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Evolução e processos
sustentáveis
A Usina Santa Terezinha tem um compromisso
com soluções sustentáveis e conduz uma estratégia de
negócio que preza pela construção de relações éticas
com as pessoas, as comunidades e o planeta. Em 2016,
a empresa deu mais um grande passo na direção do
desenvolvimento, ao ter as unidades de Paranacity,
Tapejara e Terra Rica participantes do programa
Thrive. Apresentado em matéria desta edição, tratase de um Programa de Abastecimento Sustentável
alinhado com o Bonsucro (Better Sugar Initiative),
que mede o desempenho de sustentabilidade, e define
metas e objetivos de melhoria em todas as etapas da
cadeia de produção.
Consolidada como a quinta empresa do agronegócio
que mais emprega no país, a Usina Santa Terezinha
entende a importância de investir no treinamento e
capacitação de pessoas. Nas próximas páginas, vamos

acompanhar iniciativas como o Programa de Aplicação
Responsável realizado em parceria com a DowAgro,
um treinamento que promove as boas práticas de
campo na aplicação de defensivos agrícolas.
Ainda nesta edição, vamos conferir as atividades e
os resultados de 2016, do projeto de conscientização e
educação ambiental Semeando o Verde, realizado com
alunos da rede pública de ensino em 34 municípios do
Paraná e Mato Grosso do Sul.
Todos esses projetos passam por um elemento
em comum. Cada ação da Usina Santa Terezinha
– seja garantindo a capacitação e segurança dos
colaboradores, a sustentabilidade dos processos ou a
integração com a comunidade – reforça o compromisso
da empresa em se manter-se em constante evolução na
busca de processos cada vez mais sustentáveis.
Tenham todos uma ótima leitura.
Grande abraço!
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Usina Santa Terezinha realiza
Semana Interna de Prevenção
de Acidentes

S

eguindo a premissa da
valorização do bem-estar
de seus colaboradores, a
Usina Santa Terezinha promove – anualmente e em todas as
suas unidades – a Sipat (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho). A atividade
tem o objetivo de fomentar a
cultura da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, e é
regulamentada pela NR (Norma
Regulamentadora) 5, do Ministério do Trabalho.

Goioerê
6
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Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

Paranacity
No Escritório Corporativo e
Terminal Logístico, em Maringá
(PR), os colaboradores participaram de palestras que abordaram
temas como saúde mental, nutrição e atitudes seguras. Durante
toda a semana, membros da Cipa
(Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) e especialistas convidados ministraram DDS (Diálogos
Diários de Segurança), falando
sobre temas como saúde bucal,
tabagismo, DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), Ergonomia,
Apoio Mútuo e Direção Defensiva.
Na Unidade Ivaté, a 24a edição
da Sipat envolveu colaboradores
das áreas agrícola, industrial
e administrativa em palestras,
campanhas educativas, gincanas
e sorteios de brindes. Todas as
atividades destacaram informações sobre a saúde e segurança
do trabalhador. Na 24a Sipat da
Unidade Paranacity, o tema foi
‘Seja inteligente, trabalhe sem

Corporativo

acidente’ – frase que direcionou os
cinco dias de ações como palestra
teatral, estandes de informação. Na
Unidade Rondon, ao longo da semana, colaboradores participaram
de palestras, blitz e sorteios de
brindes. As atividades ressaltaram
a alimentação saudável, segurança
no trabalho, saúde do trabalhador
e consequências do uso de drogas
lícitas e ilícitas.
Em Iguatemi, a semana começou com campanhas de saúde
bucal, hipertenção e combate a ►

Corporativo, Terminal
Logístico e Unidades
Produtivas da Usina Santa
Terezinha realizaram
atividades de promoção
à saúde e à segurança no
ambiente de trabalho.
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►obesidade com aferição do IMC (Índices de Massa
Corporal). Em palestras e blitz educativas, os colaboradores puderam aprender mais sobre procedimentos
de emergência, hidratação, doação de órgãos e combate ao tabagismo, alcoolismo e doenças sexualmente
transmissíveis. Na Costa Bioenergia, em Umuarama, o tema da SIpat foi “Trabalhe coim sabedoria. A
nossa segurança é importante todo dia!”, frase criada
pelo colaborador Eder Tadeu Mondo Pacheco. Além
dos temas de segurança e saúde física – como uso de
EPIs, segurança em rede elétrica e automedicação
– as palestras também abordaram temas da área de
saúde mental.
Na Unidade Tapejara, as palestras da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho)
abordaram cinco temas: Segurança Motivacional,
Família X Trabalho, Saúde Bucal, Educação Financeira e Acidente Doméstico. Além das palestras, os
colaboradores da Indústria, Agrícola e Administrativo
participaram de blitz informativa e oficina de saúde.
Em Moreira Sales, na Usina Goioerê, saúde e saúde
bucal também foram temas de blitz e campanhas. As
palestras ainda falaram sobre motivação, segurança
do trabalho e sistemas de bloqueio.
Em Eldorado (MS), a Usina Rio Paraná firmou
parcerias com a Polícia Militar, com uma concessionária de pedágio e com o Sesi (Serviço Social da
Indústria) de Naviraí (MS) para abordar temas como
combate as drogas; saúde e qualidade de vida; uso de
EPIs (Equipamento de Proteção Individual); segurança viária; e combate ao abuso e exploração sexual de
crianças, ao assédio moral e a cultura do estupro.
A Unidade Terra Rica começou sua 12a Sipat com
um concurso, que elegeu a frase de autoria do colaborador Adeval Pedro da Silva como tema da semana:
“Um comportamento sem prevenção pode ser o fim de
uma profissão, fique de olho na segurança!”. Durante
cinco dias, foram realizadas palestras sobre saúde
preventiva, direção defensiva, análises de riscos e
segurança ocupacional, além de atividades como vacinação, aferição de pressão arterial, ginástica laboral e
sessões de massagem. ▪

8

Ivaté

Rondon

Iguatemi

Edição 37 - 40

Tapejara

Terra Rica
Eldorado

Umuarama

Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) 2017
atividades

temas

Palestras, campanhas, exames de saúde, atividades
recreativas, blitz, exercícios físicos, distribuição de
materiais educativos, vacinação, dinâmicas de grupo.

Saúde preventiva, hipertensão, obesidade, doenças
sexualmente transmissíveis, combate ao uso de
drogas, saúde bucal, saúde mental, relações familiares,
educação financeira, doação de órgãos, nutrição,
ergonomia, análise de riscos, direção defensiva e
segurança viária, hidratação, uso de EPI’s, segurança
em redes elétricas, prevenção de acidentes domésticos
e de percurso, procedimentos de emergência,
combate ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes, ao assédio moral e a cultura do estupro.
9
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Programa de Capacitação
Continuada aumenta produtividade
e reduz custos de gestão
Colaboradora e Fotos Daniela Giannini

C

olaboradores e lideranças da Usina
Santa Terezinha se reuniram para
o workshop de encerramento da
terceira fase do Programa de Capacitação
Continuada, promovido em parceria com
o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) - Paraná.
Na ocasião, profissionais das
unidades produtivas apresentaram os
resultados conquistados no decorrer
do ano de 2016, sobre o processo de desenvolvimento do projeto e os desafios
superados na aplicação.
Segundo o consultor do Senar, Fernando Cullen Sampaio, o programa tem o
objetivo de consolidar um novo padrão de
gestão operacional, envolver colaboradores e transformar a cultura organizacional, a partir da aplicação de sistemas de
gestão à vista e de métodos que buscam a

Realizado desde 2013
em parceria com o
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural), programa já
ofereceu 5.500 horas de
treinamento em todas
as unidades da Usina
Santa Terezinha.

10

melhoria contínua dos resultados, de forma a aumentar a produtividade e reduzir
os custos de gestão.
O diretor superintendente da Usina
Santa Terezinha e presidente do Sistema
Faep (Federação da Agricultura do Estado
do Paraná), Ágide Meneguette, destacou
o investimento no programa e a busca
pela melhoria contínua, como fundamental para a sobrevivência na economia.
Já o diretor das Unidades São Tomé e
Cidade Gaúcha, Francisco Meneguetti,
também ressaltou o comprometimento e
a dedicação dos colaboradores na busca
de resultados que já estão sendo colhidos.
Desde 2013, o Programa de Capacitação Continuada já ofereceu 5.500
horas de treinamentos com colaboradores das unidades produtivas da
empresa no Paraná. ▪

Edição 37 - 40

Unidade Iguatemi da Usina
Santa Terezinha inicia turma
de programa de aprendizagem
com alunos de Nova Esperança
Colaboradora Camila Maria Calabrezi Iantas
Fotos Arquivo/Divulgação

O

programa de aprendizagem
da Usina Santa Terezinha
tem o objetivo de preparar
e oportunizar o ingresso do jovem
no mercado de trabalho, e é fundamentado pela Lei da Aprendizagem
no 10.097/2000. Pensando na inclusão profissional, a Usina Santa
Terezinha - Unidade Iguatemi,
desenvolve o AAJ (Aprendizagem
de Adolescentes e Jovens), com o
curso de Mecânico de Manutenção
de Tratores. O programa começou
em 2011 e é realizado em parceria
com o Senar/PR (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural), instituição responsável pela formação
técnica e pedagógica dos alunos.
Desde o início das atividades,
foram formados 117 adolescentes e
jovens. Destes, 81 foram contratados efetivamente pela empresa.
Em 2017, o curso começa no
mês de fevereiro, com uma turma
formada por alunos do município de Nova Esperança (PR). Ao
lado dos pais e responsáveis, os
jovens - escolhidos por meio de
um processo seletivo – já foram
recepcionados na empresa pela
equipe de treinamento e lideranças da área agrícola. Na ocasião,
os alunos receberam informações
sobre o procedimento das aulas e
das políticas internas.
Em conversa com os jovens,
o gerente agrícola José Edison
Garcia salientou a importância do
programa como meio para cons-

Alunos de Nova Esperança participam da reunião de
abertura do Programa AAJ 2017
truir uma carreira na Usina Santa
Terezinha. Com o objetivo de
encorajar e estimular os aprendizes, ele dividiu a própria história
dentro da empresa – contando
que começou como funcionário
rural e, com comprometimento,
dedicação e educação continuada
chegou à gerência. O engenheiro
mecânico e supervisor da oficina
agrícola Marcelo Meneguetti Manetti, ressaltou que o programa dá
a oportunidade de aliar a qualificação teórica e prática, formando
jovens mais bem preparados para
o mercado de trabalho.
O AAJ é realizado em horários
de contraturno escolar, atuando
como um complemento à formação

regular e um agente de promoção
da cidadania. Durante a qualificação, o aluno tem a chance de
desenvolver talentos, participar
do crescimento da empresa e
adquirir conhecimentos que fazem
a diferença no futuro pessoal e
profissional. O programa ainda
colabora para o desenvolvimento
social, já que as vagas são remuneradas, com registro em carteira de
trabalho e benefícios como plano
de saúde, auxílio farmácia, auxílio
dentista, transporte, uniforme,
refeição e PPR (Programa de Participação de Resultados).▪
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Colaboradores de
Terra Rica participam de
treinamento ambiental
Colaboradora Camila Marafão
Fotos Arquivo/Divulgação

C

oerente com a missão da empresa,
que preza a responsabilidade
socioambiental e a contribuição para
o desenvolvimento sustentável, a Unidade
Terra Rica realizou o treinamento de
Florestamento com 14 colaboradores do
setores ambiental e de treinamento.
O objetivo da capacitação foi de ressaltar
a importância da vegetação ciliar e utilizar
práticas adequadas de recuperação, aliando
o plantio de mudas a técnicas de nucleação.
O treinamento envolveu tanto aulas
teóricas e práticas, que foram ministradas
no viveiro da unidade. ▪

12
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Unidade Iguatemi forma 6ª
turma de jovens aprendizes

D

ez alunos concluíram o
curso de Mecânica de Manutenção de Tratores por
meio do programa AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e Jovens)
na Unidade Iguatemi.
Para comemorar o fim dos
nove meses de capacitação, os
formandos participaram de uma
cerimônia na unidade produtiva,
que contou com a presença dos
familiares e de autoridades das
cidades de Maringá, Mandaguaçu e Nova Esperança (PR).
Essa foi a sexta turma formada
na Unidade Iguatemi pelo programa, que é realizado em parceria
com o Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural). ▪

Fotos Ivan Amorim
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Terra Rica oferece
capacitação continuada na área
de segurança do trabalho
Colaborador Erick Augusto Esquiçati

A

s NRs (Normas Regulamentadoras)
do Ministério do Trabalho disciplinam as regras para execução
segura de diferentes atividades laborais. As
empresas devem cumprir com os preceitos
nelas definidos, sob pena do empregador
sofrer multas e até embargo ou interdição
do estabelecimento.
Nesse processo, a capacitação dos
colaboradores para o desempenho seguro
das atividades é fundamental. Diversas
NRs abordam a necessidade de treinamentos, definindo, inclusive, a carga horária,
conteúdo programático e periodicidade das
reciclagens.
Na Unidade Terra Rica, em função do
número de funcionários e das novas admissões, as capacitações acontecem mensalmente. Entre janeiro de 2015 e setembro
de 2016, foram realizados treinamentos de
formação e reciclagem em níveis básico,
intermediário e avançado para a NR 20
(trabalho com inflamáveis e combustíveis),
NR 33 (trabalho em espaços confinados) e

NR 35 (trabalho em altura) – com mais de
940 participações.
Para atender ao grande volume de treinamentos, a unidade investiu na capacitação
para que o colaborador Cleiton da Costa
Gonçalves, que é Técnico de Segurança do
Trabalho, desempenhe a função de multiplicador. É ele o responsável por programar
e executar os treinamentos exigidos pelas
Normas Regulamentadoras.
Além da possibilidade de flexibilizar as
datas dos cursos conforme a rotina da empresa, a execução dos treinamentos feita por
um colaborador que tem familiaridade com
as dinâmicas de trabalho da unidade, vem
trazendo bons resultados no aproveitamento
do conteúdo. “Consigo abordar os assuntos
usando como exemplo situações e ambientes
que fazem parte da rotina de trabalho da
usina. Ou seja, integro a teoria à prática. Isso
deixa os treinamentos muito mais atraentes
para o público, que participa ativamente ao
longo da capacitação”, afirma Cleiton. ▪

iStock
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Terra Rica incentiva
prática de ginástica laboral
Colaboradora e Fotos Camila Marafão

C

omeçar o dia com disposição
e preparando o organismo
para mais um ciclo de trabalho é fundamental para prevenir
patologias. Além de incentivar
os colaboradores na prática de
atividades físicas, a ginástica
laboral proporciona a melhoria na
qualidade de vida e a manutenção
da saúde.
Pensando nisso, a Unidade Terra
Rica formou multiplicadores da prática de ginástica laboral. Por meio
de treinamento com a fisioterapeuta
Tatiane Oliveira, colaboradores
foram capacitados para executar e
orientar exercícios básicos, fazendo
com que os benefícios sejam acessíveis aos colaboradores de todos os
setores e turnos. ▪
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Unidade Terra Rica
capacita colaboradores
para Oficina Volante

N

as usinas, é importante que a manutenção mecânica esteja sempre em
consonância com os demais setores e se
aproxime dos locais de trabalho mais distantes,
onde podem ser encontradas máquinas e equipamentos que necessitam de pequenos reparos
de urgência para seguir em atividade.
Para isso, a Usina Santa Terezinha – Unidade
Terra Rica trabalha com oficinas volantes, que
podem ser deslocadas até as frentes de trabalho. Os colaboradores que trabalham nessa
área precisam ser versáteis, criativos e muito
bem qualificados para que consigam resolver
um grande número de demandas com rapidez,
economia e, acima de tudo, segurança.
Pensando na melhoria contínua dessa atividade, a unidade promoveu – em parceria com o
Senar-PR (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural) – o treinamento de Oficina Volante, ministrado pelo instrutor Darlan Cavalero. ▪

Colaboradora Camila Marafão
Fotos Leandro Leme Pereira
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Usina Santa Terezinha participa de Encontro
do Pacto Global, em Ponta Grossa
Suelen Albuquerque
Fotos Divulgação/ Cpce Ponta Grossa

A

Usina Santa Terezinha participou do I Encontro do Pacto
Global, em Ponta Grossa/
Paraná. No evento, a empresa esteve
presente na programação expondo
ações sustentáveis por meio da
palestra: Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e o Pacto
Global na Usina Santa Terezinha.
O encontro contou com a presença de empresários, industriários e
organizações do terceiro setor. O
objetivo foi compartilhar e promover iniciativas sustentáveis e a
comunicação dos avanços, aliadas
às diretrizes GRI (Global Reporting
Initiative), Metas do Milênio – ODS
e Princípios do Pacto Global.

A programação contou também
com a palestra: Passos para a Adesão ao Pacto Global, desenvolvida
pelo Cifal (Centro Internacional de
Formação de Atores Locais para
América Latina) de Curitiba/ Paraná. No dia, as novas empresas signatárias do Pacto Global participaram
ainda de ato solene de assinatura.
Esse primeiro encontro na cidade foi organizado pelo Cpce (Conselho Paranaense de Cidadania) de
Ponta Grossa, entidade ligada ao
Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná).
O Pacto Global é uma iniciativa
da ONU (Organização das Nações
Unidas) que fomenta a cultura da

sustentabilidade. É a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa
voluntária do mundo, reunindo
mais de 12 mil signatários, entre
organizações privadas, públicas e
terceiro setor em quase 170 países.
Há cinco anos, a Usina Santa
Terezinha é signatária do Pacto
Global, alinhando os negócios aos
dez princípios nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio ambiente
e combate à corrupção.
O Brasil possui a quarta maior
rede do Pacto Global do mundo e
a maior das Américas, com 700
signatários.▪

Objetivo do evento é compartilhar e
promover iniciativas sustentáveis e
a comunicação dos avanços, aliadas
aos indicadores da sustentabilidade.
18

Edição 37 - 40

Unidade Ivaté celebra
Dia dos Pais

Colaborador Lediane Cristina Pereira
Fotos Marta Aparecida Rosa e Fábio Eduardo Zampieri

A

Unidade Ivaté da Usina Santa Terezinha promoveu um evento especial
direcionado aos colaboradores, em celebração ao Dia dos Pais. A ação foi realizada
dentro da unidade e contou com a participação de mais de 200 pais.
A programação começou com uma blitz
de saúde, onde os papais puderam realizar
aferição da pressão arterial, testes de glicemia
e orientações sobre saúde preventiva com a

equipe de medicina do trabalho. O refeitório
da unidade também participou da comemoração, servindo um cardápio especial na data.
Os colaboradores também assistiram a
uma palestra com o tema ‘Olhos no espelho:
ontem filho, hoje pai’ e por fim, em uma
parceria com o curso de Estética e Cosmética da Unipar (Universidade Paranaense),
tiveram direito a um momento relaxante
com sessões massagem. ▪

Mais de 200 colaboradores
participaram das
atividades e homenagem.
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Recreação, guloseimas e muita diversão marcam o Dia das Crianças
na Usina Santa Terezinha

C

om o objetivo de promover a integração, a diversão e o bem-estar dos
seus colaboradores, unidades da
Usina Santa Terezinha realizam, anualmente, a festa em comemoração ao Dia das
Crianças.
A Unidade Iguatemi realiza o já
tradicional projeto ‘Brincando com as
Crianças’ que, neste ano, reuniu cerca de
150 pequenos em uma manhã repleta de
atividades na Arest (Associação Recreativa
e Esportiva Santa Terezinha), no distrito
de Iguatemi - Maringá (PR). A festa foi
animada pelos palhaços Pipoca e Picolina
– sempre interpretados pelos colaboradores
e voluntários Deborah Sanches e Edmar
Correia – e ofereceu lanches e brincadeiras.
As crianças também participaram de uma
animada gincana recreativa, com direito a
torta na cara e brincadeiras ao ar livre que
estimulam o espírito de equipe, a solidariedade e a colaboração entre os baixinhos de
todas as idades.
Em Rondon, foi realizada a sétima edição do Dia da Criança Feliz. Animadas por
personagens do Mickey e da Minnie, mais
de 500 crianças e 150 adultos participaram da confraternização em um dia cheio
de guloseimas e atividades, como pintura
facial e no papel, gincanas, touro mecânico e cama elástica e brinquedos infláveis.
Na Afus (Associação dos Funcionários
da Usina Santa Terezinha de Maringá)
também teve festa para comemorar a data.
Colaboradores do Coporativo e Terminal
Logístico curtiram um sábado animado
com os pequenos, que puderam participar
de brincadeiras para todos os gostos, além
de show de mímica com palhaços. Além
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dos filhos e convidados dos colaboradores, a festa também recebeu os alunos do
Projeto Fênix, que oferece aulas gratuitas
de futebol para meninas e meninos entre
6 e 12 anos.
Na Unidade Tapejara, em média 600
crianças – filhos (as) de colaboradores participaram da festa que foi realizada pela
quinto ano consecutivo. Além de contar
com gincana, brinquedo e distribuição de
doces e guloseimas, o evento foi animado
por personagens do super-homem, homem
aranha e da animação Frozen.
A Unidade Terra Rica comemorou a
data com os alunos do Centro Municipal
de Educação Infantil João Marcos Ferreira
da Silva. Cerca de 250 crianças de até
4 anos tiveram um dia de diversão com
distribuição de pipoca, algodão doce,
brincadeiras e atividades lúdicas promovidas pelos colaboradores da empresa.
Em Ivaté foi realizada a 11a edição
da Afusti Criança, na Associação dos
Funcionários da Usina Santa Terezinha
da unidade. Quase 500 crianças e 200
pais e acompanhantes tiveram a diversão
garantida por 35 monitores do curso de
Educação Física da (Unipar) Universidade
Paranaense com oficinas de recreação. Os
pequenos também puderam aproveitar
brinquedos como balão pula-pula, bate
e cai, cama elástica, parede de escalada,
futebol de sabão, pebolim humano, tobogã, touro mecânico e malabarismo com
11 palhaços. Cerca de 60 colaboradores
e voluntários estiveram envolvidos na
organização da festa, que foi aberta para
filhos, sobrinhos, netos e afilhados dos
colaboradores. ▪
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Daniela Giannini
Fotos Ivan Amorin
Arquivo/Divulgação
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Festa Julina diverte
colaboradores da Unidade Ivaté
Colaboradora Lediane Cristina Pereira
Fotos Portal Icaraíma 24 horas

A

Usina Santa Terezinha, Unidade Ivaté, juntamente com a Afusti (Associação dos Funcionários
da Usina Santa Terezinha de Ivaté) e com apoio
dos colaboradores Agentes de Mudança, organizou o V
Arraiá da Afusti. O evento tem o objetivo de fortalecer,
preservar, e estimular o resgate cultural das festas populares brasileiras - além de propiciar aos colaboradores
e familiares uma opção de diversão e fortalecimento de
vínculos nas relações sociais.
A festa aconteceu no salão da associação e contou com
a participação de um grande público de colaboradores.
Dentro da programação, houve show baile com a dupla
Elias e João Sanfoneiro, seguido de animação com o DJ
Vagner. O espaço cenográfico caipira chamou atenção do
público. Na praça de alimentação as barracas serviram
deliciosos salgados, doces e bebidas típicas.
A novidade da quinta edição foram as barracas de
brincadeiras, onde as criançadas puderam se divertir
com a toca do coelho, boca do palhaço, pescaria e jogo

das argolas. Na barraca de cortesia
da Afusti, foram servidos pipoca, algodão doce e chá de gengibre. Todo
o retorno financeiro do evento foi revertido em prol da Apae (Associação
de Pais e Amigos dos Excepicionais)
de Ivaté (PR). ▪

Atrativos
da festa
resgataram
a cultura
caipira e
contribuíram para
uma ação
social em
prol da
Apae.

Arraiá Afus

E

m Maringá, colaboradores e familiares do Corporativo e Terminal Logístico se reuniram no
Arraiá da Afus (Associação dos Funcionários da
Usina Santa Terezinha). Ao som de música caipira, os
convidados curtiram a decoração e comidas típicas,
barracas de brincadeiras para as crianças, concurso
de fantasias e dançaram quadrilha.▪

27

Revista Santa Terezinha

integração

Mostra Internacional de Maringá, patrocinada
pela Usina Santa Terezinha, oportuniza discussão
de arte e cultura na cidade e região

A

Usina Santa Terezinha foi patrocinadora, via Lei de Incentivo à
Cultura, da Segunda Edição da
MIM (Mostra Internacional de Maringá) – Teatro Contemporâneo em Cena.
Com oito dias de programação, o
evento reuniu espetáculos e atividades formativas na cidade e região. O
primeiro dia da MIM contou com o
espetáculo argentino Fuera!, da Cia.
Proyecto María Peligro. Quando a atriz
Leticia Vetrano subiu ao palco em um
trabalho humanizador que transforma
pequenas tragédias diárias em fatos
terrivelmente cômicos.
Na peça, a personagem María
Peligro age como se nada tivesse
acontecido após a morte de seus pais.
Ela continua com a sua vida solitária
cotidiana até o dia de seu aniversário,
o qual ela acorda decidida a mudar o
seu destino, deixando aflorar os seus
desejos mais profundos. Durante o
espetáculo, a plateia acompanha a
transformação de sua triste história
em um delírio terrivelmente cômico,
por meio da delicadeza da atuação da
profissional argentina. A artista vive
há quatro anos em Bruxelas e participa
de diversos festivais de circo e clown.
Colaborador Suelen Albuquerque
Fotos Divulgação/Rafael Saes
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Já o ator Eduardo Okamoto, de
Campinas/SP, considerado um
O evento,
dos mais talentosos de sua gerarealizado pela
ção, fez três trabalhos solos difesegunda vez,
rentes: Agora e Na Hora de Nossa
tem o objetivo
Hora, Eldorado e OE. A MIM
de buscar coleoportunizou ainda uma mesa
tivos do teatro
redonda com o tema: O Papel da
contemporâneo
Arte e da Cultura do Cidadão em
com renome
Países Ditos de Terceiro Mundo
nacional e interou em Desenvolvimento.
nacional.
Os alunos do curso de Artes
Cênicas da UEM (Universidade Estadual de Maringá) também apresentaram em duas ocasiões: Mostra de
Cenas Curtas e Empatia.
O evento estendeu a sua programação para as cidades de Sarandi, Marialva e Alto Paraná, com o espetáculo infantil O Carteiro de bonecas, do
Coletivo de Fingidores - de Maringá.
Já as atividades formativas e debates
foram realizados após alguns espetáculos. A mostra finalizou com a exibição
do documentário: Vila dos Operários.
A MIM é promovida pela Teatro &
Ponto Produções Artísticas, sediada em
Maringá. Vale ressaltar que a maioria
das atrações possuiu entrada franca. ▪

empreendedorismo e inovação
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Paranacity, Tapejara e Terra Rica
são reconhecidas pelo Programa de
Sustentabilidade Thrive
Suelen Albuquerque, com informações do Setor Comercial
Fotos Daniela Giannini

A

s Unidades Paranacity, Tapejara e Terra Rica,
da Usina Santa Terezinha, participaram do
Programa Global de Sustentabilidade: Thrive.
Essa iniciativa, realizada durante dois meses na
empresa, é um Programa de Abastecimento Sustentável de Açúcar alinhado ao Bonsucro (Better
Sugarcane Initiative).
Segundo informações no site do Bonsucro, o
intuito do Thrive é buscar melhoria contínua para
a cadeia de suprimentos de açúcar oriundo da cana,
permitindo medir o desempenho de sustentabilidade
e definir metas e objetivos de melhoria em todas as
etapas da cadeia de suprimentos.

As três unidades produtivas passaram pelo processo de verificação de sustentabilidade pela empresa britânica AB Sustain, alcançando índices de 82%
a 87% nos variados critérios de sustentabilidade do
Thrive: Governança, Instalações da Empresa, Pessoal, Meio Ambiente, Rastreabilidade, Transporte,
Manuseio e Armazenamento.
Todo o volume de açúcar produzido pelas Unidades Paranacity, Tapejara e Terra Rica foi reconhecido
pelo Programa de Sustentabilidade: Thrive, agregando valor e alto nível de transparência em toda a
cadeia de suprimentos. ▪

As três unidades produtivas
passaram pelo
processo de
verificação de
sustentabilidade
pela empresa britânica AB Sustain, alcançando
índices de 82%
a 87% nos variados critérios de
sustentabilidade
do Thrive.
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Unidade Terra Rica
realiza Dia de Campo

30
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Encontro, que
apresentou
resultados na
área de desenvolvimento
varietal, reuniu
lideranças das
unidades da
Usina Santa
Terezinha,
representantes do CTC e
profissionais de
outras usinas
do Paraná e São
Paulo.

C

om o objetivo de apresentar
os resultados de pesquisas
de desenvolvimento varietal, e acompanhar o desempenho
de variedades de cana-de-açúcar
plantadas em áreas demonstrativas, a Unidade Terra Rica realizou
um Dia de Campo que reuniu
representantes do CTC (Centro de
Tecnologia Canavieira), diretores, gerentes e supervisores das
unidades produtivas da empresa;
além de profissionais de outras
usinas do Paraná e São Paulo.

De acordo com o supervisor de
planejamento e desenvolvimento
da unidade, Giann Gislon, esse tipo
de evento é muito proveitoso, pois
oportuniza o compartilhamento de
conhecimentos. “Os participantes
podem trocar informações técnicas
sobre a condição de campo de cada
material, comparar os resultados
apresentados pela equipe de Terra
Rica com os resultados observados
em suas unidades”.

Experimento
O experimento foi montado em
abril de 2016, na Fazenda São José,
área própria da empresa. Foram
utilizados oito materiais, com três
tratamentos e três repetições,
sendo seis linhas de cada material,
com 200 metros de comprimento
cada. As aferições iniciaram 60
dias após o plantio e avaliaram os
índices de falhas e a sensibilidade
para defensivos agroquímicos de
cada material.
O plantio foi feito de forma
mecânica e seguindo a metodologia de trabalho sugerida pelo
gerente de Suporte Técnico à
Agrícola, Fernando Cesar Pattaro.
O modelo do experimento trabalha
com áreas de avaliações maiores,
que caracterizam a real situação
de campo, com mecanização de
todas as etapas de cultivo, desde o
preparo até a colheita.
“Assim podemos avaliar, de forma mais precisa, os materiais que
mais se destacam em condições
e ambientes mais restritivos, em
busca de opções que dividam espaço com a RB867515, diminuindo►
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Daniela Giannini,
com informações do colaborador Giann Gislon
Fotos Viviane Ferro de Oliveira Santos

►a alta concentração de uma única
variedade”, afirma Gislon.
Conforme as avaliações feitas
durante seis meses, as variedades
testadas receberam uma nota, que
considerou também o vigor da cana,
o número de perfilhos e a arquitetura da planta. A nota final é dada de
acordo com a eficiência da variedade
em crescer e fechar a linha de 1,50
m utilizada nos canaviais da Usina
Santa Terezinha. O experimento
também avalia a curva de maturação e a produtividade agrícola.
Unidade Terra Rica colhe
resultados
Além de serem apresentados
os resultados do desenvolvimento

varietal, no Dia de Campo também foram divulgados os bons
resultados que vem sendo obtidos
na Unidade Terra Rica, com os
tratamentos das áreas de cana
soca, as experiências com a variedade CTC 04 e o manejo adotado, além do trabalho de preparo
que mostra a conservação de solo
com sistemas de terraços base
larga e, por fim, a qualidade dos
plantios. “Tudo isso mostra que
a equipe está focada em manter
a qualidade das operações e aumentar a produtividade agrícola
da unidade”, conclui Gislon. ▪

parceiros e fornecedores
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Unidades recebem programa
de aplicação responsável
Fornecedores, técnicos e
aplicadores participaram
do treinamento que promove
as boas práticas no campo.

C

olaboradores da Unidade Rondon e da Costa
Bioenergia (Umuarama)
participaram do Programa de
Aplicação Responsável, uma
iniciativa da Dow AgroSciences em parceria com a Unesp
(Universidade Estadual Paulista), que visa promover as
boas práticas na aplicação de
defensivos agrícolas.
Além do treinamento, técnicos e operadores de pulverizadores participaram de uma
palestra com o pesquisador da
Unesp, que apresentou os con-

ceitos básicos das boas práticas de
aplicação – que resultam em mais
economia, produtividade, segurança e sustentabilidade do negócio.
“O objetivo principal do Programa de Aplicação Responsável é
realizar ações de extensão para
apresentar aos produtores rurais
os conceitos de boas práticas na
aplicação de defensivos agrícolas,
além de conscientizar e incentivar
a adoção destas iniciativas. O que
buscamos é otimizar recursos,
reduzir o impacto no meio ambiente e prover maior sustentabilidade
para o agronegócio”, explica a
coordenadora de Boas Práticas
Agrícolas da Dow AgroSciences,
Ana Cristina Pinheiro.
Durante o treinamento, os
colaboradores também tiveram
contato com o Simulador de Deriva,
equipamento que simula condições
reais de vento e tamanhos de gota
das aplicações. Assim, puderam
visualizar de forma prática o efeito
do uso de cada tipo de equipamento - ponta e pressão de trabalho, de
acordo com a velocidade do vento
no momento da aplicação. ▪

DanielaGiannini
Fotos Arquivo/Divulgação
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Relatório de Sustentabilidade da
Usina Santa Terezinha é entregue
para autoridades

O

Relatório de Sustentabilidade
da Usina Santa Terezinha foi
entregue para autoridades
neste início do ano. O Superintendente da Usina Santa Terezinha,
Ágide Meneguette, deu em mãos o
documento para o Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná,
Valdir Rossoni. Na ocasião, foi destacado o desempenho da empresa na
gestão para a sustentabilidade.
Em outra oportunidade,
Meneguette também entregou a
publicação para a vice-governadora Cida Borghetti. O documento
anual abrange o escopo dos dados
das 10 unidades produtivas no
Paraná e uma greenfield no Mato
Grosso do Sul, Corporativo e
terminais logísticos da empresa,
concentrando os impactos econômicos, sociais e ambientais.
O Relatório de Sustentabilidade
2015 é a 6a edição do documento
já publicada pela empresa. A 1a
edição foi divulgada em 2010 e,
desde então, o objetivo da Usina
Santa Terezinha tem sido caminhar para a inclusão de um maior
número de indicadores sustentáveis em suas operações.

Na edição atual, a Usina Santa
Terezinha tem avançado rumo às
diretrizes de sustentabilidade G4 da
organização holandesa GRI (Global
Reporting Initiative) e os Princípios
do Pacto Global e Metas do Milênio,
ambas iniciativas da ONU (Organização das Nações Unidas). Durante o
ano de 2015, os temas considerados
materiais e estratégicos foram identificados por meio de um processo
de materialidade, como encontros
com públicos interno e externo. O
desenvolvimento desse processo foi
planejado para contemplar os próximos anos de gestão para a sustentabilidade na Usina Santa Terezinha.
O conteúdo do relatório é aliado
a quatro temas do Pacto Global:
direitos humanos, trabalho, meio
ambiente e combate à corrupção,
tornando também o documento há
quatro anos uma COP (Comunicação

de Progresso), a qual possui pelo segundo ano consecutivo o status nível
ativo. No relato, as Metas do Milênio
vem de encontro com a transição dos
ODM (Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio) para os ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável).
Os relatórios digitais de sustentabilidade da Usina Santa Terezinha
(2010 a 2015) foram acessados mais
de 51 mil vezes durante o período de seis anos, por meio do site
www.usacucar.com.br. E o relatório
2015 recebeu leitores de 55 países
diferentes, sendo os mais visitantes:
Brasil, Estados Unidos da América,
Índia e Reino Unido.
O exemplar também foi entregue
na Biblioteca Lamartine Navarro Junior, da Udop (União dos Produtores
de Bioenergia), em Araçatuba/SP,
possibilitando a consulta do material
impresso pela comunidade.▪
Suelen Albuquerque
Fotos Arquivo/ Divulgação

A 6a edição do documento
abrange a evolução
de iniciativas mais
direcionadas aos
temas estratégicos que
contemplam a gestão para a
sustentabilidade na empresa,
implantada a partir dos
públicos de relacionamento.
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Mutirão elimina focos
do mosquito da dengue
Colaboradora Naelly Galeti
Fotos Arquivo/Divulgação,
Suelen Albuquerque

A

melhor forma de prevenir a dengue
e outras doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti, como a
febre chikungunya e o zika Vírus, é combater os focos de acúmulo de água, locais
propícios para a criação do transmissor.
Pensando nisso, a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) do Corporativo e Terminal Logístico, em Maringá,
se uniu ao setor de Segurança do Trabalho
para promover um mutirão de combate
a dengue, com o objetivo de identificar e
eliminar os possíveis focos de desenvolvimento da doença.
Os voluntários coletaram e destinaram apropriadamente os materiais que
poderiam causar o acumulo de água. A
ação foi realizada no corporativo, logística, almoxarifado, Afus (Associação dos
Funcionários da Usina Santa Terezinha) e
também nas vias públicas ao redor da empresa. Durante o mutirão, também foram
distribuídos materiais informativos sobre
o combate ao mosquito. ▪
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Equipe da Usina Santa Terezinha chega
ao pódio na Maratona de Revezamento
Daniela Giannini
Fotos Pólen Comunicação
Ivan Amorin

P

or meio do Projeto Atletismo,
colaboradores da Usina Santa
Terezinha completaram a XIII
Maratona de Revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima – Pare de
Fumar Correndo, em Maringá (PR).
Cerca de 2.500 atletas participaram
da prova e, divididos em quase 300
equipes, se revezaram para completar o percurso de 42 km.
A Usina Santa Terezinha foi
representada em seis equipes
formadas por quase 50 colaboradores, dependentes e convidados. A
participação desses corredores foi
viabilizada pelo Projeto Atletismo,
que além de subsidiar a inscrição
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Com o objetivo de
promover o bem-estar
e qualidade de vida, a
Usina Santa Terezinha
mantém o Projeto Atletismo, que incentiva e
viabiliza a participação
de colaboradores, familiares e comunidade em
corridas de rua realizadas em Maringá (PR).

dos atletas, fornece apoio logístico
com barraca de apoio para entrega
dos kits, distribuição de água, frutas e lanches no dia da corrida.
Sempre entre os destaques da
prova, a equipe de elite - formada
pelos colaboradores Edmar Correia,
Alessandro Flauzino, Sebastião de
Lima, Dorval dos Santos, Renalto
Pereira, David Prinna e Edmilson de
Oliveira - conquistou um resultado
ainda melhor desta vez: os atletas
das unidades Iguatemi, Paranacity,
Tapejara e Corporativo completaram
o percurso em 2:47:03, e subiram ao
pódio com o oitavo melhor tempo na
classificação geral da competição.

Edição 37 - 40

A Maratona de Revezamento
Vanderlei Cordeiro de
Lima é uma das provas
Pare de Fumar Correndo
organizadas pelo projeto
Tabagismo, da UEM
(Universidade Estadual de
Maringá). Em parceria com
a Usina Santa Terezinha,
o projeto também é
responsável pela realização
Corrida Rústica de Iguatemi
Elenilson Silva, que acontece
no distrito de Iguatemi
(Maringá).

Quase 50 colaboradores e dependentes
representaram a
empresa na corrida;
equipe de elite ficou
com a oitava posição
na colocação geral.

“Pra mim foi inexplicável, me
senti realizado como não havia
sentido ainda. Fiquei muito feliz
e gratificado mesmo. A equipe se
dedicou bastante para alcançar
este feito, e tenho certeza que
se continuarmos assim vamos
alcançar melhores resultados nos
próximos anos”, afirmou Edmar
Correia, colaborador e atleta da
Unidade Iguatemi.
Correia corre há seis anos e, desde 2011 – quando participou pela
primeira vez da Corrida Rústica de
Iguatemi Terezinha – vem representando a Usina Santa Terezinha
nas provas. “Treino três vezes por
semana, correndo um pouco mais
que 5 km. A prática da corrida me
trouxe qualidade de vida, me sinto
muito mais disposto a realizar
tarefas, sair e, cada vez que corro,
parece que estou me revigorando”.
O Projeto Atletismo incentiva

a participação de colaboradores e
familiares em corridas de rua no
Paraná, com o objetivo de promover o progresso na qualidade de
vida. “Para mim, o Projeto Atletismo é muito legal pelo fato de fazer
o colaborador se sentir importante.
Eu me sinto assim quando vou participar das corridas representando

a empresa. O incentivo que a usina
oferece, além de promover a prática de atividade física e bem-estar,
promove também a interação entre
colaboradores de várias unidades.
Nesses momentos surgem alianças
de confraternização e novas amizades”, completa Edmar. ▪
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IX Corrida Rústica de Iguatemi reúne
cerca de mil atletas dos 7 aos 74 anos

E

sporte cada vez mais praticado entre
os brasileiros, a corrida é uma das
formas mais completas de atividade
física e contribui para o bem-estar físico
e mental dos praticantes. É também um
dos esportes mais democráticos, já que
pode ser praticado em qualquer lugar, por
pessoas de qualquer idade e com diversos
níveis de condicionamento físico. Pensando nisso, a Usina Santa Terezinha incentiva, apoia e promove a participação de
seus colaboradores em corridas de rua por
meio do Projeto Atletismo, que inclui apoio
logístico, subsídio de inscrições e premiação interna em corridas de rua realizadas
em Maringá (PR).
Dentro do Projeto Atletismo – e ao
lado da UEM (Universidade Estadual de
Maringá) e da Secretaria Municipal de
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Esportes de Maringá - a empresa promove,
há nove anos, a Corrida Rústica de
Iguatemi Elenilson Silva – Pare de Fumar
Correndo. A prova é uma das quatro
corridas do Projeto Tabagismo realizado
pela UEM por meio do Mudi (Museu
Dinâmico Interdisciplinar).
Além de promover o esporte, a Corrida
Rústica de Iguatemi representa um
evento de confraternização entre os mais
diversos públicos, já que é dividida em
dez categorias que englobam atletas
amadores e profissionais a partir dos sete
anos de idade, e tem inscrição gratuita
perante a doação de 2 kg de alimento
não perecível. Neste ano, quase 1 mil
atletas percorreram as ruas do distrito
de Iguatemi – Maringá em percursos de
1.300, 2.500 e 5.000 metros.

Prova promovida pela
Usina Santa
Terezinha, UEM
e Secretaria
Municipal
de Esportes é
evento esportivo
e de confraternização entre
público de todas
as idades.
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Entre colaboradores, familiares e
convidados, 85 corredores representaram
a equipe de atletismo Usina Santa
Terezinha. O colaborador da Unidade
Iguatemi, Joel Ribeiro Morais, começou
a correr por recomendação médica, para
tratar de um problema na coluna, e nunca
mais parou. Ele participa da Corrida de
Iguatemi desde a primeira edição, em
2008, mas desta vez teve um incentivo
especial na prova: seu filho Hugo, de 11
anos, correu pela primeira vez. “Meu
pai sempre corre e sempre falou pra eu
correr também. Aí dessa vez, uma semana
antes, eu resolvi que ia participar e
comecei!”, conta Hugo que, logo na estreia,
já mostrou que leva jeito para o esporte
e subiu ao pódio como terceiro colocado
da categoria Mirim (9 a 11 anos). “Fiquei
muito feliz que ele ganhou o prêmio,
agora ele vai ficar animado pra continuar
no esporte. É muito importante manter
a criança na atividade física – afasta
do álcool, das drogas, além de ensinar
muita coisa boa e dar a chance de fazer
amizades”, finaliza Morais. ▪

Os alimentos arrecadados
pelas inscrições da IX
Corrida Rústica de Iguatemi
foram distribuídos para três
entidades socioassistenciais
de Maringá. No total foram
angariados cerca de 800 quilos
de alimento, distribuídos por
meio do Provopar (Programa
do Voluntariado Paranaense),
de Maringá. As entidades
beneficiadas foram:
— Aliança de Misericórdia,
distrito de Iguatemi
— Assindi (Associação
Indigenista de Maringá)
— Movimento dos Vicentinos de
Maringá,distrito de Iguatemi

Daniela Giannini
Fotos Pólen Comunicação
Ivan Amorin
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Ivaté, Rondon e Cidade
Gaúcha participam do
16º Rally Fluvial
M

ais uma vez, a Usina Santa Terezinha –
Unidades Ivaté, Rondon e Cidade Gaúcha
– foi parceira do Rally Fluvial SOS Rio Ivaí,
iniciativa realizada pelo IAP (Instituto Ambiental
do Paraná) com o objetivo de promover a educação
ambiental por meio de um mutirão para recolher
resíduos das margens do Rio Ivaí.
Em sua 16a edição, o Rally Fluvial reuniu cerca de
220 voluntários que se dividiram em 25 embarcações e, em três dias, recolheram quase 5 toneladas
de lixo e resíduos que interferem na fauna e na flora
do local. O rally percorreu 250km, começando em
São Carlos do Ivaí e terminando em Porto Camargo,
ambas cidades do Paraná.
Durante o trajeto, fiscais do IAP também reforçaram
a fiscalização da pesca, que está restrita desde o dia 1o
de novembro devido ao período de piracema. Eles também orientaram os moradores locais sobre a importância desse período para a reprodução dos peixes. ▪
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Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

Voluntários das Unidades
Ivaté, Rondon e Cidade
Gaúcha participaram do
evento que promove educação
ambiental e recolhe resíduos
da margem do Rio Ivaí.
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Unidade Cidade Gaúcha realiza
atividades de promoção da saúde

Colaboradora Jessica David Mendonça
Fotos Arquivo/Divulgação

C

om foco na saúde preventiva
e na promoção da qualidade
de vida, a Unidade Cidade
Gaúcha realizou duas campanhas
de saúde com seus colaboradores.
A campanha Controle e Combate da Hipertensão Arterial foi
realizada com colaboradores das
áreas agrícola, administrativa e
industrial, que participaram de
um bate papo sobre os fatores de
risco, sintomas, tratamentos e
prevenção da doença. Em seguida
puderam fazer a aferição da pressão arterial e receber orientações
direcionadas.

42
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Em uma segunda atividade, colaboradores da área de
saúde da Unidade Terra Rica
foram até as frentes de trabalho agrícola para realizar
uma campanha de saúde e
prevenção. Os colaboradores
puderam participar de uma
sessão de ginástica laboral,
seguida de uma palestra
sobre alimentação saudável
e prevenção da diabetes e da
obesidade. ▪

Campanhas promoveram atividades com
foco no combate a
hipertensão, diabetes
e obesidade.
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Campanha de Luta
contra a AIDS

N

o Corporativo, em Maringá (PR), a
Cipa (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes), ao lado do setor de Gestão em Saúde, promoveu a campanha de Luta
contra a Aids (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida). Com o objetivo de conscientizar
os colaboradores sobre a doença que está
entre as que mais matam no mundo foram
distribuídos folders com dicas de prevenção
e também preservativos. ▪
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Em Iguatemi,
integração da família
na educação é tema
de reunião do projeto
Atleta do Futuro

C

om o objetivo de apresentar resultado e discutir estratégias, representantes do Sesi-PR (Serviço Social da
Indústria), da Prefeitura de Maringá e da
Usina Santa Terezinha - Unidade Iguatemi,
se reuniram com os pais e responsáveis
dos alunos do Atleta do Futuro – projeto
socioeducativo que utiliza o esporte como
ferramenta para a formação cidadã.
Na oportunidade, o coordenador de
promoção da saúde do Sesi de Maringá,
Márcio Buzo, conversou com os pais sobre
os objetivos e a metodologia do projeto. A
psicóloga Deborah Eliete Marques Carvalho, chefe do setor de treinamento da
Usina Santa Terezinha, falou com os pais
sobre a importância da presença e familiar
no desenvolvimento educacional das crianças. O ponto também foi destacado pela
pedagoga do Sesi Eliane da Silva Cremm,
que explicou que o projeto existe para

apoiar a inter-relação dos familiares junto
às escolas. Também presente na reunião,
Gilberto Valentim, coordenador do Centro
Esportivo de Iguatemi - local onde são
realizados os encontros do projeto – agradeceu aos envolvidos e reforçou a importância da continuidade do projeto, que já
vem apresentando bons resultados.▪

Colaborador Márcio Buzo / Sesi Maringá
Fotos Camila Maria Calabrezi Iantas
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Quase 5 mil alunos da rede
municipal de educação
participam das ações do
Semeando o Verde

C

erca de 4.900 alunos de
escolas municipais do Paraná
e Mato Grosso do Sul participaram da edição 2016 do Semeando
o Verde, projeto realizado pela Usina
Santa Terezinha com patrocínio da
Arysta Lifescience e apoio do IAP
(Instituto Ambiental do Paraná),
Emater (Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão
Rural) e Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural).
Com foco na educação ambiental, o Semeando o Verde acontece
durante todo o mês de setembro, em
comemoração ao Dia da Árvore (21).
O projeto envolve estudantes do 3o,
4o e 5o ano em atividades lúdicas e
educativas que englobam a temática
da preservação ambiental. Por meio

Colaborador Daniela Giannini
Fotos Arquivo / Divulgação
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de palestras, peças teatrais, concursos culturais, premiações e plantio de
mudas de árvores, os alunos da rede
pública têm a oportunidade de aprender e refletir sobre a conservação do
meio ambiente, tornando-se disseminadores da sustentabilidade.
Realizado desde 2012, o Semeando o Verde 2016 atendeu 13
municípios nas regiões em que estão
alocadas as 11 unidades produtivas
da Usina Santa Terezinha. O projeto
é feito com a participação de colaboradores e voluntários e, desde a sua
primeira edição, já plantou mais de
140 mil mudas de árvores nativas e
frutíferas, recuperando aproximadamente 50 APPs (Áreas de Preservação Permanente). Em 2016, as 27 mil
mudas utilizadas no plantio foram
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cultivadas em viveiros próprios da empresa e também
recebidas por meio de doações do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e Itaipu Binacional.
Desde a sua primeira edição, o Semeando o Verde já
promoveu atividades com mais de 20 mil alunos de cerca
de 50 escolas municipais. Ana Patrício de Santi, coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Nova
Esperança – cidade que recebe o projeto pela primeira
vez – frisa a importância das atividades para as escolas
do município. “Eu não imaginava que o projeto teria o
impacto que está tendo nos professores, alunos e nas
escolas de forma geral. Está sendo muito importante para
o município porque, além de reforçar o assunto da preservação ambiental – que já é trabalhado em sala de aula –,
o Semeando o Verde dá a oportunidade para as crianças
participarem de atividades culturais e incentiva o desenvolvimento pedagógico e a criatividade de professores e
alunos com os concursos de desenho e redação”.
Premiação colabora para o engajamento de alunos e professores.

Como forma de incentivar a participação e fomentar o
interesse nos temas relacionados ao meio ambiente, o Semeando o Verde promoveu um concurso cultural envolvendo não apenas os alunos, mas também todos os professores.
Os alunos do 3o ano concorreram na categoria Desenho, enquanto os estudantes do 4o e 5o ano na categoria
Redação. Cada uma das unidades da empresa premiou
12 crianças (3 colocados por série), que se destacaram
na produção e levaram para a casa kits com mochila e
material escolar. Todos que ficaram em lugar também
ganharam um troféu. Já os classificados em segundo e
terceiro lugar receberam uma medalha.
Entre os professores foi realizado um concurso de
redação com o tema ‘A importância do Semeando o Verde
para a conscientização dos alunos na preservação do meio
ambiente’ e, em cada uma das 11 unidades da empresa,
os três primeiros colocados foram premiados.
Mas o diferencial do Semeando o Verde 2016 foi a
premiação dos professores na categoria Geral. Dentre as
33 redações escolhidas nas 34 escolas participantes, um ►

O projeto de educação ambiental é realizado pela
Usina Santa Terezinha há cinco anos e estimula a
consciência ambiental das crianças com atividades educativas, culturais e plantio de árvores.
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►comitê de avaliação formado por colaboradores do
programa Agentes de Mudanças elegeu as três de
maior destaque: o terceiro lugar ficou a professora
Leila Cristina Escudeiro Seifert, da Escola Muncipal
25 de Julho, de São Tomé. A segunda posição foi
de Marlene Aparecida Bezerra da Silva, da Escola
Rural M. Agostinho Portela, em Moreira Sales. E
a primeira colocação ficou com a professora Maria
Alice Barbosa, da Escola Municipal Drummond de
Andrade, em Douradina.
As duas primeiras colocadas foram premiadas com notebooks, enquanto a terceira levou
para a casa um tablet. Para a Secretária de
Educação do Município de Douradina, Márcia
Rezende, o incentivo da Usina Santa Terezinha
com a premiação é uma forma de valorizar o
profissionalismo de cada educador. “A professora Maria Alice está colhendo os frutos de um
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trabalho intenso de dedicação e cuidados com
cada criança”.
Semeando o Verde
A primeira semente do projeto foi plantada
em 2005, na Unidade Ivaté, com a realização
do evento chamado Festa Anual das Árvores.
A partir de 2012, foi nomeado de Semeando o
Verde e disseminado para todas as unidades da
Usina Santa Terezinha.
O projeto tem como objetivo contribuir com a formação de uma sociedade ambientalmente correta
e vem sendo reconhecido anualmente com o Selo
ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio),
que certifica suas práticas em prol do cumprimento
de metas de desenvolvimento sustentável estipuladas pela ONU (Organização das Nações Unidas).
Este ano, o projeto também visa os ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável), da ONU. ▪

Campanha
Natal Solidário
distribui 8.370
brinquedos novos
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C

om o objetivo de resgatar a solidariedade e estimular o companheirismo e a fraternidade entre os
colaboradores, a Usina Santa Terezinha realizou,
pelo terceiro ano consecutivo, a campanha Natal Solidário. Com a participação das 11 unidades produtivas,
Terminal Logístico e Corporativo, a iniciativa resultou na
distribuição de mais de 8 mil brinquedos novos em 32
municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul. ►
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Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

► Durante 15 dias de arrecadação, colaboradores e comunidade angariaram 4.185 doações. Conforme o compromisso firmado no início da campanha, a Usina Santa
Terezinha comprou outros 4.185 brinquedos, dobrando o
número da arrecadação.
O Natal Solidário 2017 beneficiou 55 instituições
sociais e bairros. As entregas foram acompanhadas por
colaboradores do time Voluntários em Ação, parte do
Programa Agentes de Mudança - que multiplica práticas sustentáveis na empresa. Acompanhados do Papai
Noel, eles visitaram os bairros e entidades beneficiadas,
proporcionando momentos de confraternização, partilha
e multiplicando sorrisos entre as crianças, familiares e
voluntários da empresa. ▪

Empresa, colaboradores e
comunidade uniram esforços para
a arrecadação de brinquedos
distribuídos em 26 municípios do
Paraná e Mato Grosso do Sul.
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Saúde e prevenção são
temas das campanhas
Outubro Rosa e
Novembro Azul na
Usina Santa Terezinha
C

omprometida com a promoção da saúde de seus
colaboradores, a Usina Santa
Terezinha promove – anualmente
– ações para as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Realizadas nas unidades produtivas,
escritório corporativo e terminal

Costa Bioenergia
Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

logístico da empresa, as atividades
são voltadas para o fortalecimento do rastreamento, prevenção e
diagnóstico precoce de doenças –
especialmente o câncer de mama,
de colo de útero e de próstata –
que, se descobertas no início, têm
chances de cura muito maiores. ►

Durante os meses de Outubro e
Novembro, as unidades da empresa
promoveram uma série de ações
com o objetivo de educar colaboradores para a saúde preventiva.
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Goioerê

► No Corporativo, em Maringá
(PR), cerca de 70 mulheres participaram de uma manhã de atividades comemorativas. As ações
foram realizadas em parceria com
a Unimed, que esteve na Afus
(Associação dos Funcionários da
Usina Santa Terezinha) com a van
cor-de-rosa do Circula Saúde. Além
de assistirem à palestra e tirarem
dúvidas sobre os sintomas, tratamentos e medidas preventivas das
doenças, as colaboradoras também
participaram de uma sessão de ginástica laboral. Por fim, passaram
por mini atendimentos de psicologia e nutrição e puderam realizar
exames de pressão arterial e glicemia com profissionais de saúde da
Usina Santa Terezinha.
Também em Maringá, as colaboradoras do Terminal Logístico
assistiram palestra sobre a preven-
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ção do câncer de mama e de colo de
útero, participaram do sorteio de
brindes e de um delicioso café.
No Novembro Azul, os colaboradores receberam orientações
durante uma blitz educativa, sobre
prevenção e tratamento das doenças, além da realização de testes de
pressão arterial e glicemia.
Na Unidade Rondon, colaboradoras de todos os setores
também foram orientadas sobre a
prevenção do câncer. As visitas
foram acompanhadas pelo médico
da unidade, Rafael Guelfi Curioni,
que enfatizou a importância da
mamogafia preventiva. Cerca de
120 mulheres participaram da
atividade. As ações do Novembro
Azul foram realizadas em parceria com o Curso Superior de
Tecnologia em Estética e Cosmética da Unipar (Universidade
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Paranaense) - Cianorte/ PR. Funcionários e também funcionárias
puderam participar de sessões
de massagem. Já a verificação da
pressão arterial ficou por conta da
equipe da Usina Santa Terezinha.
Os colaboradores ainda receberam materiais informativos sobre
saúde preventiva do homem,
sintomas, tratamentos e causas do
câncer de próstata.
Em Paranacity, o Outubro Rosa
teve momentos de saúde preventiva e também de beleza. Além de
participarem de um bate-papo sobre prevenção, as colaboradoras da
unidade assistiram a uma palestra
sobre autoestima e tiveram aulas
de automaquiagem.
Na Unidade Terra Rica, também foram realizadas palestras
sobre saúde e prevenção nas frentes de trabalho com as colaboradoras rurículas. Em parceria com a
Unipar (Universidade Paranaense),

por meio do Prove (Programa de
Valorização da Educação), os colaboradores da Indústria, Mecânica e
Administrativo receberam orientações, fizeram medição de glicemia
e aferição de pressão arterial com
os acadêmicos dos cursos de Farmácia e Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética.
Na Unidade São Tomé, as
colaboradoras assistiram à palestra ‘Prevenção é a melhor solução’,
ministrada pela ginecologista Ana
Claudia Martins. Em seguida, a
colaboradora e psicóloga Ana Lúcia
Pintinha falou sobre saúde mental
com a palestra ‘Mulher contemporânea e doenças psicossomáticas’.
Em Tapejara foram distribuídos
materiais informativos e os veículos
da empresa foram adesivados para
reforçar a lembrança da data. Cerca
de 200 colaboradores também
receberam materiais informativos
com orientações sobre a prevenção ►

Iguatemi
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Paranacity

Logística

Ivaté
►do câncer de próstata. Em Moreira Sales, na
Usina Goioerê, também houve orientações e
distribuição de materiais educativos sobre
a saúde do homem e da mulher.
Em Eldorado (MS), na Usina Rio Paraná, as atividades foram realizadas em
parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde e a Rfcc (Rede Feminina de Combate ao Câncer). A palestra foi ministrada
pela enfermeira da prefeitura, e abordou
temas como a importância do autoexame,
mamografia e da realização do exame
clínico anualmente. Colaboradoras dos setores Administrativo, Agrícola e Indústria
54

participaram das atividades. Em seguida,
foi realizada uma blitz educativa no centro
da cidade, onde foram distribuídos materiais educativos sobre saúde da mulher,
do homem e temas globais como combate
ao tabagismo e alcoolismo. As atividades
do Novembro Azul englobaram também a
campanha do Dia Mundial de Luta contra
a Aids (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida). As ações foram realizadas
nos interiores dos ônibus de transporte,
onde colaboradores receberam materiais
educativos e foram orientados sobre o uso
de preservativos.
Na Unidade Ivaté, as palestras sobre
a prevenção e combate ao câncer foram
ministradas por universitários do curso
de Enfermagem da Unipar (Universidade
Paranaense). Funcionárias da Indústria,
Administrativo, Oficina Agrícola, Pátio
e Lavoura participaram das ações. No
campo, as colaboradoras receberam orientações, materiais informativos e brindes.
O Novembro Azul contou com uma blitz
em frente ao refeitório da unidade. No
local, a nutricionista da unidade, Carolina
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►Kuntzer, explicou sobre a saúde do
homem em relação à alimentação e
prevenção do câncer. Os colaboradores da indústria, administrativo,
agrícola, oficina agrícola e pátio,
também tiveram a verificação
da pressão arterial e receberam
materiais informativos sobre a prevenção do câncer de próstata e um
copo personalizado da campanha.
Além da blitz, os colaboradores
da lavoura, mecanizada, preparo,
cultivo e tratos culturais - receberam orientações e materiais
informativos.
Na Unidade Iguatemi,
colaboradoras que trabalham na
lavoura também receberam orientações e materiais informativos
durante o trajeto até as frentes
de trabalho. Para as mulheres
do Administrativo e da Indústria

Rondon
o tema foi abordado durante as
reuniões de PPR (Programa de
Participação nos Resultados) da
empresa. A campanha do Novembro Azul reuniu mais de 400
colaboradores nas ações realizadas em parceria com a Unimed
Maringá, que esteve no refeitório
da unidade com a van azul do
Circula Saúde. A programação
englobou palestras sobre Saúde
Mental e Combate ao Câncer de
Próstata, ministradas pela chefe
de treinamento da unidade e
pela enfermeira do Centro de
Medicina Preventiva da Unimed.
Os funcionários ainda participaram de uma sessão de ginástica
laboral e receberam materiais
informativos.
Em Umuarama, na Costa Bioenergia, as mulheres participaram ►

Tapejara
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São Tomé

Usina Rio Paraná
►de uma sessão de ginástica laboral,
seguida de palestra, ministada pelo médico do trabalho da unidade. Também foi
realizada uma blitz educativa na saída
do refeitório. Durante o Novembro Azul,
os homens também puderam cuidar da
saúde, realizando exames de aferição
da pressão arterial, testes de glicemia e
recebendo orientações e materiais educativos sobre a prevenção de doenças.
Em Cidade Gaúcha, as atividades do
Outubro Rosa foram realizadas com trabalhadoras da área agrícola, industrial e
administrativa. O dia começou com uma

Terra Rica
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sessão de ginástica laboral, seguida por
uma palestra sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama,
ministrada pelo médico Alex Monteiro
Aguilera. A enfermeira Mirian Borges
passou orientações sobre DSTs (Doenças
Sexualmente Transmissíveis) e uso de
preservativos. Para a saúde do homem, a
campanha englobou orientações nutricionais, verificação da pressão arterial e cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal).
Em parceria com a secretaria de saúde,
foram realizados testes rápidos de HIV,
Sífilis, Hepatite B e Hepatite C. ▪

redação empresarial

Escrevendo
e-mails

O

e-mail ainda é uma das formas
de comunicação mais práticas
e mais utilizadas no ambiente
corporativo. E saber se comunicar
bem é imprescindível para discutir
assuntos profissionais pela internet.
Confira algumas dicas que podem te
ajudar a tornar essa forma de comunicação ainda mais eficiente:
Assunto: Preencha sempre o campo
de assunto. Procure por um título
conciso, que deixe claro para o leitor
sobre o que se trata o e-mail.
Seja claro e objetivo: O motivo do
envio do e-mail pode ser abordado
logo na frase de abertura. Procure
não usar gírias e abreviações para
que a mensagem clara ao leitor.
Letras maiúsculas: Evite enviar
e-mails escritos em letras maiúsculas. Isso pode dar ao leitor a impressão de que você está sendo rude.
Revise: Depois de redigir o e-mail,

leia-o inteiro para ter certeza de
que não cometeu nenhum erro de
digitação ou ortografia que possam
prejudicar a interpretação do seu
destinatário.
Seja educado: Nunca se esqueça de
pedir ‘por favor’ e de agradecer.
Respostas: Procure dar um retorno
breve para os e-mails que recebe.
Caso precise de mais tempo para
coletar informações ou desenvolver
o que foi pedido, é gentil enviar uma
resposta explicando isso.
Assinatura: Utilize sempre a assinatura padrão com todas as informações.
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PA Images

Nome Completo
Usina Santa Terezinha – Unidade
Departamento / Setor / Cargo
Fone/Ramal: 55 00 0000-0000/0000
www.usacucar.com.br ▪
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água na boca

Doce de casca
de abacaxi
Ingredientes
1 xícara (chá) de casca de abacaxi
1/2 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de açúcar
6 unidades de cravo
2 colheres (sopa) de coco ralado

Tem uma receita especial para
compartilhar? Envie-nos!
comunicacao@usacucar.com.br

Modo de Preparo
Lave o abacaxi com uma escova em água
corrente. Descasque. Pique as cascas e leve ao
fogo em uma panela com água. Deixe ferver até
amolecer. Bata no liquidificador a casca cozida
com o caldo e peneire. Leve ao fogo a mistura que
ficou na peneira e junte o açúcar, o cravo e o coco
ralado. Mexa até desprender do fundo da panela.
Rendimento: 4 porções
Tempo de Preparo: 1h
Dica: Este doce pode ser utilizado como
recheio ou cobertura de bolo de abacaxi
ou qualquer outro bolo.

Fonte: www.portaldaindustria.com.br/sesi/iniciativas/programas/cozinha-brasil
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