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Apoiar a cultura é investir
no desenvolvimento
sustentável
Da música ao teatro, passando pela dança,
literatura e artes plásticas: a cultura, em todas
as suas formas de expressão, exerce um papel
fundamental na formação cidadã e na manutenção da
qualidade de vida. Ciente disso e comprometida em
contribuir com o desenvolvimento sustentável das
comunidades em que está inserida, a Usina Santa
Terezinha investe, desde 2012, em projetos culturais
por meio de mecanismos de incentivo fiscal como a
Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
Só no ano de 2016 a empresa apoiou a realização
de oito projetos que fomentam o teatro, a música, a
literatura e a formação artística em 12 municípios
do Estado do Paraná, beneficiando mais de 80 mil
pessoas. Nas próximas páginas da Revista Santa
Terezinha, você vai acompanhar o andamento de
algumas dessas iniciativas que contam com apoio da
Usina Santa Terezinha.
A tradicional encenação da Paixão de Cristo em
Maringá, que é o maior espetáculo a céu aberto do
sul do país, conta com patrocínio da empresa há
cinco anos e bateu recorde de público mais uma
vez. Com foco na formação artística de crianças e

adolescentes, os projetos Criança em Cena e Som da
Banda oferecem aulas de teatro e música gratuitas
para alunos da rede pública de ensino e jovens
em situação de vulnerabilidade social. Também
com apoio da Usina Santa Terezinha, o espetáculo
de ópera Cosi Fan Tutte lotou apresentações em
Maringá e Mandaguari, levando música erudita de
forma gratuita para milhares de pessoas. A peça
de teatro O Casamento de Romeu e Julieta divertiu
o público em sete municípios paranaenses e o XXI
Festival Internacional de Corais reuniu grupos
locais, nacionais e de outros países e três dias de
apresentações em Maringá.
Ainda nesta edição, apresentamos os resultados
da campanha do agasalho Amigos do Inverno.
Também trazemos detalhes sobre os prêmios ROE
(Return on Environment) e PNP (Proof not Promises),
concedidos pela GE Water & Process Technologies à
Unidade Cidade Gaúcha em reconhecimento a projetos
de captação e tratamento da água dos processos
industriais.
Desejamos uma ótima leitura!
Grande abraço,
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Aprendizes da
Unidade Ivaté passam
por capacitação em
Elétrica Básica

P

ensando na complementação do conteúdo
pragmático do Núcleo Específico de Mecânica do programa AAJ (Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens), a Unidade Ivaté - em parceria com o instrutor do Senar (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural) João Quirino Teodoro
– desenvolveu um módulo específico de Elétrica
Básica, com carga horária de 24 horas mensais.
As aulas teóricas proporcionam um aprendizado específico e detalhado, dando aos aprendizes o preparo necessário para colocar em prática
esses conteúdos. Para o instrutor João Quirino,
qualificar esses adolescentes é apostar assertivamente no futuro. “Em meus ensinamentos, o
grupo recebe instruções sobre o sistema elétrico
veicular para conhecer como funciona o componente, como testá-lo, repará-lo e usar adequadamente ferramentas”, explica ele. Quirino ainda
acrescenta que a união da teoria e da prática,

6

Colaboradores Adriana Santos de Macedo/ João
Quirino Teodoro/ Linda Noara
Fotos Adriana Santos de Macedo

que permite que os alunos visualizem as peças
sobre as quais estão aprendendo, colabora para o
aprendizado e fixação dos conteúdos.
A colaboradora e monitora do programa de
aprendizagem, Adriana dos Santos de Macedo,
ressalta que estes conteúdos foram previamente definidos, a fim de complementarem as
aulas do Núcleo Específico, de forma a atender
a realidade da CMA (Central de Mecânica
Automotiva) da unidade. Com isso, a qualificação dos aprendizes é voltada para suprir as
demandas profissionais deste cenário.
Para os instrutores do Senar, Linda Noara
e Mauro Volponi, as aulas comportamentais
somadas às técnicas solidificam o aprendizado
e o acréscimo de assuntos complementares ao
programa é primordial para formar profissionais
ainda mais preparados para atender as exigências da CMA. ▪
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Cidade Gaúcha participa
do movimento nacional
Maio Amarelo

‘M

inha Escolha Faz a Diferença
no Trânsito’ é o tema de 2017
do Movimento Nacional Maio
Amarelo, realizado pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).
A Usina Santa Terezinha - Unidade
Cidade Gaúcha participou da campanha promovendo ações em busca da
prevenção de acidentes e da conscientização para uma atitude mais segura no
trânsito.
A principal atividade foi um bate-papo entre os colaboradores e os Sgtos.
Machado e Alcides Pascoal, do Polícia
Militar/Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Cidade Gaúcha (PR).
Eles falaram sobre os objetivos do Maio
Amarelo e levaram dados e índices
de acidentes de trânsito no país e na
região.
A ação ainda incluiu uma blitz
educativa, com a distribuição de balões
amarelos e materiais informativos que
os funcionários puderam levar para a
casa para replicar as orientações aos
familiares e vizinhos. ▪

Daniela Giannini / Colaboradora Jessica David Mendonça
Fotos Arquivo / Divulgação
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Mecânicos agrícolas
passam por treinamento
em Terra Rica

C

om o intuito de fortalecer
o conhecimento dos mecânicos agrícolas, o setor de
treinamento da Unidade Terra
Rica realizou - em parceria com
o Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) - o
treinamento de Pneumática e
Hidráulica Veicular.
Com uma carga horária de 24
horas, o instrutor Fabiano Vilatoro da Silva trabalhou conceitos
básicos de pneumática e hidráulica junto aos vinte e seis mecânicos da unidade, com exercícios
e práticas em bancadas específicas para o treinamento. ▪

Colaboradora Camila Marafão
Fotos Camila Marafão / Viviane
de Oliveira Ferrontos
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Treinamento aborda relação
entre clientes e fornecedores
Colaboradora Camila Marafão
Fotos Camila Marafão

C

omo módulo do programa de Gestão
Operacional, realizado com gestores
agrícolas da Unidade Terra Rica, 57 colaboradores participaram de uma capacitação
sobre o relacionamento Cliente x Fornecedor.
Divididos em quatro turmas, os participan-

tes aprenderam sobre o uso da inteligência
emocional, das relações necessidade, na importância do convívio e bons relacionamentos
de trabalho, assim como na mecânica para a
resolução de conflitos. ▪

9
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Prevenção e combate a incêndios ﬂorestais
é tema de treinamento em Terra Rica
Colaboradora Camila Marafão
Fotos Viviane de Oliveira Ferro

E

m parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), a Unidade Terra
Rica ofereceu a 26 colaboradores
um curso de Prevenção e Combate
de Incêndios Florestais.
Divididos em duas turmas, os
participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre conceitos
básicos como combustão, triângulo de fogo, propagação, formas e
tipos de incêndio, além de combate das técnicas para prevenção
e combate com segurança. Sob
a supervisão do instrutor Pedro
Maia Penna, os colaboradores
ainda puderam reforçar o aprendizado com práticas de campo. ▪
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Projeto Operador
Mantenedor começa a
funcionar em Umuarama
Colaboradores Nathany Martinelle e Rodrigo Tomé
Fotos Arquivo

A

Costa Bioenergia, Unidade Umuarama, deu início
a implantação do projeto Operador Mantenedor,
realizado em parceria com a EBA Consultoria
Empresarial. O projeto visa envolver os operadores no
processo de manutenção dos equipamentos, capacitando-os para identificar, relatar e reparar as anomalias presentes no seu equipamento antes que se tornem falhas,
desenvolvendo assim o senso de propriedade, reduzindo
os custos e otimizando as diversas operações agrícolas. ▪

11

Revista Santa Terezinha

pessoas

Colaboradores de Umuarama
participam de treinamento para
transporte coletivo
Colaboradora Nathany Martinelle Santos
Fotos Arquivo

A

Usina Costa Bioenergia, em Umuarama,
formou sua primeira
turma em um curso de transporte rodoviário coletivo de
passageiros. O treinamento,
que foi realizado em parceria
com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural),
habilita colaboradores da área
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agrícola para condução segura, responsável e eficaz de
veículos de transporte de passageiros. Com carga horária
de 40 horas, o curso abordou
assuntos como direção defensiva, primeiros socorros, meio
ambiente, cidadania e legislação de trânsito. ▪
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Umuarama conscientiza colaboradores sobre a importância
de isotônicos para hidratação

C

om o intuito de conscientizar os trabalhadores
sobre a importância dos
cuidados com a saúde e, especialmente, da hidratação com
soro isotônico durante o trabalho, as equipes da medicina e
segurança do trabalho da Costa
Bioenergia, em Umuarama, realizaram uma série de ações com
colaboradores da área agrícola.
Durante a campanha, que
envolveu cerca de 120 trabalhadores, os profissionais de saúde
falaram sobre como a hidratação adequada pode melhorar a
qualidade de vida, a disposição,
diminuir o desgaste físico. Os
colaboradores ainda foram orientados sobre a necessidade de
hidratação para evitar câimbras
e, consequentemente, obter um
melhor desempenho na realização de suas atividades diárias. ▪

Colaboradora Maria Magalhães Cardoso
Fotos Arquivo
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Umuarama realiza campanha
de combate à hipertensão
Colaboradora Maria Magalhães Cardoso
Fotos Arquivo

E

m lembrança à data que
celebração Dia Nacional
de Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial, profissionais da medicina do trabalho da
Unidade Umuarama promoveram
uma campanha de prevenção e
combate da doença.
As ações buscaram identificar
possíveis portadores da doença,
além de passar orientações sobre
a importância de hábitos de saúde preventiva do controle constante da pressão arterial, abrangendo cerca de 200 colaboradores
nos ambientes de trabalho. ▪
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URP investe em
capacitação e treinamento
de colaboradores
Daniela Giannini / Com informações de
Rafael Seidi Umemura
Fotos Arquivo / Divulgação

V

alorização profissional,
aumento da produtividade e da competitividade, motivação e engajamento. Esses são apenas alguns
dos benefícios trazidos pelo
investimento na capacitação
de colaboradores. E foi com
esse foco que a Usina Rio

Paraná realizou, no primeiro
semestre de 2017, treinamentos nas áreas de transporte,
administrativa, e de saúde e
segurança do trabalho com
mais de 150 participações.
Catorze motoristas participaram de um treinamento para
condução de veículos de cargas ►
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► indivisíveis, em parceria com a Auto
Escola El Shadai, de Mundo Novo (MS). O
objetivo do curso foi de capacitar os colaboradores para o transporte de máquinas
e equipamentos em caminhão prancha.
Outros 15 motoristas foram capacitados
para a condução de transporte coletivo de
passageiros. Ainda na área de transporte,
23 colaboradores passaram por um treinamento sobre manutenção preventiva de
tratores agrícolas, realizada em parceria
com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) do Mato Grosso do Sul. No
curso, os operadores aprenderam técnicas
de manutenção e como identificar anomalias no funcionamento do trator.
Também em parceria com o Senar-MS,
a Usina Rio Paraná promoveu um curso de
noções de primeiros socorros para preparar o trabalhador rural para a execução de
procedimentos de socorro emergencial em
diversas situações de risco ou acidentes
no trabalho. Ainda com foco nas práticas
de trabalho seguras, foram realizados dois
treinamentos de prevenção de acidentes
e atualização voltados para a NR (Norma
Regulamentadora) 31, que diz respeito ao
trabalho com agrotóxicos. Os cursos contaram com 40 participantes que aprenderam sobre as formas de exposição; uso de
equipamentos de proteção e sinalização;
e noções de direitos trabalhistas e previdenciários. Outros 30 colaboradores dos
setores de transporte, colheita mecanizada
e tratos culturais participaram de um
treinamento - realizado em parceria com
o Senar-MS - sobre o emprego correto das
técnicas de prevenção e combate a incêndios nos canaviais.
Na área administrativa, colaboradores
participaram de um curso sobre a preparação de informações para a geração da
Escritura Fiscal Digital, com o objetivo de
ampliar o conhecimento sobre temas como
classificação fiscal, inventários físicos e
regras de ICMS, que são pertinentes à
rotina de trabalho do setor fiscal. ▪
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Colaboradoras recebem
homenagem de Dia das Mães
na Unidade Umuarama

E

m comemoração ao Dia das Mães, a Usina Costa
Bioenergia, Unidade Umuarama, promoveu um
almoço especial com decoração e distribuição de
lembranças para todas as mães que fazem parte da
equipe da unidade. ▪

Colaboradoras Nathany Martinelle / Camila Caiado
Fotos Valdemir Ribeiro Mello
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Usina Goioerê inicia
primeira turma
de programa de
aprendizes
Colaboradoras Priscila Correa Rosa Ribeiro
e Ana Claudia Delfino de Oliveira
Fotos Arquivo / Divulgação

A

Usina Goioerê, em
Moreira Sales (PR),
iniciou neste ano suas
primeiras turmas do programa AAJ (Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens), com
23 alunos divididos entre os
períodos da manhã e da tarde. O programa tem o objetivo
de formar profissionais qualificados e engajados socialmente, contribuindo para o

18

desenvolvimento profissional
e social.
Antes de começarem o
aprendizado prático e teórico
em sala de aula, os jovens
passaram por um processo de
Integração na empresa, visitando setores como topografia,
plantio, CCT e Manutenção
Agrícola, além de conhecerem o processo industrial da
unidade. ▪

Unidades
celebram missa
de início de safra

Edição 40 e 41 — 2017

O

início do período de colheita e moagem da cana-de-açúcar foi celebrado em diversas unidades
da Usina Santa Terezinha. Como forma de dar as
graças ao que foi alcançado no safra anterior e pedir as
bênçãos para o próximo período de trabalho, as unidades
reuniram os colaboradores em missas de ação de graças. ►

Colaboradoras Nathany Martinelle / Camila Caiado
Fotos Valdemir Ribeiro Mello
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Unidade Ivaté

Unidade Tapejara

Colaborador Fabio Eduardo Zampieri

Os colaboradores da Unidade Ivaté se
reuniram para louvar e pedir bênçãos pelo
início de mais uma safra. Na missa, que foi
celebrada na Paróquia da Ressureição de
Ivaté (PR) e ministrada pelo Padre José Valdenir, as leituras, músicas e ofertório foram
conduzidos pela equipe litúrgica de cântico
compostas por colaboradores da Usina.
Em um momento de fé e espiritualidade,
objetos de trabalho, matéria-prima e o produto final da usina foram ofertados a Deus,
como pedido de benção e agradecimento.
Unidade Tapejara
Usina Rio Paraná

Usina Rio Paraná

Fotos Arquivo/Divulgação
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Usina Goioerê - Unidade Moreira Sales
Colaboradora Priscila Correa Rosa Ribeiro
Fotos Cleber Chiozini Gervasio

Com o objetivo de agradecer, louvar e
pedir bênçãos para o período de trabalho
que se inicia, os colaboradores da Usina
de Açúcar e Álcool Goioerê se reuniam
no salão de eventos da unidade para a
missa de início de safra. A celebração foi
comandada pelo padre Lussamir Rogério
de Souza, da Paróquia São João Batista, de
Moreira Sales (PR). ▪
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Usina Santa Terezinha
promove atividades no
Dia da Mulher
C

elebrado no dia 8 de março, o Dia Internacional da
Mulher marca a luta pela conquista de direitos e
pela igualdade de gênero. Cientes da importância
histórica e social da data, unidades produtivas, terminal
logístico e corporativo da Usina Santa Terezinha promoveram atividades com o objetivo de homenagear e
empoderar colaboradoras.

Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação
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Palestras
abordaram
temas como
a origem da
data, direitos
da mulher,
desenvolvimento
pessoal e saúde
mental.

No Corporativo, em Maringá, as colaboradoras assistiram à
palestra ‘Saúde Mental e Estresse’, com a psicóloga da Unimed
Maringá, Mayra Kloster Scorsato. Também participaram de uma
apresentação e bate papo sobre a origem e as conquistas do Dia Internacional da Mulher. A relevância e importância histórica da data
também foi o tema da palestra ministrada pela analista de desenvolvimento de recursos humanos da empresa, Edimeire Trombeli,
que conversou com as colaboradoras do Terminal Logístico.
Na Unidade Iguatemi, as mulheres participaram de dinâmicas
em grupos e de uma palestra com a chefe da destilaria da usina,
Ediele de Souza Menezes, que falou sobre a tomada de decisões e o
desenvolvimento pessoal, profissional e social da mulher.
Em Paranacity, o evento foi organizado em pareceria com o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Durante uma manhã de
atividades, as colaboradoras participaram de três palestras:
Violência Contra a Mulher, com a Polícia Militar, sargento ►
23
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► Cristiane; Mulher Atual, com a advogada
Franciely da Silva; e O Significado do Dia
Internacional da Mulher e Os Direitos
das Mulheres no Brasil, com a professora
doutora da (Universidade Estadual do
Paraná), coordenadora dos Nerg (Núcleos
de Educação para Relações de Gênero) do
campus de Paranavaí - Maria Inez Barboza Marques.
A comemoração foi realizada na Afusa
(Associação dos Funcionários da Usina
Santa Terezinha), começou com um café
da manhã e se encerrou com um almoço
e sorteio de brindes.
Na Unidade Ivaté, as atividades foram
realizadas em parceria com o curso supe24

rior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Unipar (Universidade Paranaense),
campus de Umuarama. As colaboradoras
participaram de uma palestra sobre a
importância da proteção solar e da saúde
da pele, ministrada pela professora
mestre Elizabeti de Matos Massambani,
e também puderam aproveitar sessões de
massagem relaxante.
Nas unidades Rondon, Tapejara, Usina
Goioerê, Costa Bioenergia e Usina Rio
Paraná, as colaboradoras foram lembradas da força feminina da empresa com a
distribuição de brindes, cartões e almoços comemorativos.▪

integração
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1º Torneio
Entressafra de
Futebol Suíço na
Unidade Iguatemi

A

Arest (Associação Recreativa e Esportiva Santa
Terezinha), da Unidade Iguatemi, promoveu
seu primeiro Torneio Entressafra de Futebol
Suíço. A competição reuniu nove times formados por
colaboradores das áreas industrial, agrícola e administrativa em um dia de jogos e integração. Além das
partidas, teve também recreação para as crianças
com cama elástica, piscina de bolinhas, brinquedos
infláveis e distribuição algodão doce e pipoca. ▪

1

o Nova Era

Futebol Clube

2

o Indústria

Futebol Clube

3

o

Oficina

25

integração

Artilheiro:
Colaborador Alexandre da Silva Rossi

26

Goleiro menos vazado:
Anderson Camargo Rodrigues
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Costa Bioenergia
na ExpoUmuarama

A

Usina Santa Terezinha, Costa Bioenergia,
participou da ExpoUmuarama 2017 com um
estande na Fazendinha do Contato, espaço
onde os visitantes puderam conhecer de perto a
cadeia de produção das principais culturas do noroeste do Paraná. ►
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Fotos Daniela Giannini / Suelen Albuquerque

► No espaço da Usina Santa
Terezinha, foi possível acompanhar
como funcionam todos os processos
na indústria e no campo, desde a
preparação do solo para o plantio da
cana-de-açúcar até a distribuição
dos produtos: açúcar, etanol e bioeletricidade. Os colaboradores também
contaram aos visitantes sobre a história da empresa no Paraná e Mato
Grosso do Sul, e sobre as iniciativas
socioambientais da empresa. ▪
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VM Autônomo é fruto
da engenharia da
Volvo e Usina Santa
Terezinha
Suelen Albuquerque
Fotos Divulgação Volvo/ Suelen Albuquerque

H

á dois anos, especialistas da Volvo Trucks
em conjunto com a engenharia da Usina
Santa Terezinha desenvolveram tecnologia
que visa o aumento da produtividade na colheita
mecanizada da cana-de-açúcar. Tal inovação é
o VM Autônomo, lançado na Unidade Iguatemi,
Maringá/PR.
Produzido em solo paranaense, a inovação se
resume no fato do caminhão andar sozinho. Como
assim? O motorista humano não é indispensável,
porém o VM Autônomo permite outras operações
ao trabalhador na cabine, como somente acompanhar o trajeto e realizar atividades administrativas. Claro que o motorista conduz o veículo até
o início da linha da colheita e também retira o
mesmo da plantação.
Para compreender melhor o autônomo é preciso
resgatar o processo da colheita mecanizada. Na
lavoura, as colhedoras fazem o corte da cana e todo
o material é colocado na carroceria do VM - que
opera o transbordo da cana colhida para o veículo
canavieiro responsável pelo transporte da matéria
prima até a indústria. A principal vantagem desse
sistema acoplado é possibilitar que o caminhão
rode na lavoura sem pisotear nos brotos da cana,
as chamadas soqueiras, elevando a produtividade.
O evento de lançamento reuniu a diretoria da
Volvo e Usina Santa Terezinha, além de mais de
70 jornalistas de 15 países da Europa e América ►

Pela primeira vez na história da
fabricante, caminhão é lançado fora
da Suécia, precisamente no distrito de
Iguatemi – Maringá; evento reuniu mais
de 70 jornalistas.
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Usina Santa Terezinha & Volvo
Ao longo dos seus 53 anos de
história, a Usina Santa Terezinha
tem mantido fielmente vários
parceiros. A fabricante sueca com
sede brasileira em Curitiba/PR Volvo, por meio da concessionária
de Maringá: Rivesa, é um dos
exemplos de longa data. São mais
de 30 anos de parceria, sempre
visando soluções em transporte.
O VM Autônomo é prova dessa
parceria, pois pela primeira vez é
lançado um caminhão da fabricante fora da Suécia. O evento
mundial foi realizado na Unidade
Iguatemi, localizada no distrito
de Iguatemi, 20 quilômetros do
centro de Maringá.

►do Sul. No dia, os convidados
tiveram a oportunidade de ver
de perto a automação e também
ter uma experiência na cabine do
caminhão.
O sistema inovador é composto
por duas antenas de GPS de alta
precisão e sensores em diferentes partes do VM, orientado pelo
RTK. Esse sistema faz a correção
de posicionamento em tempo
real. Dentro do veículo, o moto30

rista acompanha o mapa digital
da lavoura pelo computador de
bordo, permitindo o reconhecimento das rotas da colheita e
comandando o caminhão para
andar ao lado da colhedora.
O produto que veio para solucionar o pisoteio da cana promete
eliminar 4% dessa perda, visto
que o problema é responsável
por prejuízos que giram em
torno de 12% da produção anual

da cana. Vale lembrar que as
soqueiras resultantes da colheita
se transformam novamente em
canas aptas para todo o ciclo
produtivo da cana, que dura de
cinco a seis anos.
No dia do lançamento, mais de
30 colaboradores da Usina Santa
Terezinha contribuíram com a
programação do evento. A Unidade Iguatemi agradece a todos! ▪
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Unidades produtivas
recebem certificado do
instituto de pesquisa Benri
Daniela Giannini

A

s Unidades Cidade Gaúcha,
Paranacity, Tapejara e Ivaté
da Usina Santa Terezinha tiveram seus desempenhos agrícola
e industrial certificados pelo instituto de pesquisa Benri (Biomass
Energy Research Institute).
Criado pela Datagro e Fermentec - dois dos mais renomados
centros de consultoria e pesquisa do setor sucroenergético -, o
Benri é o primeiro sistema de
classificação por rating independente de unidades produtoras de
cana, açúcar, etanol e bioenergia
do mundo. Através da avaliação
de desempenho de um conjunto
de mais de 150 indicadores-chave nas áreas agrícola e industrial, o sistema permite classificar as usinas de acordo com suas
performances relativas.

Na área agrícola, são considerados critérios como a conformidade
com as práticas típicas atuais,
melhores práticas de produção,
adequação da área a ser cultivada para a produção de biomassa
convertida em etanol e açúcar,
impactos gerais, aplicação de nutrientes em relação à necessidade
da safra e da fertilidade do solo e
métodos de preparação e conservação de solo, no plantio e renovação
de soqueiras.
Já na avaliação industrial, é
levado em conta a conformidade
dos processos aplicados com as
melhores práticas de produção do
mercado, impactos gerais dessas
práticas e o rendimento em todas
as fases do processo industrial,
como extração do caldo, fermentação, recuperação e destilação. ▪
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Usina Santa Terezinha recebe
prêmio por otimização no uso de
recursos hídricos
Daniela Giannini
Fotos Daniela Giannini

A

Unidade Cidade Gaúcha da
Usina Santa Terezinha foi
reconhecida com os prêmios
ROE (Return on Environment) e
PNP (Proof not Promises), concedidos pela GE Water & Process
Technologies, divisão da General
Electric especializada em tratamento de águas e processos industriais.
A premiação valida projetos que geram economia por meio de soluções
inovadoras e homenageia parceiros
que atingem um equilíbrio positivo
entre os desafios ambientais e as
demandas industriais.
O PNP foca no cumprimento
de metas e melhorias que trazem
benefícios financeiros e operacionais. Já o ROE, reconhece a redução
do uso de recursos hídricos e do
consumo de produtos químicos no
tratamento de água, que consequentemente levam a diminuição
dos impactos ambientais nos processos industriais.
Entre 2014 e 2016, foram realizadas mudanças nos processos
de captação e tratamento hídrico,
que geraram uma economia de
6.676.868 m3 de água captada de
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poços e rios, além de uma redução
de 6.109.102 m3 no volume de águas
residuárias. A otimização desses
processos levou ainda a redução do
consumo de energia de cogeração
utilizada nas operações
industriais.
Unidade Cidade
Os dois prêmios certiGaúcha é
ficam o ótimo trabalho da
reconhecida
equipe da unidade, além de
por projeto
endossar o compromisso
de captação e
da Usina Santa Terezinha
tratamento da
no desenvolvimento de eságua usada
tratégias sustentáveis. Com
em processos
essa conquista, o projeto
industriais que
desenvolvido pela Unidade
trouxe ganhos
Cidade Gaúcha se habilita
financeiros e
para concorrer ao Ecomagiambientais.
nation Leadership Award,
um reconhecimento a projetos com elevado impacto financeiro, ambiental e estratégico em nível
mundial, também concedido pela GE
Water & Process Technologies.
A premiação ROE e PNP já foi
concedida, em anos anteriores, para
projetos das unidades de Tapejara
e de Paranacity, que também foi
ganhadora Ecomagination Leadership Award.▪
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A

Usina Santa Terezinha
recebeu o selo e o troféu
Empresa Amiga da Cultura, concedido pelo ICI (Instituto
Cultural Ingá) de Maringá (PR).
Ao todo, 36 empresas da cidade
tiveram o reconhecimento pela
contribuição e apoio aos projetos
culturais fomentados pelo ICI.
Desde 2012, a Usina Santa
Terezinha apoiou mais de 30
projetos culturais por meio da Lei
de Incentivo à Cultura e patrocínios diretos. Foram mais de dez
segmentos apoiados em Maringá
e região, que contemplam esferas
culturais como artes cênicas,
música, audiovisual e literatura.▪
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Romeu e Julieta
propensos ao divórcio

A Comédia do
Casamento de Romeu
e Julieta traz a trama
do mais belo casal
de todos os tempos,
mas... 20 anos depois

V

ocê já imaginou se Romeu
e Julieta se casassem? Sim,
aquele Romeu e Julieta do
clássico William Shakespeare.
Mais ainda, se tivessem uma
filha adolescente? Esse é o contexto da peça teatral A Comédia
do Casamento de Romeu e Julieta,
patrocinada pela Usina Santa
Terezinha – via Lei Rouanet. No
enredo, os personagens centrais
ascendem à vida, ao casamento, à
família, e claro, ao amor. Ludibriaram o dramaturgo inglês e
investiram na união.
Entretanto, no decorrer do
espetáculo que a plateia começa
a compreender as problemáticas
do matrimônio, ou melhor, dos
20 anos de casamento do célebre
casal. Com muita gargalhada, a
trama de Romeu (Ricardo Michels) e Julieta (Fernada Sordi)
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traz ao público situações cotidianas e turbulentas da união
conjugal. O desgaste do dia a dia,
o desrespeito e a impaciência são
as ironias apresentadas no palco
do Teatro Regional Calil Haddad,
em Maringá/PR.
O cenário tem Verona como
fundo, mas a vida é desconfortável para a família. Romeu é
um professor de balé, já Julieta
é dona de casa e mãe. A filha
Lucrécia (Camila Prado) é uma
adolescente típica. Esses três
personagens e seus conflitos encontram no palco o autor William
Shakespeare (Ben-Hur Prado),
com muito humor e sarcasmo.
Depois de muitos questionamentos, o ilustre dramaturgo tenta
ajudá-los. A sátira é dirigida por
Ben-Hur Prado e Pedro Ochôa,
oferecendo 40% de seus ingres-
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sos para atender a alunos da rede
pública de ensino.
A Comédia do Casamento de
Romeu e Julieta foi aos palcos
pela primeira vez no Brasil ainda
na década de 1980, no Rio de
Janeiro e São Paulo, com o título
Pô, Romeu! e direção de Adriano
Stuart. O autor da peripécia é
o húngaro-israelense Ephraim
Kishon, que escreveu 20 romances e nove peças teatrais. O tradutor do texto é o carioca Millôr
Fernandes, escritor de 25 peças
e 29 romances e tradutor de 70
textos. Fernandes foi desenhista,
humorista, dramaturgo, poeta,
tradutor e jornalista. ▪

Suelen Albuquerque
Fotos Pólen Comunicação/
Ivan Amorin
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Coristas brasileiros e
paraguaios emocionam público

V

ozes brasileiras e paraguaias encantaram o
público maringaense no 210
Festival Internacional de Corais de
Maringá/PR. O concerto gratuito
reuniu mais de dez grupos de
canto de corais em três noites, nos
palcos do Teatro Regional Calil
Haddad e da Fundação Luzamor.
Com patrocínio da Usina Santa
Terezinha, via Lei Rouanet, o
evento teve o objetivo de oportunizar o intercâmbio entre culturas e
valorizar a produção musical local.
Foram vinte apresentações de
corais locais, regionais, nacionais e
também de outro país. O destaque
internacional ficou por conta do
Cantemos Coral Juvenil, da cidade
Carmen del Paraná - Paraguay.
A audição recebeu de crianças a idosos. Coristas amadores
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Suelen Albuquerque
Fotos Arquivo/Divulgação

e profissionais, comprometidos
em entoar clássicos brasileiros/
internacionais, proporcionaram
uma atmosfera de encantamento.
O repertório das canções eruditas
e populares trouxe Chico Buarque,
Ari Barroso, Milton Nascimento,
Adoniram Barbosa, Mozart, Cohen,
Adele Adkins... O diversificado repertório, com diferentes formações
e estilos, emocionou o público.
Ao longo de sua história, o
festival recebeu mais de 10.000
coristas. Esta edição, a direção
artística foi de Sóstenes Pereira e
a coordenação de programação de
Marcello Teles.
Além de proporcionar uma
mostra não-competitiva aos maringaenses e oficinas aos coristas,
o evento musical acolheu os coros
gratuitamente, se responsabilizando pelos processos de hospedagem
e alimentação dos integrantes.
Todos os corais inscritos são
premiados com troféus ao final de
cada audição. Este ano, os coristas
participantes foram de empresas
públicas e privadas; e/ou instituições religiosas, universitárias e de
ensino musical. ▪

Repertório erudito e popular
movimenta 210 Festival
Internacional de Corais
de Maringá; mais de dez
grupos de canto de corais se
apresentam
37
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Cinema in Concert proporciona música
atrelada a cidadãos conscientes
Suelen Albuquerque
Fotos Pólen Comunicação/ Ivan Amorin

Música do Som da
Banda é instrumento de
cidadania e inclusão; mais
de 250 alunos participam
de ensino musical gratuito
em Maringá/PR

A

o som de trilhas inesquecíveis do cinema, centenas
de pessoas apreciaram o
concerto do Projeto Som da Banda,
desenvolvido pela Acbmf (Associação
Cultural Banda de Música Branca da
Mota Fernandes). O evento chamado
Cinema in Concert: Orquestra de
Metais e Percussão Branca da Mota
Fernandes reuniu mais de trinta
alunos e professores no palco, dando
som aos seus instrumentos.
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Por meio da Lei de Incentivo à
Cultura (Lei Rouanet), a Usina Santa
Terezinha patrocina o Som da Banda.
Há 14 anos, o projeto contempla o ensino gratuito de música, voltado para
instrumentos de sopros da família
dos metais e percussão e dança. São
quatro polos de ensino em Maringá/
PR que atendem crianças, adolescentes e jovens. O objetivo central
do projeto é proporcionar um ensino
musical atrelado à transformação

de cidadãos conscientes, desenvolvendo a criatividade e promovendo a
autodisciplina.
O Cinema in Concert trouxe uma
amostra do que é viabilizado no projeto. No Teatro Regional Calil Haddad,
com entrada franca, o concerto contou
com dez músicas de filmes internacionais, como 007 – James Bond Theme,
Piratas do Caribe – Suite Sinfônica e
Star Wars – O Despertar da Força. No
concerto, personalidades que inicia-

ram o projeto na cidade também foram homenageadas, desde o trabalho
executado pela fundação da Fanfarra
do Colégio Estadual Branca da Mota
Fernandes ainda em 1982.
Mais de 250 alunos são atendidos
pelo Som da Banda, que oportuniza
instrumentos, uniformes e transporte coletivo gratuito. Vale lembrar que
o Som da Banda exige frequência escolar e boas notas de todos os alunos
ingressos no projeto. ▪

Conheça os polos de ensino do Som da Banda:
1. Colégio Estadual João de Faria Pioli
Rua Guatemala, 346, Vila Morangueira, Maringá/PR
2. Instituto de Educação Estadual de Maringá
Rua Martin Afonso, 50, Zona 02, Maringá/PR
3. Programa Florescer
Rodovia PR 317, 4.652, Bloco 4, Saída para Astorga, Maringá/PR
4. Lar Escola da Criança de Maringá
Rua Martin Afonso, 1441, Jardim Novo Horizonte, Maringá/PR

39

respeito à vida

Revista Santa Terezinha

Criança em Cena promove formação artística de
crianças e adolescentes
Daniela Giannini
Fotos Arquivo / Divulgação

P

or meio da Lei Rouanet, a
Usina Santa Terezinha é
uma das patrocinadoras do
projeto Criança em Cena, realizado pela Forféu Atividades Artística em Maringá, no distrito de
Iguatemi e em Sarandi (PR).
O projeto oferece oficinas de
teatro gratuitas para 150 estudantes de 7 a 17 anos, proporcionando
o contato de crianças e adolescentes com a arte, além de incentivar
a formação de público cultural
estimulando a comunidade a acom-
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panhar e prestigiar as produções
teatrais dos alunos.
O programa tem carga horária
total de 80 horas, divididas em encontros semanais de 2 horas, onde
o aluno experimenta processos
afetivos, cognitivos e psicomotores.
As atividades do Criança em Cena
começaram em março e seguem
até o mês de novembro, quando
será realizada uma mostra cultural com os espetáculos produzidos e apresentados pelas turmas
participantes. ▪
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Encenação da Paixão de
Cristo em Maringá completa 15 anos de história

O espetáculo conta
com patrocínio da
Usina Santa Terezinha
há cinco anos e
reuniu mais de 40
mil pessoas em duas
apresentações

A

já tradicional encenação
da Paixão de Cristo em
Maringá (PR) chegou,
neste ano, a sua 15a apresentação. Há cinco anos, a Usina
Santa Terezinha participa dessa
história e patrocina o evento por
meio da Lei Federal de Incentivo
à Cultura (Lei Rouanet).

O grandioso espetáculo, que é
um dos maiores eventos culturais
da cidade e a maior apresentação
do gênero do sul do país, é feito
por uma equipe de cerca de 300
pessoas (entre atores e profissionais de apoio) e encenado em
um palco de mais de 600 metros
quadrados. ►

Daniela Giannini
Fotos Pólen Comunicação/ Ivan Amorin
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► Apesar de um grande imprevisto ter assustado a população
e a produção do evento semanas
antes da encenação – um incêndio acidental destruiu grande
parte dos figurinos e cenários – o
espetáculo, mais uma vez, bateu
recorde de público, reunindo
mais de 40 mil pessoas em duas
apresentações gratuitas na praça
da Catedral Basílica Menor Nossa
Senhora da Glória.
Neste ano, o roteiro da peça –
que até então era um compilado
de passagens de diversos evangelhos da bíblia – foi inteiramente adaptado do Evangelho de
Marcos e mostrou, entre outras
novas cenas, o batismo de Jesus
por João no Rio Jordão.
Um dos momentos mais
aguardadas da peça também
contou com uma inovação que
surpreendeu. Na passagem que
narra a ressurreição de Jesus
Cristo, o ator apareceu a mais de
100 metros de altura, pendurado
no alto da Catedral, e emocionou
o público presente. ▪
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Ópera de Mozart é
apresentada pela primeira vez
em Maringá e Mandaguaçu
Daniela Giannini
Fotos Pólen Comunicação/ Ivan Amorin

Considerada uma
das obras primas do
compositor, Cosi Fan Tutte
conta com patrocínio da
Usina Santa Terezinha
e aproximou a música
erudita de mais de 1 mil
pessoas em dois dias de
apresentação

D

esafiados por um amigo, o solteiro convicto Don Alfonso, dois jovens militares, Ferrando e Guglielmo, entram em uma aposta para
provar a fidelidade de suas respectivas noivas, as irmãs Fiordiligi
e Dorabella. Para isso, eles fingem sair em uma missão oficial e reaparecem disfarçados como viajantes albaneses, cada um com a incumbência de conquistar a noiva do outro. Em meio a diversos acontecimentos
burlescos e reviravoltas surpreendentes, as duas mulheres acabam por
cair no jogo dos falsos albaneses e a trama só é desmascarada quando
um falso casamento está prestes e se concretizar.
Essa é a história da ópera ‘Così fan tutte’, considerada uma das
obras-primas de Wolfgang Amadeus Mozart, que tem como tema central
a infidelidade amorosa, mais especificamente a infidelidade feminina, ►
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►muito mais condenada do que a
masculina no século XVIII, época
em que se passa a trama.
‘Cosi fan tutte’ (que em tradução livre significa ‘Assim são
todas’), é uma das 12 óperas mais
encenadas do mundo e foi apresentada em Maringá e Mandaguaçu
(PR) pela primeira vez, com patrocínio da Usina Santa Terezinha por
meio da Lei Rouanet.
Apresentado em dois atos e em
forma de concerto, a ópera reuniu
a Orquestra Sinfônica da UEL
(Universidade Estadual de Londrina), o Coro da UEM (Universidade
Estadual de Maringá) e os solistas
Sóstenes Pereira, Camila Santiago,
Thiago Stopa, Karolyne Liesenberg,
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Andrey Mira e Keidma Juliana.
Com direção musical de Alessandro Sangiorgi e direção artística
de Rosana Lamosa, a ópera lotou
os teatros nas duas apresentações,
levando a oportunidade de arte e
cultura para mais de mil pessoas
no interior do Paraná.
O espetáculo é realizado pela
Gisele Produções e faz parte da
Série Concertos que, por meio de
apresentações de estudantes e
profissionais de música, tem o objetivo de difundir a música erudita
de forma democrática e gratuita,
contribuindo para o fomento da
cultura nas cidades de Maringá,
Mandaguari, Sarandi e Mandaguaçu (PR). ▪
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Unidade Iguatemi entrega uniformes para
cerca de 250 alunos do Projeto Fênix
Colaboradora Camila Maria Calabrezi
Fotos Arquivo / Divulgação

C

omprometida com as premissas da responsabilidade socioeducativa empresarial e empenhada no desenvolvimento sustentável,
a Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, desenvolve o Projeto Fênix, que visa contribuir para a formação de uma sociedade mais
justa, equitativa e envolvida com o futuro da nova geração. O projeto
promove atividades esportivas com crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de educação do distrito de Iguatemi, em Maringá (PR), estimulando a formação e o desenvolvimento biopsicossocial. ►
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► Além de promover aulas gratuitas de futsal, o projeto também acompanha e desenvolvimento integral
das crianças. Além de buscar desenvolver o interesse
pelo esporte, o projeto ainda acompanha o desenvolvimento integral dos alunos, que devem ter assiduidade
e boas notas na escola para participar das atividades.
Acompanhados dos pais e responsáveis, cerca de
250 alunos do projeto se reuniram no Centro Esportivo de Iguatemi, distrito de Maringá (PR) para a
cerimônia de entrega dos uniformes e apresentação
das ações que serão realizadas no decorrer do ano. O

evento ainda reuniu o Gerente Industrial da Unidade
Iguatemi, Sinobilino Zanusso, o Secretário de Esportes Valmir Fassina, os vereadores Onilvaldo Barris e
Willian Gentil, e o vice-prefeito do município, Edgar
Scabora, reforçando as metas, objetivos e atividades
que serão realizadas com o projeto no decorrer do
ano e endossando o compromisso da empresa com as
premissas da responsabilidade sócio-educativa. ▪
46
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Apae de Apucarana
recebe Campo de Golf-7
e materiais
“A

prática do Golf-7 nos
ajuda com a integração de
um mundo melhor. Trazendo o que o esporte proporciona,
como saúde, autoestima, espírito
de equipe, controle emocional e,
principalmente, alegria”, afirma
a diretora da Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais)/
Escola Especial Antônio Menegazzo de Apucarana-PR, Isabel Ortega.

As palavras de Isabel brilharam no
discurso de inauguração do Campo
de Golf-7 nomeado: Usaçúcar-Usina Santa Terezinha.
O campo será utilizado de
acordo com as regras do Golf-7,
modalidade paranaense criada
exclusivamente para a prática de
pessoas com deficiência. No golfe
tradicional o campo possui 18 buracos, sem distância padrão entre ►

Suelen Albuquerque
Fotos Suelen Albuquerque
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►cada um deles, já o campo do Golf7 contém sete buracos com distância de sete metros entre cada um
deles. Os atletas paradesportivos
treinam em duas modalidades. A
primeira é a de adaptação, sendo
que o vencedor é o primeiro a
embocar a bola. A segunda é por
tacada, vencendo quem executar
menos tacadas até embocar a bola.
“O golfe é um esporte que
busca concentração e paciência,
favorecendo também a formação
e sociabilização das pessoas com
deficiência”, explica a professora
de educação física e idealizadora
do Golf-7, Fátima Alves da Cruz.
O Golf-7 se divide nas categorias:
masculino e feminino.
Com o objetivo de contribuir
com a inclusão social no esporte
do golfe, a Usina Santa Terezinha é
patrocinadora do Campo de Golf-7
da Apae. O patrocínio foi realizado
por meio da Federação Paranaense
e Catarinense de Golfe, via Lei de
Incentivo ao Esporte.
A inauguração do campo foi em
grande estilo, com a presença de
autoridades, professores e alunos
da Apae anfitriã e de 21 instituições de educação, dos municípios
vizinhos. Dentre os convidados
para a inauguração, estavam o
presidente da Federação Paranaen48

se e Catarinense de Golfe,
Sakae Tamura, e o diretor
administrativo da Usina
Santa Terezinha, Toshikatu Gondo. Já a animação,
ficou por conta da Banda Marcial
da Apae, formada por crianças e
adolescentes.
Além da entrega do campo, também foram entregues kits com uniformes, para alunos e professores,
e bolsas com tacos, bolas e tees.
21 instituições de educação foram
contempladas, de 20 municípios
do Paraná. “Os novos materiais
esportivos vão estimular ainda
mais a prática dessa atividade na

escola”, diz o professor de educação física da Apae de Arapongas/
PR, Rodrigo Cavalcanti.
O evento foi finalizado com a
estreia do campo. Os alunos já
participaram de um torneio, organizado pela federação, com direito
a premiação.
A Apae de Apucarana é a
maior do Paraná e atende mais
de 360 alunos.. ▪
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Usina Santa Terezinha promove
ações em comemoração a Semana
do Meio Ambiente
Daniela Giannini
Colaborador Valmir Junior
Fotos Nathany Martinelle Santos/
Divulgação

B

uscando conscientizar os
colaboradores e a população
em geral sobre a importância
da preservação dos recursos naturais, a Usina Santa Terezinha realiza
atividades educativas na Semana do
Meio Ambiente. As ações acontecem
em comemoração ao Dia Mundial
do Meio Ambiente (5 de junho), data
estipulada pela ONU (Organização das
Nações Unidas) em 1972.Durante toda
a semana os colaboradores receberam
informações e dicas sobre como colaborar com os cuidados ambientais por
meio de informe interno, que trataram
de temas como reciclagem, preservação da flora brasileira, economia
de água e energia. No Corporativo,
em Maringá (PR), as ações foram
encabeçadas por profissionais da área
ambiental, que distribuíram mudas de
árvores frutíferas e realizaram DDAs
(Diálogo Diário Ambiental) em todos
os setores, abordando a importância
da coleta seletiva, um dos assuntos
ambientais de maior relevância no
ambiente do escritório.
Na Unidade Iguatemi, alunos do
programa AAJ (Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens) participaram
de palestra sobre preservação do meio
ambiente ministrada por colaboradores do setor ambiental. Os aprendizes
também passaram por um treinamento que abordou temas como reciclagem e descarte correto do lixo. Para
reforçar os ensinamentos das ações,
eles colocaram a teoria em prática par-

ticipando de uma dinâmica para construir uma lixeira a partir de pallets
descartados. Em seguida, realizaram
um arrastão, recolhendo resíduos que
são possíveis focos do mosquito transmissor da Dengue e encaminhando-os
para o descarte correto no centro de
reciclagem da empresa. A prevenção
de doenças transmitidas pelo Aedes
aegypti também foi tema de uma das
ações realizadas com cerca de 1.500
colaboradores. Eles assistiram a um
vídeo sobre a preservação ambiental
e passaram por uma blitz educativa
recebendo orientações e materiais que
reforçam a importância de eliminar
possíveis focos do mosquito transmissor de doenças como a dengue, a febre
chikungunya e o zika vírus.
Na Costa Bioenergia, em Umuarama (PR), os colaboradores participaram de uma palestra seguida de
uma mesa redonda, onde puderam
debater temas como sustentabilidade e

preservação ambiental na agricultura.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, os
profissionais dos setores de meio ambiente e de treinamento também ministraram palestras sobre preservação
ambiental na Escola Municipal Nossa
Senhora das Graças, no município de
Maria Helena (PR). O evento contou
com a participação de alunos do
terceiro, quarto e quinto ano matutino
e vespertino, além de professores, da
diretoria da escola e representantes da
Secretaria Municipal de Educação.
Em Ivaté (PR), os alunos do programa AAJ participaram de um bate
papo sobre o papel do setor ambiental
nas operações agrícola e industrial. Os ►
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Com atividades
educativas realizadas
com colaboradores e
boas práticas agrícolas,
empresa reafirma o
compromisso com a
sustentabilidade e a
preservação ambiental
►aprendizes também promoveram um
mutirão de limpeza e destinação correta de resíduos sólidos, eliminando
possíveis pontos de água parada. Ainda entre as atividades comemorativas,
cerca de 300 colaboradores passaram
por uma blitz educativa nas trocas de
turno, onde receberam orientações de
boas práticas ambientais e mudas de
árvores nativas e frutíferas.
Na Unidade Rondon, os aprendizes também protagonizaram as
atividades de conscientização e sensibilização durante toda a semana.
Foram distribuídos materiais educativos e orientações para cerca de
300 colaboradores, abordando temas
50

como a separação correta de resíduos
sólidos; especificações de pontos de
coleta e identificação de lixeiras; a
importância da reciclagem; resíduos
da oficina mecânica agrícola e seus
descartes corretos e a importância
da preservação do meio ambiente
para as futuras gerações.
A destinação correta de resíduos
também foi o foco das atividades
realizadas na Unidade Paranacity,
onde além da distribuição de mudas
de árvores, os alunos do programa
AAJ realizaram DDAs (Diálogo Diário
Ambiental) orientando os colaboradores sobre o assunto.
Em Tapejara (PR), os aprendi-

zes participaram de uma palestra
sobre preservação ambiental que
resultou em uma exposição de trabalhos sobre o tema no refeitório
da unidade. O discurso da conscientização também foi estendido
aos alunos do terceiro e quarto ano
do curso de magistério do Colégio
Estadual Santana de Tapejara. As
atividades da semana também
envolveram um curso de reflorestamento realizado em parceria
com o Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) e a aplicação
de DDAs em todos os setores. ▪
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Usina Santa Terezinha participa
da 43ª Prova Rústica Tiradentes
Daniela Giannini
Fotos Pólen Comunicação
Ivan Amorin

J

á em sua 43a edição, a Prova
Rústica Tiradentes é a mais
tradicional corrida de rua de
Maringá (PR) e, desde 1974, reúne
milhares de corredores de diversas
partes do Brasil e do mundo nas
ruas da cidade. Há mais de 10 anos,
a Usina Santa Terezinha participa dessa história, incentivando
e dando apoio logístico para que
colaboradores e familiares completem o percurso de 10 km, por meio
do Projeto Atletismo. Neste ano, a
prova reuniu mais de 4 mil corredores e o projeto ofereceu inscrição
solidária (com a doação de 2 litros
de leite) e barraca de apoio com dis-

Com o Projeto
Atletismo, a empresa
promove a saúde e
a integração entre
colaboradores e
familiares

tribuição de kits de corrida, lanches
e água para 28 colaboradores e
convidados da Equipe de Atletismo
Usina Santa Terezinha.
Assim como nos últimos anos, os
colaboradores Eguinaldo Domingos da
Silva (Unidade Rondon), Renalto Pereira da Silva (Paranacity), Sebastião
de Carlos Lima e Alessandro Flauzino
(Tapejara) - integrantes de equipe de
elite da Usina Santa Terezinha - se
destacaram com os melhores tempos
da Equipe Santa Terezinha e completaram o percurso com um tempo
inferior a 40 minutos, figurando entre
os 100 primeiros colocados na classificação geral da Prova. ►
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Projeto Atletismo

► Além de incentivar a prática
de esportes e hábitos de vida mais
saudáveis, o Projeto Atletismo ainda
promove a integração. Exemplo
disso é o colaborador Alessandro da
Silva Flauzino, da Unidade Tapejara,
que já é participante assíduo das
corridas de rua e figura sempre
entre os melhores tempos da Equipe
Santa Terezinha. Pela primeira vez,
ele correu acompanhado da esposa
Eva Cristina dos Santos. “Tem três
meses que a gente está treinando
pra ela participar da prova. Eu chego
52

em casa do trabalho e faço meu
treino, depois volto pra casa e saio
de novo pra treinar com ela”, conta
ele. Segundo Eva, a preocupação
com a saúde foi a principal motivação para começar a correr, mas a
decisão já está refletindo nos hábitos
da família toda. “Além de melhorar
a minha saúde, também incentiva
nossos filhos a gostarem de esporte
também. Quando eles veem o pai e a
mãe correndo, ficam mais animados
para praticar também. Acho isso
muito importante!”, finaliza ela.

Anualmente, o Projeto Atletismo
incentiva a participação de colaboradores e familiares nas corridas
de ruas, no Paraná. No distrito de
Iguatemi, em Maringá, a Usina Santa
Terezinha promove há nove anos a
Corrida Rústica de Iguatemi – Elenilson Silva – Pare de Fumar Correndo,
proporcionando a participação de
colaboradores da Unidade Iguatemi,
demais unidades produtivas, e ainda
a comunidade do distrito e municípios da região.
O projeto tem o objetivo de promover o progresso na qualidade de vida
dos colaboradores da empresa, seus
dependentes e da comunidade em
geral. O projeto trabalha com a promoção e incentivo à participação de
corridas de rua, além de campanhas
de prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo. ▪
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Projeto Amigo do Inverno
arrecada mais de 16 mil
peças de roupa e cobertores

A

Usina Santa Terezinha envolveu todas as suas unidades
produtivas, escritório corporativo e terminal logístico no projeto
Amigo do Inverno, uma campanha
do agasalho realizada com o objetivo
de arrecadar roupas e outros bens
de consumo para doação, além de
despertar o senso de colaboração e
solidariedade entre os colaboradores.
Mais uma vez, a campanha
foi concluída com resultados que

superaram as expectativas de arrecadação e engajamento. Em 2017, o
projeto Amigo do Inverno ajudou a
aquecer o coração de mais de 3 mil
pessoas em 16 municípios do Paraná
e Mato Grosso do Sul, beneficiando
33 instituições e projetos sociais que
atendem crianças, idosos, pessoas
em situação de rua, dependentes
químicos e famílias em situação de
vulnerabilidade social. ▪

Unidades produtivas,
escritório corporativo
e terminal logístico
participaram da
campanha que
beneficiou cerca de 3
mil pessoas

Fotos Arquivo / Divulgação
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Gincana Solidária mobiliza colaboradores
de Maringá
Assim como nos últimos anos, no Corporativo
a campanha foi fomentada por uma Gincana
Solidária organizada pelos Agentes de
Mudança – time de colaboradores que
promove e incentiva ações socioambientais
na empresa. Além das roupas e cobertores, a
gincana também arrecadou alimentos, fraldas
geriátricas e mobilizou um mutirão de quase 60
pessoas para doação de sangue. Divididos em
quatro equipes, 218 colaboradores arrecadaram
mais de 3 mil peças de roupa e calçados, 330
cobertores e mais de 5 mil fraldas geriátricas.
Classificação das equipes:
1o Lugar: Calor Humano
2o Lugar: Aqueça + Corações
3o Lugar: Doe Amor, Doe Calor
4o Lugar: Já Era o Gelo
Entidades Beneficiadas
•• Asilo São Vicente de Paulo / Mandaguaçu
•• Secretarias Municipais de Assistência Social / Paranacity, Terra Rica e
Cidade Gaúcha
•• Associação Assistencial e Promocional Nossa Senhora Pastora /
Tapejara
•• Centros de Referência em Assistência Social / Ivaté, Icaraíma e Paiçandu
•• Casa Lar Arca de Noé / Terra Rica
•• Paróquia São Pedro / Rondon
•• Lar dos Velhinhos São João Batista / Moreira Sales
•• Paróquia Santo Antônio / Mariluz
•• Conselho Comunitário Social e de Segurança Pública / Eldorado
•• Apromo (Associação de Apoio a Promoção Profissional do
Adolescente) / Umuarama
•• Associação Senhoras Rotarianas – Abrigo Tia Lili / Umuarama
•• SOS Criança / Maringá
•• Pescadores de Vidas / Sarandi
•• Centro de Convivência João Paulo II
•• Albergue Santa Luiza de Marilac / Maringá
•• Asilo São Vicente de Paulo / Maringá
•• Assindi (Associação Indigenista) / Maringá
•• Pastoral da Criança / Paiçandu
•• Sociedade São Vicente de Paulo - Vicentinos / Maringá (Iguatemi)
•• Projeto Fênix / Maringá
•• Rede Feminina de Combate ao Câncer / Maringá
•• Hospital do Câncer / Maringá
•• Hospital Universitário / Maringá
•• Banco de Sangue Dom Bosco / Maringá
•• Casa das Fraldas - Acicam (Associação Comercial de Campo Mourão) /
Campo Mourão
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Cidades
•• Mandaguaçu
•• Paranacity
•• Terra Rica
•• Cidade Gaúcha
•• Tapejara
•• Ivaté
•• Icaraíma
•• Paiçandu
•• Rondon
•• Moreira Sales
•• Mariluz
•• Eldorado
•• Umuarama
•• Maringá (Iguatemi)
•• Campo Mourão

redação empresarial
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Descomplicando os porquês
Death to stock

O

uso dos porquês é uma das
dúvidas mais comuns da
língua portuguesa. Mas com
algumas dicas, acertar a grafia
dessas palavras é mais simples do
que parece:
• Sempre que a palavra “motivo” estiver implícita na expressão,
use “por que”. Mesmo que não seja
uma pergunta.
Exemplo: Você não sabe por
que [motivo] eu fiz aquilo.
• Caso haja pontuação (ponto
final, de exclamação ou interrogação) após, acentue a palavra “quê”,

ficando “por quê”.
Exemplo: Ele não estava se
sentindo bem, mas não me disse
por quê.
• Se é possível substituir por
“pois”, use “porque”.
Exemplo: Irei ao evento porque
[pois] você me convidou.
• A grafia “porquê” funciona
como um substantivo e deve ser
usada quando a palavra é precedida pelo artigo “o” e pode ser
substituída pela palavra “motivo”.
Exemplo: ‘’Todos sabem o porquê disso ter acontecido.‘’
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Bolo Baiano
F

eito a base de farinha de mandioca e leite de coco, o Bolo Baiano é rico em fibras
e cálcio. Além disso, é uma ótima opção
de lanche para quem tem restrições alimentares, já que não contém glúten nem lactose.

Ingredientes
Massa:
3 ovos
1 colher (sopa) margarina
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
3/4 xícara (chá) de leite de coco
2 xícaras (chá) de farinha de mandioca
2 colheres (sopa) de fermento em pó
Cobertura:
1/4 xícara (chá) de leite de coco
1/2 xícara (chá) de açúcar
Modo de Preparo
Bata a margarina com o açúcar até obter um
creme. Acrescente as gemas e continue batendo.
Acrescente o leite de coco, a farinha de mandioca e o fermento. Misture bem. Bata as claras em
neve, junte à massa e mexa delicadamente. Asse
em forma untada e enfarinhada, em forno médio
preaquecido. Para a cobertura, misture o leite
de coco e o açúcar e despeje no bolo quente.
Dica:
A farinha de mandioca é um alimento rico em
carboidrato e fibras e contém, ainda, cálcio,
fósforo, sódio e potássio.

Fonte: Cozinha Brasil | Sesi (Serviço Social da Indústria) www.sesipr.org.br/cozinhabrasil
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