
correta de resíduos como óleo lubrificante,
óleo vegetal, pilhas e baterias.
Na Unidade Ivaté, a 3a edição da Semana do Meio Ambiente, buscou fortalecer o
crescimento sustentável da região espalhando a consciência ambiental entre os
colaboradores e toda a comunidade local.
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Terra Rica

Os colaboradores puderam levar para a
casa mudas e árvores nativas, exóticas e
ornamentais. Cerca de 120 crianças da
Escola Municipal Herculândia também foram envolvidas na ação. Além de levar as
mudas, todos os participantes receberam
orientações sobre práticas de plantio, arborização urbana e recuperação de áreas de
preservação permanente.
A Semana do Meio Ambiente é realizada em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente (5 de junho), data criada
pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1972 com o objetivo de chamar a
atenção da população para os problemas
ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. ▪

Terra Rica
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Hipertensão, gripe e dependência
química são temas de
campanhas em Cidade Gaúcha

A

Usina Santa Terezinha,
Unidade Cidade Gaúcha,
realizou campanhas para
prevenção, conscientização, promoção da saúde dos colaboradores, organizadas pela enfermeira
do trabalho Anna Paola Borges e
pela fisioterapeuta Muriele Aita.
Por meio da campanha Controle e Combata à Hipertensão, realizada nos postos de trabalho e
terminal rodoviário da unidade,
mais de 150 trabalhadores do setor agrícola receberam materiais
educativos e foram instruídos so-
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Colaboradora Jéssica David Mendonça
Fotos Adriana Gomes Quintiliano
e Nilceia Domingues Vieira
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bre os sintomas, consequências,
meios de prevenção e tratamento
da hipertensão. Em outra campanha, cerca de 150 colaboradores
rurícolas participaram de um
bate-papo com instruções sobre
dependência química, além de
receberem materiais informativos sobre o tema.
A campanha Prevenção da
Gripe atendeu cerca de 300 colaboradores no Ambulatório Santa
Terezinha e nas dependências da
indústria e do administrativo da
unidade, com orientações sobre
os sintomas e tratamentos da
gripe e vacinação contra a Gripe
H1N1 (Influenza A). ▪
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Unidade Terra Rica
realiza campanha de
combate à dengue
A

dengue é um dos principais problemas atuais de
saúde pública e tem como
principal vetor de transmissão
o mosquito Aedes aegypti. A
melhor maneira de prevenir a
doença é por meio do combate do
mosquito, eliminando os focos
de reprodução. Foi com este
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propósito que a Unidade Terra
Rica realizou uma Campanha de
Combate à Dengue no Conjunto
Habitacional Shimada, em Terra
Rica(PR), onde residem diversos
colaboradores da empresa.
Além do arrastão para limpeza de lixo e entulhos que podem
ser focos de reprodução, foram
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Colaboradora Edimeire Trombeli
Fotos Adriana Gomes Quintiliano
e Nilceia Domingues Vieira

distribuídas sementes da planta
Crolatária. A flor colabora para
a eliminação da doença já que
atraí a libélula, inseto predador
do mosquito da dengue. A população também recebeu orientações e folders educativos sobre
hábitos e cuidados que ajudam a
manter o bairro livre da doença. ▪
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Hipertensão e tabagismo
são temas de campanha de
saúde em Terra Rica

E

m comemoração ao Dia Mundial da
Saúde, colaboradores da Unidade
Terra Rica participaram de uma
campanha que reuniu profissionais de
medicina, odontologia, fisioterapia e farmácia. Foram promovidas atividades e
passadas orientações sobre temas
como tabagismo, higiene bucal,
hipertensão, dores na coluna,
e descarte de medicamentos.
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Colaboradora Edimeire Trombeli
Fotos Arquivo
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Os colaboradores também tiveram a oportunidade de realizar
exames de checagem dos índices
glicêmicos e da pressão arterial.
As atividades foram realizadas
no quiosque próximo ao refeitório da empresa e contou com a
participação de mais de 100 colaboradores. A Campanha Mundial
de Saúde foi realizada com o objetivo de orientar e estimular os
trabalhadores a adotarem hábitos
mais saudáveis para prevenir
dores e doenças, conquistando
assim maior qualidade de vida. ▪
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Campanha do Agasalho
da Usina Santa Terezinha
arrecada mais de 10 mil peças

D

isseminar a consciência solidária,
criando uma rede voluntária entre
os colaboradores para a arrecadação
de roupas, calçados e cobertores: este é
o objetivo da Campanha do Agasalho da
Usina Santa Terezinha, realizada nas onze
unidades produtivas, corporativo e terminal logístico da empresa. Lançada com a
meta de arrecadar 7 mil itens, a Campanha do Agasalho 2016 angariou 10.641
peças, sendo 1.119 cobertores.
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Colaboradora Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação
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Goioerê

Paranacity

Cidade Gaúcha

Ao todo, foram envolvidos 14 municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul,
beneficiando 18 instituições e projetos
sociais voltados para crianças, idosos,
moradores de rua, reabilitação do uso de
drogas, esporte e famílias. As doações
também foram direcionadas para 9 Centros de Referência da Assistência Social e
5 bazares solidários promovidos para os
trabalhadores rurais. ►
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Iguatemi

► No corporativo, mais uma vez,
a iniciativa foi fomentada por
meio de uma Gincana Solidária,
organizada pelos Agentes de
Mudança - time de colaboradores
que promove e incentiva ações
socioambientais na empresa – e
arrecadou 2.297 peças de roupa e
193 cobertores. Visando aumentar a rede de beneficiados pela
campanha, a gincana solidária
também pontuou doações de
sangue e de notas fiscais, que
tem parte do valor revertido para
instituições sociais por meio do
programa Nota Paraná. Em pouco
mais de um mês foram realizadas
23 doações de sangue para hemocentros de Maringá (PR) e arrecadados mais de 1.023 notas fiscais,
no valor de 85 mil reais. ▪

Ivaté

São Tomé
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Terra Rica

Tapejara

Umuarama

URP
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Como usar e evitar o gerúndio
Shutterstock

G

erúndio é a forma nominal terminada em ndo
(como em “escrevendo”,
“pagando” e “lendo”), que são
usuais quando estamos dizendo que algo está acontecendo
ao mesmo tempo em que outro
fato ocorre.
O gerúndio acontece com o
que está em movimento, está
em curso, um processo que
tem certa duração...
Exemplo: ‘’Na próxima
sexta, quando você estiver
viajando, eu estarei assistindo os filmes. ’’
Esta formação está correta
para expressões que mostram
uma ação a ser praticada no
futuro e que deverá ocorrer
simultaneamente a outra ação,
também no futuro.
Mas e o uso em demasia
do gerúndio? O gerundismo é
sim um vício de linguagem.
Perante a linguagem padrão é
considerado errado.
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Exemplo: ‘’Na próxima sexta, quando você estiver
viajando, eu vou estar assistindo os filmes‘’.
Aqui temos a formação do verbo ir + verbo estar +
verbo no gerúndio. É desnecessário não acha? Simplifique! Ficará correto.
Alguns erros comuns de gerundismo no nosso
dia a dia:
“Vou estar mandando o documento até amanhã.”
Correção: “Eu mandarei o documento até amanhã.”
“Ele vai estar ligando para você.”
Correção: “Ele ligará para você.”
O verbo no modo indicativo ainda deixará as
suas ideias mais objetivas e assertivas. Será uma
afirmação que não deixa dúvidas sobre o que vai
acontecer. Fique atento.

água na boca

Mandioqueijo
G

osta do tradicional pão de queijo? Se
sim, com certeza vai amar o Madioqueijo. Essa variação do pão de queijo
é saborosa, nutritiva e de baixo custo. E de
quebra ainda valoriza o ingrediente brasileiro
que é fonte de energia: a mandioca.
Essa raiz tem dois tipos de carboidrato, a
amilopectina e a amilose, que, unidos, liberam a glicose mais lentamente para o corpo,
facilitando a digestão, evitando picos de
açúcar no sangue e dando gás de sobra para o
dia a dia. Confira a receita prática que leva a
mandioca em sua essência - o Mandioqueijo:

Ingredientes
2 xícaras (chá) de mandioca crua
1 ovo
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de margarina
Sal a gosto
Para empanar
1 clara
70 g de queijo ralado
Modo de Preparo
Cozinhe a mandioca até desmanchar. Amasse
com um garfo e acrescente o ovo, a margarina e
a farinha de trigo. Verifique o sal. Com as mãos
umedecidas, faça bolinhas, empane na clara
de ovo e no queijo. Leve ao forno para assar em
forma untada por 20 minutos.
Rendimento: 8 porções.
Valor calórico por porção: 192 Kcal
Tempo de Preparo: 40 minutos.
Dica: Para enriquecer o mandioqueijo com
fibras, acrescente talos diversos na massa.

Fonte: Sesi (Serviço Social da Indústria) / Cozinha Brasil www.portaldaindustria.com.br/sesi/iniciativas/programas/cozinha-brasil
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