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Informativo USAÇÚCAR:
O que acontece por lá, você fica
sabendo por aqui!
Estreitar a relação entre Empresa, colaboradores, fornecedores, clientes e
sociedade – este é o principal objetivo deste projeto. É fazer com que sejam
conhecidos os trabalhos realizados pelos profissionais engajados de cada Unidade
em todas as Unidades do Grupo Usaçúcar e por todas as pessoas que estão direta
ou indiretamente ligadas ao nosso negócio. É divulgar a ação sustentável que a
Empresa promove a favor da comunidade e do Meio Ambiente, visando a
contribuição para o crescimentos de todos!
Aproveite, foi tudo especialmente elaborado por você e para você!

___________________________________________________________________

EDITORIAL
Comunicar é integrar!
A partir de agora possuímos uma ótima ferramenta de comunicação: o Informativo Usaçúcar!
Por aqui ficamos sabendo as novidades de todas as Unidades do Grupo além de informações
interessantes sobre Meio Ambiente, Saúde, Segurança, Recursos Humanos e Organização & Métodos Padronização. Importante também ressaltar que este projeto é resultado de um trabalho em equipe!
Por isso a participação de todos é de extrema importância na sugestão de melhorias, no
comprometimento na entrega das matérias, na confiabilidade das informações e principalmente, na
leitura do material.
Então vamos lá, desfrutar da nossa primeira edição!

.:DATAS COMEMORATIVAS:.
JJU
ULLH
HO
O
01 · Dia da vacina BCG
02 · Dia do Hospital
02 · Dia do Bombeiro Brasileiro
04 · Dia Internacional do Cooperativismo
04 · Independência dos EUA
04 · Dia do Operador de Telemarketing
06 · Dia da criação do IBGE
08 · Dia do Panificador
09 · Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista
10 · Dia da Pizza
12 · Dia do Engenheiro Florestal
13 · Dia do Engenheiro de Saneamento
13 · Dia do Cantor
13 · Dia Mundial do Rock
14 · Dia do Propagandista de Laboratório
14 · Dia da Liberdade de Pensamento
15 · Dia Nacional dos Clubes
16 · Dia do Comerciante
17 · Dia de Proteção às Florestas
19 · Dia da Caridade
19 · Dia Nacional do Futebol
20 · Dia do Amigo e Internacional da Amizade
20 · Dia da 1ª Viagem à Lua (1969)
23 · Dia do Guarda Rodoviário
25 · Dia de São Cristóvão
25 · Dia do Colono
25 · Dia do Escritor
25 · Dia do Motorista
26 · Dia da Vovó
27 · Dia do Motociclista
28 · Dia do Agricultor
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OSSTTO
O
01 · Dia Nacional do Selo
03 · Dia do Tintureiro
03 · Dia do Capoeirista
05 · Dia Nacional da Saúde
08 · Dia dos Pais
08 · Dia do Pároco
11 · Dia da Televisão
11 · Dia do Advogado
11 · Dia do Estudante
11 · Dia do Garçom
11 · Dia Internacional da Logosofia
12 · Dia Nacional das Artes
13 · Dia do Economista
14. Dia do Cardiologista
15 · Assunção de Nossa Senhora
15 · Dia da Informática
15 · Dia dos Solteiros
16 · Dia do Filósofo
19 · Dia do Artista de Teatro
19 · Dia Mundial da Fotografia
20 · Dia dos Maçons
22 · Dia do Folclore
22 · Dia do Supervisor Escolar
23 · Dia da Injustiça
24 · Dia da Infância
24 · Dia dos Artistas
24 · Dia de São Bartolomeu
25 · Dia do Feirante
25 · Dia do Soldado
27 · Dia do Corretor de Imóveis
27 · Dia do Psicólogo
28 · Dia da Avicultura
28 · Dia dos Bancários
29 · Dia Nacional do Combate do Fumo
31 · Dia da Nutricionista

.:MEIO AMBIENTE:.
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Grupo Usaçúcar através dos Comitês de Gestão
Ambiental das unidades agroindustriais está desenvolvendo
ações que visam reduzir, reaproveitar e reciclar os resíduos
sólidos gerados nas suas dependências (política dos 3R). Neste
sentido, nas unidades existem coletores padronizados para a
coleta seletiva de resíduos recicláveis, tais como: papel/papelão,
plásticos, metal, etc., estes denominados resíduos Classe II (não
perigosos). Existem também coletores e locais para
armazenamento dos resíduos Classe I (perigosos), tais como:
óleo lubrificante usado, baterias veiculares automotivas,
mangueiras hidráulicas contaminadas, elemento filtrante de
filtros de óleo lubrificante usado, etc.
Existem ainda os resíduos ou subprodutos do processo
produtivo, tais como: bagaço, torta de filtro, cinzas/particulados
das caldeiras e vinhaça, classificados como resíduos Classe II (não
perigosos).
Todos os resíduos são segregados, acondicionados e
armazenados de acordo com as diretrizes estabelecidas nos
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e a
destinação final é realizada através da comercialização com
empresas licenciadas ambientalmente, reaproveitamento
interno (resíduos do processo produtivo) e existem ainda os
resíduos cuja destinação final é feita em aterro industrial
licenciado em Curitiba/PR, no qual a empresa precisa pagar pela
coleta, transporte e disposição final no aterro.

Está em tramitação no Congresso Nacional há 21 anos, a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo analisada
atualmente pelo Senado Federal, na qual estabelecerá para
alguns resíduos a logística reversa, isto é, a implantação pelos
fabricantes da coleta do produto ao fim da vida útil para
destinação final ou reciclagem, espera-se desta forma a
desoneração dos usuários destes produtos quando precisam
pagar para a destinação final ambientalmente correta e também
uma ordenação nesta área, extremamente carente de uma
política reguladora.
O desafio para cada um de nós em nossas atividades
diárias e nos processos produtivos é sempre minimizar a geração
de resíduos, agindo assim teremos menos problemas no
gerenciamento dos resíduos sólidos.

Carregamento de resíduos para destinação final em aterro
industrial na Unidade de Terra Rica.

.:UNIDADE DE IVATÉ:.
BAZAR DA CIDADANIA

Em parceria, a Usina de Açúcar Santa Terezinha e a
CANAPAR realizaram o Bazar da Cidadania nos dias 27 e 28 de
maio, promovendo a doação de roupas e agasalhos para os
trabalhadores rurícolas da Unidade de Ivaté. A ideia surgiu após
o diagnóstico das necessidades sociais básicas levantadas nas
visitas domiciliares realizadas pela Assistência Social aos
trabalhadores rurais. Os moradores de Ivaté e Umuarama
juntamente com os funcionários da Copel de Maringá doaram
cerca de duas mil peças de roupas e 40 acolchoados,
beneficiando mais de 300 colaboradores da Unidade.
“O Bazar da Cidadania não somente tem o objetivo de
atender as necessidades de vestuário dos trabalhadores rurais,
mas estimular e conscientizar a comunidade regional na prática
solidária promovendo a ajuda entre os cidadãos.”

TREINAMENTO SUPERVISORES DE ESPAÇOS CONFINADOS
Entre os dias 17 e 28 de Maio foi realizado o
Treinamento de Supervisores de Entrada em Espaços Confinados
in company pelo SESI/SENAI de Cianorte. Ministrado por uma
equipe multidisciplinar composta por Técnicos e Engenheiros de
Segurança do Trabalho e Bombeiro Socorrista, o treinamento
que atende a NR33 – SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM
ESPAÇOS CONFINADOS teve a carga horária de 40 horas e
qualificou 40 colaboradores como Supervisores de Entrada. As
aulas práticas abrangeram as ações de Primeiros Socorros e as
modalidades de Resgate em Altura, envolvendo o uso da tirolesa
e do rapel, sendo realizado na própria estrutura da indústria. Os
Supervisores formados atenderão a indústria na execução do
trabalho em Espaços Confinados.

.:UNIDADE DE RONDON:.
INCLUSÃO DIGITAL

Na Unidade de Rondon estão sendo realizados
treinamentos de informática básica e inclusão digital aos
funcionários da empresa em parceria com o Sistema SESI/SENAI.
O programa conta com dezesseis notebooks e sala específica
onde a Unidade pretende qualificar mais de 170 funcionários
com cursos em três horários com turmas de 15 alunos e duração
de 40 horas/aula cada turma. O objetivo é democratizar o acesso
às tecnologias da informação (Windows, Word, Excel,
PowerPoint, Internet, E-mail) abrangendo também temas de
cunho social e promovendo o desenvolvimento humano,
qualificação e aperfeiçoamento da mão de obra.

CURSO CORTE DE CANA DE AÇÚCAR
Nos meses de Abril, Maio, Junho e Julho estão sendo
realizados cursos para os rurícolas no corte de cana de açúcar na
Unidade de Rondon. Os cursos se dividem em dois módulos: O
primeiro, básico, são apresentadas informações sobre a cultura
da cana de açúcar, tipos de cana, ferramentas de trabalho,
técnicas do corte, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, que
fica a cargo da instrutora Ellen Piffer do SENAR e o segundo
módulo, avançado, que apresenta as novas técnicas para o corte
de cana de açúcar, aprimoramento do corte, informações sobre
a cultura da cana de açúcar, cidadania, administração de ganhos,
segurança e saúde no trabalho e meio ambiente sob
responsabilidade do instrutor Luis Paulo Corso também do
SENAR. A Unidade pretende treinar cerca de 900 funcionários
que estão diretamente ligados ao corte da cana de açúcar.

.:UNIDADE DE CIDADE GAÚCHA:.
CAMPANHA DO AGASALHO

Promovida pela CIPATR, a campanha do agasalho, que
teve início em maio, arrecadou agasalhos que foram doados a
entidades do município que atendem pessoas carentes. Foram
arrecadados aproximadamente 150 kg de agasalhos entre novos
e usados que beneficiaram 15 famílias e a creche da cidade.
Os organizadores da campanha, explicaram que
obtiveram resultado satisfatório, tanto para a empresa, quanto
para as pessoas beneficiadas. Informaram ainda, que existem
outras campanhas planejadas para o decorrer do ano, como
ações para o Dia da Cidadania, Dia da árvore, Dia das Crianças e
Natal.

TREINAMENTOS QUALIFICAM TRABALHO DE OPERADORES
A USINA SÃO TOMÉ S.A – Unidade Cidade Gaúcha tem
promovido com frequência cursos para aperfeiçoamento dos
operadores de máquinas agrícolas (tratoristas, operadores de
carregadeira e colhedora). No momento está sendo realizado
curso para operadores de colhedoras, onde os funcionários estão
obtendo aulas práticas e teóricas, esclarecendo dúvidas e
aperfeiçoando o trabalho.
Também estão previstos para os meses de junho e
julho, dois cursos de operadores de colhedoras, um para
operadores de carregadeira e um para tratoristas, além de dois
cursos de aplicação de agrotóxicos costal e tratorizada. Na área
industrial haverá curso de NR 10 e SEP para os eletricistas e
operadores de gerador.

.:SEGURANÇA DO TRABALHO:.
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: A SUSTENTABILIDADE DO
NEGÓCIO DEPENDE DE TODOS
Segurança e Saúde no Trabalho, uma engrenagem que dá
certo e contribui para a continuidade do negócio e crescimento do
Grupo Usaçúcar. Efetivamente nos guiamos por orientações de
princípios familiares, religiosos, morais e sociais, acrescidos pelo
aprendizado escolar e profissional. Efetivamente passamos a maior
parte do nosso tempo acordado no local de trabalho e ao lado de
nossos colaboradores, tendo a obrigação indireta de cuidar uns dos
Segurança é responsabilidade de
outros, principalmente para evitar deslizes, abusos e incorreções,
todos
maiores causas de acidentes. Enfim, vivenciamos o aprendizado
Temos que cuidar de nós e de
contínuo no dia-a-dia, sendo constantemente cobrados a obedecer
nossos colegas.
normas de conduta da empresa, em especial de segurança e saúde no
trabalho, inclusive sob pena de sermos responsabilizados pelos
nossos atos.
Atualmente sendo uma das maiores empresas do setor
sucroalcooleiro do País, podemos efetivamente nos orgulhar de fazer
parte de um time, equipe ou família de trabalhadores preocupados
com a segurança e saúde no trabalho, investindo milhões de reais em
capacitação profissional, treinamentos, equipamentos de proteção
individual ou coletiva de trabalho, máquinas, equipamentos,
Segurança é questão de
materiais, vestimentas, veículos, sistemas e profissionais de
empregabilidade
Segurança e Saúde do Trabalhado.
Quem não cumpre as políticas de
A equipe de Serviço Especializado em Segurança e Medicina
segurança não pode continuar na
do
Trabalho-SESMT
atualmente é composta de 101 profissionais no
empresa.
Grupo Usaçúcar, assim distribuídos: 09 (nove) engenheiros de
segurança do trabalho, 56 (cinquenta e seis) técnicos de segurança do
trabalho; 12 (doze) médicos do trabalho; 12 (doze) auxiliares de
enfermagem do trabalho, 4 (quatro) enfermeiras e 8 (oito) auxiliares
de enfermagem. No corporativo a empresa ainda possui um gerente,
um supervisor e um técnico de segurança do trabalho.
Além disso, a empresa possui aproximadamente 200
(duzentos)
colaboradores representando
o
empregador
e
empregados distribuídos nas CIPAs-Comissão Interna de Prevenção
Você é responsável pela sua própria em Acidentes e CIPATRs-Comissão Interna de Prevenção em
segurança
Acidentes Rurais em todo grupo, bem como programas de gestão,
Não espere de terceiros, cuide-se!
tais como PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
Trabalho é parte da vida, não é a
PCMSO-Programa de Controle de Medicina e Segurança Ocupacional,
vida!
LTCAT-Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, além de
fazer várias campanhas de segurança e saúde durante o ano.
Enfim, é muito importante sabermos que efetivamente a
Usina valoriza e preoucpa-se com seu capital humano, dispendendo
vários treinamentos e programas, além de manter uma equipe de
profissionais dedicados a cuidar da segurança e saúde dos
colaboradores.
Acreditamos, treinamos e cobramos para que os resultados
de produção e rendimentos sejam atingidos com o máximo de
segurança e dentro dos limites de saúde toleráveis, devendo cada um
de nós fazer a nossa parte, sem esquecer que vivendo mais no
trabalho do que com nossa família devemos procurar manter esse
sentimento familiar de alerta, aviso e ajuda mútua para evitar
acidentes.
Parabéns a você colaborador que contribui para a
construção e manutenção dessa grande empresa com
segurança, dedicação e comprometimento, lembre-se disso
todos os dias, alerte seus colaboradores e conte com todos
profissionais ligados à segurança e saúde do trabalho no
Grupo Usaçúcar!

Os esforços em segurança
garantem a continuidade do
negócio
Falhas nessa área podem
comprometer os resultados da
empresa.

Todos os acidentes podem ser
evitados
Prevenção elimina atos inseguros.
Faça sua parte!

Pare, pense, pratique Segurança
É bom para vida, para você, para os
colegas e para a Empresa.

.:UNIDADE DE TAPEJARA:.
COLABORADORES SÃO BENEFICIADOS COM MORADIA

A Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. – Unidade de Tapejara, conta hoje com um total de 425 casas para moradia de
funcionários, sendo 325 casas no município de Tapejara e 100 casas no município de Tuneiras do Oeste. As casas são para beneficiar
trabalhadores dos setores Industrial, Agrícola, Administrativo e do Corte de cana.
Os critérios de seleção utilizados pela Unidade para a concessão do benefício da moradia é baseado na análise do perfil
socioeconômico dos colaboradores, ou seja, a análise da renda familiar, da renda per capita, situação de habitação, etc. Além disso,
também se leva em consideração o desempenho profissional do colaborador, como por exemplo, a sua assiduidade. Ou seja, não é
considerada apenas a necessidade de moradia, o colaborador deve ter também um bom desempenho em suas atividades dentro da
Empresa.

.:UNIDADE DE SÃO TOMÉ:.
COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
Preocupada com o cenário atual e o futuro do Meio Ambiente, a Unidade de São Tomé desenvolve um trabalho de
multiplicação de mudas de árvores nativas. Recentemente um novo Viveiro de Mudas foi construído para atender a demanda de
mudas. O local foi criteriosamente escolhido, e construído um sistema de irrigação para melhor desenvolvimento as plantas.
O Viveiro de Mudas tem capacidade de formação 150.000 mudas de árvores nativas ao ano, sendo que todo o processo de
coleta de sementes, plantio e replantio é realizado internamente pela empresa.
No ano de 2009 foram produzidas 126.096 mudas de árvores nativas da região. Desse total, 37.522 mudas foram plantadas
em áreas de recuperação de Preservação Permanente em propriedades de cana-de-açúcar em que a Usina tem parceria, 20.252 mudas
foram disponibilizadas para a Unidade de Tapejara e 68.322 mudas ficaram em formação para plantio no ano de 2010.
Temos consciência que apenas esse número não será suficiente para resolver os problemas do planeta, mas estamos fazendo
a nossa parte e trabalhando para promover em nossos colaboradores, familiares e na sociedade a consciência ambiental.

.:RH INFORMA:.
GRUPO USAÇÚCAR DÁ INÍCIO AO SEU PRIMEIRO PROGRAMA DE ESTÁGIO E TRAINEE – PET
Com o apoio da Fundação Dom Cabral sediada em Nova Lima-MG e Consultoria J. Valério de Curitiba-PR, a
empresa implementou no mês de julho o seu primeiro Programa de Estágio e Trainee – PET.
O principal objetivo deste programa é a preparação de jovens estudantes e profissionais para trabalharem nas
diversas áreas da empresa, propiciando o seu desenvolvimento pessoal e profissional por meio de treinamento prático,
aperfeiçoamento técnico e científico, cultural e de relacionamento humano, alinhando o seu desenvolvimento ao perfil de
negócios do Grupo.
Por meio deste programa, o jovem estagiário e/ou trainee terá a oportunidade de ampliar seu conhecimento sobre
a realidade do Grupo e principalmente os valores e princípios que norteiam a organização, como também aprenderá a
relacionar-se com pessoas de diversas áreas e diferentes origens e formação.
E ainda, por meio da troca de experiências com os profissionais e gestores, o jovem se preparará para assumir
responsabilidades e lidar com a complexidade da realidade cotidiana, contribuindo para os resultados da UST.

Etapas do Programa:
O Programa PET foi estruturado em quatro etapas distintas:

1. Desenvolvimento e Seleção
•
•
•
•

Análise de oportunidade (Identificação de vagas e áreas)
Definição do perfil desejado
Divulgação e abertura de inscrições
Análise de perfil e seleção (análise de perfil e aplicação de testes)

2. Integração – Apresentação da empresa para os estagiários e trainees
• Apresentação da história, estrutura organizacional, missão/visão/valores, produtos e serviços
• Visita ao Corporativo, Logística e Unidade (áreas industrial e agrícola)

3. Execução do Programa
•
•

Estágio – Permanência em um dos setores do Corporativo, Logística e Unidades Operacionais,
condicionada à conclusão do curso.
Trainee – Rodízio nas Unidades da UST (dois anos)

4. Efetivação
•

•

Estagiário
 Indicação para o Programa Trainee
 Contratação para função interna
 Orientações para o mercado
Trainee
 Desenvolvimento de projetos especiais
 Contratação para função interna
 Orientações para o mercado

.:MEDICINA & SAÚDE:.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE A DO GRUPO USAÇÚCAR
A gripe causada pelo vírus Influenza tipo A / H1N1, conhecida mundialmente como gripe A, teve seu surgimento no México
em março de 2009 e rapidamente a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou casos desta gripe também nos Estados Unidos,
Espanha e Canadá. Em pouco tempo a OMS declarou que o vírus havia se espalhado e considerou estado de Emergência de Saúde
Pública Internacional.
O vírus H1N1 é resultante da união de material genético de cepas da gripe humana, aviária e suína e embora seja mais
transmissível que a gripe aviária, as formas de contaminação são as mesmas de qualquer gripe: contato com saliva contendo partículas
virais ou secreções de pessoas infectadas, eliminadas principalmente ao espirrar ou tossir.
Os sintomas desta doença incluem presença de febre alta e repentina (acima de 38°) e tosse, podendo estar acompanhados
de diarreia, dificuldade respiratória e dores de cabeça, nas articulações e músculos.
No Paraná, a Secretaria do Estado da Saúde divulgou através do boletim epidemiológico que o vírus da gripe A continua
fazendo vítimas e que o índice de óbitos é maior entre as mulheres na faixa etária entre 20 a 49 anos.
No Grupo Usaçúcar a primeira etapa da vacinação foi realizada nos dependentes e acionistas através da vacina trivalente. E
uma segunda etapa já está sendo programada para imunizar os colaboradores.
A vacina trivalente contém em sua formulação a cepa do vírus H1N1 (gripe A) e duas cepas da gripe sazonal (gripe comum).
Esta vacina pode ser administrada em qualquer pessoa, inclusive gestantes e crianças com idade acima de 6 meses, sendo que as
crianças menores de 9 anos devem receber um reforço da dose após 30 dias. A resposta imune ocorre de 14 a 21 dias após a
administração.
A única contraindicação para a aplicação da vacina é a alergia a ovo. A vacina trivalente é produzida com fragmentos do vírus e
não com o vírus vivo, portanto, segundo a OMS pode produzir como efeitos colaterais: dor no local da injeção e vermelhidão na pele
por até 72 horas após, além de sensação de moleza, dores no corpo e em casos raros febre.
Embora a vacinação seja eficaz e necessária, não deve esquecer-se das medidas de prevenção, como cobrir nariz e boca ao
espirrar ou tossir; lavar as mãos frequentemente com água e sabão; não tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies e
evitar lugares fechados e aglomerados. A alimentação balanceada e a ingestão de líquidos também reduzem as chances de incidência
da doença, por reforçarem o sistema imunológico.

.:UNIDADE DE PARANACITY:.
TRABALHO VOLUNTÁRIO SOCIOEDUCATIVO
Há dois anos, colaboradores da Unidade de
Paranacity participam como voluntários em trabalhos
socioeducativos nas escolas da rede municipal e estadual da
cidade. Em parceria com o SESI/SENAI de Maringá e
Umuarama, dedicam um pouco de seu tempo para promover
educação, despertar o espírito empreendedor dos jovens
estudantes,
estimular
o
desenvolimento
pessoal,
proporcionar uma visão clara do mundo dos negócios e
facilitar o acesso ao mercado de trabalho, seguindo um dos
programas da Junior Achievement.

mais de 100 países aplicam seus programas, com a atuação
exclusiva de voluntários, beneficiando mais de 8 milhões de
jovens por ano.
No segundo ano do Projeto em Paranacity, o
programa escolhido foi ‘AS VANTAGENS DE PERMANECER NA
ESCOLA’ que mostrou a 423 alunos da Escola Estadual Santos
Dumont a importância de continuar estudando, integrando
conceitos de empregabilidade, educação e qualificação.
Para o ano de 2010 a intenção é abranger outros
municípios como Cruzeiro do Sul e Inajá, cidades próximas
onde a Unidade tem um grande número de colaboradores.

Professores Fábio, Marcelo Aquino, Frederico e a Turma 7ª B.
A Junior Achievement foi criada em 1919 nos
Estados Unidos e é uma associação educativa sem fins
lucrativos, financiada pela iniciativa privada. Atualmente,

Rosangela

.:UNIDADE DE TERRA RICA:.
AÇÃO SOCIAL COM AS MULHERES DO CORTE DE CANA
A vida e a rotina das cortadoras de cana Gláucia Josieli
Souza e Marina Góes são muito parecidas com a de outras vinte
e uma colegas de trabalho. Acordam por volta de quatro horas
da manhã e as cinco pegam uma condução para ir até a usina
onde trabalham em Terra Rica. Nos últimos dois meses e meio
esta rotina foi alterada. Uma vez por semana, essas mulheres
mudaram o itinerário para se reunir em uma turma do curso
Mulher Atual, do SENAR-PR, na sede de treinamento da usina.
Essa foi à segunda turma do mesmo curso somente com
cortadoras de cana - a primeira aconteceu no final de 2009.
Em sua luta diária, muitas contam que sofrem com o
preconceito machista e sonham melhorar de vida. As próprias
participantes destacam a coragem, a determinação e o
sentimento de valorização que passaram a sentir de si mesmas e
pela família, impulsionadas pelo curso. “Hoje a gente vê que
pode falar de frente, dar a nossa opinião”, diz a participante
Maria Cristina Amorin. “E aprendemos a dizer não, inclusive
para o marido”, acrescenta Ivanir Furtunato de Souza.
Marina Góes sempre quis ser motorista. Entrou na
usina como cortadora de cana, mas com a ideia de um dia subir
de cargo. Relembra o dia que decidiu investir no sonho de ser
motorista e deixar de fazer o que não gostava: “depois de uma
dinâmica dentro do curso, tomei coragem e fui falar com o
chefe”.

“Fui transferida do corte para a análise e só estou esperando a
próxima turma do curso de coletivo para tentar novamente a prova
de direção”.
Desta forma, a Unidade de Terra Rica tem o objetivo de
não apenas treinar os seus colaboradores, mas sim de desenvolvêlos, acreditando no potencial de todos.

AS MULHERES SÃO FUNDAMENTAIS PARA O SUCESSO DO
GRUPO USAÇÚCAR!

Referência: Boletim FAEP.

.:UNIDADE DE IGUATEMI:.
INCENTIVO À EDUCAÇÃO – ESCOLA ABERTA
A Unidade de Iguatemi participou no dia 30/05/2010 da
primeira edição do Programa “Escola Aberta” realizada no
distrito Iguatemi, apresentando a toda população a Maquete da
Usina, o Vídeo Institucional e os produtos fabricados (açúcar e
álcool). Colaboraram no programa os colaboradores Luiz Carlos
Mendes e João Batista dos Santos do Setor SESMT, Claudimar
Donizete Mazaia do Setor de Informática, Roseli Laguilo e Eliane
Parente Silva do Departamento de Apoio Administrativo. O
Programa reuniu centenas de pessoas entre pais, alunos,
professores e comunidade que participaram na tarde de
domingo de atividades realizada na Escola Municipal Dona
Angelina Lonardon Meneguetti.
O prefeito Silvio Barros acompanhou as atividades e
disse que a intenção é ampliar o programa no decorrer do ano
para atender todos os bairros. “Estamos felizes com a
receptividade da comunidade que aderiu o programa. Essa é
uma oportunidade dos pais e comunidade participarem de
atividades e se envolverem com a vida escolar. É um prazer
receber os pais de nossos alunos em nossas escolas e
proporcionar um momento de lazer entre todos nós".
Durante toda tarde de domingo foram oferecidos
diversos serviços à comunidade, como corte de cabelo, pinturas
de rosto, artesanato, atividades físicas e pedagógicas, mostra
artesanal, serviço de cartório, controle de pressão arterial, aulas
de capoeira e karatê, oficinas e palestras. As ações são frutos de

parcerias com entidades, instituições e associações e contam
com o trabalho de voluntários.
De acordo com a secretária de Educação, Márcia
Socreppa, o principal objetivo do programa é proporcionar aos
alunos da rede pública e à comunidade espaços alternativos nos
finais de semana para o desenvolvimento de atividades de
cultura, esporte, lazer, geração de renda, formação para a
cidadania e ações complementares às de educação formal: “A
ideia do programa “Escola Aberta” é desenvolver projetos
integrados, melhorando a inclusão social e a qualidade do ensino
através da integração entre a escola e a comunidade".

Atividades de cultura com os participantes do Projeto.

.:LOGÍSTICA:.
INSTALAÇÃO DE SECADORES DE MÃO CONTRIBUI COM O MEIO AMBIENTE
O Comitê Gestão Ambiental da Logística, preocupado em minimizar a geração de resíduos, entre eles o papel toalha, decidiu
junto à Gerência e Diretoria da Unidade a aquisição de algumas unidades de secadores de mão.
Os secadores foram instalados no mês de junho nos principais banheiros e vestiários da unidade, onde a demanda de usuários
era maior. Além disso, fixaram um folheto com algumas dicas de uso e também conscientização dos colaboradores em cooperar com
mais esta melhoria.
A intenção é de que o uso de papel toalhas seja reduzido, sendo uma opção ambientalmente segura e com isso contribuindo
com o futuro do nosso planeta.

Secador de Mão Geminus modelo HD3900 Flex instalado na Logística. A expectativa, segundo o Comitê de Gestão Ambiental da
Logística, é diminuir em 60% o uso de papel toalhas nos pontos onde foram instalados os equipamentos.

.:ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS – PADRONIZAÇÃO:.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
Em virtude da necessidade e para atendermos as partes interessadas (stakeholders), assim como para a melhoria contínua, a
presidência do Grupo USAÇÚCAR definiu como meta para este ano de 2010, a elaboração do Relatório de Sustentabilidade.
O relatório de sustentabilidade é a prática de medir e divulgar através de um relatório, os impactos socioambientais causados
pelas atividades cotidianas da Empresa. Também é resultado de um processo que visa identificar, mensurar, divulgar e prestar contas
sobre as ações das Empresas com vistas à sustentabilidade.
O desenvolvimento sustentável emerge hoje como o mais importante desafio global. Neste cenário, o sucesso das
organizações depende de uma nova forma de pensar e de um novo modo de gerir, uma vez que os resultados econômicos estão cada
vez mais atrelados aos impactos ambientais e sociais causados por suas decisões e ações.
Trazendo como vantagens a transparência com todos os stakeholders, a manutenção de licença para operar, a atração de
capital favorável, a motivação da equipe, atração de talentos, a melhoria de sistemas de gestão, a orientação para gestão, a
consciência de riscos, o encorajamento à inovação e fortalecimento da reputação.
A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização internacional cujo objetivo é desenvolver e aprimorar diretrizes para
elaboração de relatórios de sustentabilidade de forma a permitir que os relatórios de desempenho ambiental, econômico e social de
organizações de qualquer porte, setor ou localização geográfica sejam tão periódicos e comparáveis quanto os relatórios financeiros.
Contamos com a colaboração e comprometimento de todos para que possamos desenvolver um relatório a altura da Empresa
a qual trabalhamos!

Expediente:
O Informativo USAÇÚCAR é uma publicação bimestral e online que pertence ao Grupo Usaçúcar – Usina de Açúcar Santa Terezinha.
Coordenação, revisão e diagramação do Projeto: Ana Karolina Grimmes (anagrimmes@usacucar.com.br)
Colaboradores diretos desta edição: Aline Mary Ramos Cavalcante, Alysson Lopes de Jesus Dias, Camila Marafão, Claudio Sacramento Tunner,
Demetrius de Jesus Bedin, Diego Horie, Eduardo Henrique Pepa Pereira, Gisele Pereira Higino Vareschini, Henrique William Bego Soares, Hugo
Takigushi Mendes Long, Jarbas Garcia Monteiro, José Antonio Medice Filho, Marcio Rodrigues Saldeira, Marcos Maziero, Marcos Roberto Guizelini,
Marcos Vinícius Zanin, Rodrigo Paschoal Bellusci, Valéria Willemann, Waldomiro Baddini.
Sugestões e mais informações para o Projeto: comunicacao@usacucar.com.br

