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Ultrapassando a ﬁnalidade educativa, os programas
de proﬁssionalização de adolescentes e jovens
são uma ferramenta para adquirir experiência
e orientar proﬁssões, além de representarem
uma oportunidade de ingresso no mercado de
trabalho. Na reportagem que é destaque em nossa
capa, trazemos detalhes sobre o programa de
aprendizagem realizado na empresa, e também
contamos as histórias de colaboradores que
iniciaram a carreira na Usina Santa Terezinha
como jovens aprendizes.
Nas páginas da editoria Respeito à Vida, as
histórias e eventos demonstram o investimento
e a dedicação da empresa nas áreas da saúde,
meio ambiente, educação e social. Você vai
conferir o resultado de projetos institucionais,
como o Semeando o Verde - que levou a educação
ambiental para quase 6 mil alunos da rede pública
-, e a Campanha Natal Solidário, que despertou

a solidariedade dos colaboradores arrecadando
mais de 40 mil brinquedos novos para doação. Na
promoção da saúde, apresentamos as atividades
que foram realizadas em prol da saúde dos
colaboradores, como as campanhas Outubro Rosa e
o Novembro Azul.
Como consequência de todas essas ações, na
editoria Resultados, trazemos um compilado
das certiﬁcações recebidas e dos rankings nos
quais a empresa ﬁgurou no último ano. Além de
ser destaque em algumas das principais listas
de economia e inovação do país, também houve
reconhecimento de ações da usina na área social e
ambiental.
Esperamos que tenha uma ótima leitura.
Abraço!

Permitida a reprodução dos textos,
desde que citada a fonte.
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Moreira Sales

O programa, que tem foco na
formação cidadã e profissional, é realizado na empresa
desde 2003 e contou com
mais de 170 jovens em 2017

Paranacity

C

om um mercado de trabalho exigente e que, cada vez mais, precisa de
profissionais bem capacitados, investir na formação de jovens pode ajudar a
garantir a construção de uma mão de obra
especializada, conforme as necessidades da
empresa, e integrada à cultura e aos valores
corporativos. Pensando nisso, a Usina Santa
Terezinha investe na contratação de jovens
por meio de programas de aprendizagem que
proporcionam formação educacional aliada
à experiência profissional para jovens e
adolescentes.
No último ano, 172 aprendizes passaram
pela empresa. Além dos contratados na área
administrativa, a usina formou doze turmas do
programa AAJ (Aprendizagem de Adolescentes
e Jovens), realizado em parceria com o Senar
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(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
Com atividades em nove unidades de
empresa, o AAJ formou 148 alunos do curso
de Mecânica de Manutenção de Tratores em
2017. As cerimônias de formatura reuniram
estudantes, familiares, instrutores e representantes das duas entidades realizadoras
para a entrega dos certificados, em eventos de
celebração à conclusão do curso e ao início de
carreiras profissionais promissoras.
O Programa AAJ, em parceria com o Senar,
tem o objetivo de oportunizar o ingresso do
jovem no mercado de trabalho e foi implantado
pela primeira vez no Paraná na Usina Santa
Terezinha - Unidade Ivaté, ainda em 2010.
Desde então, já capacitou mais de 850 alunos
nas unidades do grupo e tem se multiplicado
por diversas cidades do estado.

Realizado durante a semana, em período de contra
turno escolar, o AAJ atende jovens de 14 a 24 anos
que estejam matriculados ou tenham concluído os
ensinos fundamental e médio de forma regular. Os
alunos do AAJ tem registro em carteira de trabalho
e remuneração salarial, além de benefícios como a
participação no PPR (Programa de Participação de
Resultados) da empresa. Com duração de um ano, o
programa de formação de Mecânico de Manutenção de
Tratores tem carga horária de 960 horas.
As 480 horas de aulas teóricas são igualmente
divididas entre o núcleo específico – com matérias relacionadas à área técnica do aprendizado – e o núcleo
básico, que aborda temas como gestão corporativa,
cidadania, competências interpessoais, comunicação,
saúde e segurança do trabalho e informática. A outra
metade do curso é dedicada ao aprendizado prático e
inclui as aulas nas oficinas-escola montadas dentro do
pátio da empresa, além da participação dos alunos na
rotina de trabalho da Usina Santa Terezinha.

Programa de aprendizagem é oportunidade de
ingresso no mercado de trabalho
Muito além da finalidade educativa, os programas
de profissionalização de jovens aprendizes funcionam
como uma ferramenta para adquirir experiências e
orientar profissões, representando a oportunidade de
primeira inserção no mercado de trabalho.
É comum que jovens participantes encontrem,
durante o programa, um direcionamento de carreira e
sejam contratados pela empresa logo após a conclusão
do curso. Essa é a história de Rafael Guilherme Rosa,
23, ex-aluno do AAJ e Mecânico de Manutenção na
Unidade Iguatemi da Usina Santa Terezinha desde
2013. “Eu tinha 17 anos e estava em um emprego no
comércio da cidade quando meu tio, que já trabalhava na usina de Iguatemi, me falou sobre as vagas do
AAJ”, conta Rafael.
Morando em Mandaguaçu (PR) e com o ensino
médio recém-concluído, ele diz que o curso funcionou como um estímulo para aprender uma profissão ►
Rafael Guilherme Rosa

Aline Castruxi
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►completamente nova. “Se não fosse o curso de jovem aprendiz,
provavelmente não passaria pela minha cabeça a ideia de trabalhar com mecânica. Eu não conhecia nada sobre o assunto ou
sobre a realidade da usina, mas acabei encontrando um trabalho
que gosto de fazer. Agora, eu pretendo continuar aprendendo,
fazer cursos, me atualizar e me aprofundar cada vez mais no que
eu faço”, diz ele.
A Operadora de Caldeira Aline Castruxi, 26, também da
Unidade Iguatemi, foi aprendiz do curso de Produção de Açúcar
e Álcool, realizado em parceria com o Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial), em 2013. “Eu me arrisquei em pedir
demissão do emprego que estava – na área de confecção – para
fazer o curso. Depois que comecei no programa e conheci o uni-

Iguatemi

Ivaté

Umuarama

Terra Rica

Rondon

Tapejara

8

verso da usina, na minha cabeça abriram possibilidades profissionais que antes eu nem imaginava que existiam”, explica.
Aline – que após o curso já concluiu uma graduação em Gestão de Produção por meio do Programa de Incentivo ao Estudo da
empresa – conta que o período como aprendiz foi fundamental
para que ela descobrisse uma área de afinidade profissional. “A
caldeira é um setor que envolve muita responsabilidade, que
tem influência em todo o processo industrial, acho que foi por
isso que me interessei tanto em trabalhar lá. O curso me deu
a oportunidade de conhecer todos os setores da indústria e foi
nesse processo que descobri uma área que eu gosto e onde quero
continuar crescendo”, finaliza.▪
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Nota de agradecimento

A

Unidade de Tapejara, através deste, vem agradecer ao nosso Mestre de Obras, Sr. Francisco Paula
Vitor, que prestou serviços de construção civil
nas grandes obras de ampliação das unidades do grupo.
Em Janeiro de 2016, o Sr. Vitor foi convidado a vir nos
ajudar, em Tapejara, a resolver os graves problemas provocados pelas chuvas ocorridas no final do ano de 2015.
Como sempre, aceitou o desafio e já no início de Janeiro
de 2016 iniciou os serviços, que foram realizados emergencialmente para que pudéssemos iniciar a Safra. ▪

Obras realizadas no período de 01/2016 a 05/2018:
• Reconstrução da cabeceira e alas da ponte sobre o rio da areia da Estrada nova de
acesso às regiões da Fazenda Jandaia e Tuneiras do Oeste;
• Reconstrução da Captação II de água para a Indústria;
• Reconstrução das galerias de águas pluviais do pátio da Indústria;
• Reconstrução da cabeceira e alas da ponte da estrada Altamira em Tuneiras do
Oeste;
• Reconstrução da passagem da Fazenda Santa Maria Rossi em Galeria Celular de
Alvenaria armada;
• Construção de Galeria Celular Dupla no rio Água da Onça, possibilitando a
construção da passagem da Fazenda Buriti/Ourizona, viabilizando a construção do
contorno de Tapejara, ligando a Estrada Cecon à Trincheira da Rodovia PR 323;
• Construção das galerias tubulares da passagem da Fazenda Alto Cafezal;
• Construção da SAO - Caixa Separadora Água e Óleo da Oficina Agrícola;
• Ampliação da Portaria, Sala de O.S. e Depósito 13 da Oficina Agrícola;
• Reparação das galerias das represas da Fazenda Monolux;
• Execução da Base em concreto armado do exaustor da Caldeira IV;
• Adequação do sistema de exaustão da Caldeira 3.

Direção
10
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Prevenção de acidentes e
doenças é prioridade na Sipat
da Usina Santa Terezinha

Paranacity

Moreira Sales

25ª Sipat

Frase

"Sua maior proteção é a prevenção!"

Eventos

Pit stop, palestras, stands e brindes.

Temas

Suelen Albuquerque
Fotos Arquivo/Divulgação

Visando o bem-estar dos seus funcionários, a Usina Santa
Terezinha tem investido na Sipat (Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho). Durante o evento na empresa, os colaboradores das áreas da Indústria, Agrícola e Administrativo receberam
uma programação voltada para ações de conscientização, principalmente as que evidenciam a saúde e a segurança.
Cada unidade possui uma programação própria, criada de acordo com as necessidades e possíveis riscos no ambiente de trabalho
do funcionário. Essa programação é realizada pela Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), Cipatr (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural), Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) e
Setor de Segurança do Trabalho. ▪

Nome

Nome

9ª Sipat

Frase

"Faça da atitude preventiva um hábito constante, sua vida não tem preço."

Eventos

Cidade Gaúcha

Evento oferece
programação
com temas
que reforçam
a educação
para atitudes e
hábitos preventivos

Temas
Parcerias
externas

"A segurança só para alguns é insegurança para todos!"

Temas

Pit stop, palestras, stands e brindes.
Gincanas, brindes e palestras.
Secretaria Municipal de Ivaté, Copel (Companhia Paranaense de Energia),
Polícia Militar Rodoviária do Paraná e Plano A Desenvolvimento Profissional,
de Umuarama.

Nome

10ª Sipat

Frase

"Na copa da segurança, sua vida é nossa vitória."

Temas
Parcerias
externas

Palestras e teste de glicemia.
Tabagismo, Segurança, Motivação, Direção Defensiva e Economia Familiar.
Unipar (Universidade Paranaense) - Unidade Cianorte, Senai Paraná (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) - Unidade Cianorte, Fapan (Faculdade de Paraíso do Norte) e Polícia Rodoviária de Tamboara.

Nome

Sipat

Frase

"Seja inteligente, faça diferente, previna-se de acidente para um trabalho
excelente."

Eventos
Temas
Parcerias
externas
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46ª Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Cidade Gaúcha/ Prefeitura Municipal

Frase

Eventos

Corporativo e
Logística - Maringá

Dengue, DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), Aids (Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida) e Trânsito.

25ª Sipat

Parcerias
externas

Rondon

Palestras, campanhas, atividades motivacionais e distribuição de preservativos.

Nome

Eventos

Ivaté

Exercício físico; DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis); Prevenção de
acidentes; Meio ambiente; Drogas e Alcoolismo.

Concurso de frases, blitz, palestras e sorteios.
Saúde da Mulher e do Homem; Stress no Trabalho; Qualidade de Vida; e
Prevenção de Acidentes.
Avaliare Avaliação Física & Nutricional, de Maringá, e Amputados Vencedores Palestras Sipat - Cipa, de Londrina.
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Unidade
Moreira Sales

Temas

Parcerias
externas

Terra Rica
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Sipat

Cidade Gaúcha

Palestras, campanhas educativas e ginástica laboral.
Alimentação saudável, hipertensão, IMC (Índice de Massa Corporal) e AVC
(Acidente Vascular Cerebral); Uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual); DSTs; Alcoolismo e Tabagismo; Reposição Hidroeletrolítica; poluição
respiratória;
Sipat
Blitz educativas. DDS, testes de glicemia, aferição de pressão arterial,
palestras e sorteio de brindes.
Hipertensão; Glicemia; Combate ao alcoolismo, drogas ilícitas e tabaco;
Saúde preventiva; Gestão de 5S; Cuidados com animais peçonhentos;
Alimentação saudável e obesidade; Cuidados com energia elétrica; Dengue,
chikungunya, zika e febre amarela.

13ª Sipat

Frase

“Trabalhe com segurança, cuidado não se apresse, não seja mais uma vítima do ‘comigo não acontece’.”

Temas
Parcerias
externas

Nome
Eventos

Tapejara
Temas
Parcerias
externas

Corporativo

Ivaté

Copel

Nome

Eventos

Terra Rica

Tapejara

Palestras, exposição, show e DDS (Diálogo Diário de Segurança).
Ergonomia; Segurança com solda e oxicorte: Segurança no Corte de Cana;
Impactos do acidente de trabalho; Direção defensiva.
PRF (Polícia Rodoviária Federal)
Sipat
Palestras, blitz e distribuição de material educativo, aferição da pressão
arterial, testes de diabetes e audição.

Rondon

DSTs; Diabetes; Dengue; Proteção auditiva; Meio Ambiente; Sedentarismo;
Segurança do Trabalho.
3M
Corporativo

Rondon

Terra Rica

Iguatemi

Paranacity
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Profissionais da Agronomia participam
de especialização

Suelen Albuquerque
Fotos Suelen Albuquerque

práticas no campo.” Sherbai é chefe de qualidade na
unidade.
O professor Daros concorda com essa interação
entre os colaboradores. “Há uma troca de ideias e de
ações. Isso enriquece a todos, inclusive os professores.”
Outro aluno do curso é o supervisor de tratos culturais
da Unidade Iguatemi, Júlio César Meneguetti Júnior.
Ele ressalta que essa troca de informações entre profissionais da área agrícola e do setor de pesquisa, como as
universidades, é um investimento primordial.
“É uma oportunidade para o desenvolvimento
desses profissionais, por meio de atualizações de
diretrizes técnicas da área. Por exemplo, o Módulo de
Manejo de Plantas Daninhas evidencia a perda da produtividade causada também pelo manejo incorreto de
agrodefensivos. É um momento para se repensar nas
operações da lavoura.”
A analista de planejamento agrícola da Unidade
Moreira Sales, Adelia Megumi Suguiyama Mendes, diz
que os conhecimentos técnicos aprendidos em sala de
aula já estão sendo aperfeiçoados na unidade. “Um dos
nossos objetivos é de também repassar para os colabo-

radores nos treinamentos. As capacitações internas são
a nossa ponte para os funcionários que não puderam
participar do curso.”
Segundo o supervisor de colheita mecanizada da
Unidade Iguatemi, Fernando Prinle, a especialização é
uma oportunidade para os colaboradores identificarem,
questionarem e proporem novas soluções aos principais fatores que limitam a produtividade na empresa.
“As disciplinas estimulam a realização de novos testes,
experimentos e procedimentos que sejam viáveis economicamente e sirvam de base para a prática.”
O supervisor de planejamento e desenvolvimento
varietal da Unidade Iguatemi, Wesley Fernandes Braz,
ainda destaca que as disciplinas contemplam adaptações vivenciadas no dia a dia, como a aceleração da mudança de cenário no setor sucroenergético, do plantio e
colheita manual para a mecanizada.
O curso é realizado pela Faculdade CNA Brasília da Conferência da Agricultura e Pecuária do Brasil - e
Senar. Será finalizado em agosto deste ano com as
apresentações dos TCCs (Trabalhos de Conclusão de
Curso). ▪

S

ábado de manhã, faz sol lá fora. Isso não impede
36 colaboradores de voltar à sala de aula, em
Mandaguaçu. São funcionários de sete unidades
da Usina Santa Terezinha, duas Usinas paranaenses e
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
Estão todos em sala para a especialização de Gerência Agrícola na Cultura de Cana-de-açúcar. O curso
possui uma grade curricular ampla e abrange nove
módulos e 34 disciplinas, evidenciando o rendimento e
o manejo diário de cada profissional.
"Todos os nossos alunos são agrônomos. O módulo
inicial é de Base de Manejo, com disciplinas de física,
química agrícola, melhoramento genético e fisiologia
geral. Logo, há uma série de disciplinas específicas da
cana”, explica o professor convidado da Ufpr (Universidade Federal do Paraná) Edelclaiton Daros.
O aluno do curso, Lucas Moreira Santos, é supervisor de Preparo e Plantio da Unidade Iguatemi e conta
que os conteúdos apresentados são extremamente
atuais, contribuindo com inovações, tecnologias e
práticas adotadas pelo setor sucroenergético no país.
“Os conteúdos práticos voltados às grandes operações,

16

como tratos culturais, preparo de solo e plantio mecanizado, vão colaborar em nosso cotidiano. Já os assuntos teóricos, como nutrição e fisiologia das plantas, nos
fazem analisar as nossas práticas sobre outras óticas,
criando um senso técnico mais apurado em relação às
atividades agronômicas realizadas.”
Já o colaborador da Unidade Umuarama, Alisson
Alexandre Sherbai, afirma que além de adquirir conhecimento para si, também compartilha com as lideranças de variados setores da empresa. “Há também uma
integração com colaboradores de outras unidades da
Santa Terezinha e de outras usinas do Paraná. Cada
lugar possui uma cultura organizacional específica,
o curso é uma forma de conhecermos melhor outras

Usina Santa Terezinha
investe em 25
colaboradores das
unidades produtivas
Iguatemi, Terra Rica,
Paranacity, Ivaté,
Umuarama, Cidade
Gaúcha e Moreira Sales
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Multiplica+ promove e difunde
conhecimentos entre profissionais de
Recursos Humanos
Colaboradora Larissa Bettin Vargas
Fotos Daniela Giannini

A

multiplicação de conhecimento é preocupação
atual das organizações, sendo um conceito cada
vez mais difundido por programas de capacitação e ações de melhorias do clima organizacional.
Pensando nisso, o Multiplica+ foi criado para promover
o compartilhamento de informações e aumentar a interação
entre os colaboradores e entre as unidades produtivas da empresa, buscando o nivelamento do conhecimento e das práticas de gestão de pessoas. Com o projeto, multiplicadores internos – também
chamados de facilitadores - transmitem aos colegas conhecimentos
e técnicas utilizadas no dia-a-dia, estimulando um ambiente de
contínuo aprendizado.
O projeto tem o objetivo de promover a disseminação de conhecimento entre os profissionais da área de Recursos Humanos de todas
as unidades da Usina Santa Terezinha, além das empresas coligadas
PASA e CPA. Além disso, busca estimular a integração entre os colaboradores, fazendo com que todos o(a)s psicólogo(a)s sejam multiplicadores, dividindo suas práticas, experiências e cases de sucesso.

O lançamento do projeto aconteceu em novembro de 2017, em
Maringá (PR), em um evento realizado na sede da Alcopar (Associação dos Produtores de Açúcar e Álcool do Paraná). O encontro
começou com abertura do Gerente de Recursos Humanos Waldomiro Baddini. Em seguida, Larissa Bettin Vargas, autora do projeto,
explanou os objetivos e a metodologia utilizada.
Com participação de 15 colaboradores das unidades e empresas
coligadas, o primeiro treinamento teve como facilitadora a Analista
de Recursos Humanos da Unidade Ivaté, Lediane Cristina Pereira,
que falou sobre o teste ‘Quem sou eu?’, mapeando os quatro tipos
básicos de atuação dos líderes. A técnica pode ser aplicada em
treinamentos e processos seletivos.
“Além do encontro promover o meu desenvolvimento profissional, me potencializou na competência pessoal, pois o tempo todo

trabalhamos com o autoconhecimento e a troca da experiência.
Muitas vezes buscamos fora da empresa o aprimoramento, porém
nem sempre encontramos profissionais conhecedores da nossa realidade e, na prática, se torna difícil a aplicação do conteúdo aprendido. No Projeto Multiplica + isso é o diferencial, pois no encontro
temos a oportunidade de dialogar e falar das mesmas vivências
práticas. Ou seja, é um espaço que nos permite analisar onde o RH
da unidade está, onde queremos chegar, e quais as ferramentas
que podem propiciar este crescimento, com base naquilo que a
outra unidade já fez e que deu certo”, diz Lediane. ▪

18

19

integração

Revista Santa Terezinha

Edição 42, 43 e 44 — 2018

Unidade Ivaté participa do 1º
Cicloturismo Ilha Grande
Colaborador Fábio Eduardo Zampieri
Fotos Prefeitura de Icaraíma

S

empre em busca de incentivar projetos que trabalham o
desenvolvimento regional, a
Usina Santa Terezinha – Unidade
Ivaté foi parceira na realização do
1o Cicloturismo Ilha Grande.
Realizado em comemoração aos
20 anos do Parque Nacional de Ilha
Grande, o evento foi promovido
pelos municípios de Alto Paraíso e
Icaraíma, no Paraná, juntamente
com a equipe MTB (Grupo de Mountain Bike) de Icaraíma, contando
com o apoio do Coripa (Consórcio

Intermunicipal para Conservação
dos Remanescentes do Rio Paraná
e Áreas de Influência) e do ICMbio
(Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).
A iniciativa teve o objetivo
de promover o desenvolvimento
regional e de turismo no Parque,
por meio do incentivo à prática de
atividades físicas, com um percurso
ciclístico de aproximadamente 60
km.
A abertura aconteceu no Balneário de Porto Figueira, no município

Projeto comemora
os 20 anos do
Parque Nacional
de Ilha Grande e
busca desenvolver
o cicloturismo na
região noroeste do
Paraná
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de Alto Paraíso, onde 112 ciclistas dos estados do
Paraná e do Mato Grosso do Sul foram credenciados e
recepcionados com um café colonial. Em seguida, os
ciclistas atravessaram o estado do Mato Grosso do Sul
pela ponte Luis Eduardo Magalhães até o empreendimento Green Farm Co2 Free, na cidade de Itaquiraí
(MS). Após isso, retornaram para o Balneário de Porto
Camargo, no município de Icaraíma.
Ao final, os participantes foram premiados com
medalhas e troféus divididos por categorias e, ainda,
recepcionados com um delicioso almoço.▪
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Usina Santa Terezinha
participa de exposição de
Nova Esperança

Espaço da Unidade
Iguatemi contou com
maquetes sobre os
processos produtivos,
distribuição de
mudas de árvores
e jogo infantil
que desperta
responsabilidade
ambiental

Suelen Albuquerque
Fotos Arquivo/Divulgação

A

Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, participou da 1a Expo
Caminhos da Seda, evento que comemorou os 65 anos da cidade de
Nova Esperança. Durante quatro dias de feira, centenas de visitantes puderam conhecer o processo produtivo da Santa Terezinha, desde a
preparação do solo para o plantio da cana-de-açúcar até a distribuição do
açúcar, etanol e bioeletricidade.
“A exposição foi marcada por muita curiosidade, conhecimento e, principalmente, por esclarecimentos. As pessoas ficaram extasiadas ao ouvirem
as explicações sobre os processos produtivos do etanol e açúcar por meio de
uma maquete da indústria”, disse o colaborador da Usina Santa Terezinha,
Edmar Antônio Correia. No evento, uma maquete confeccionada pelos funcionários da empresa foi disponibilizada aos visitantes, ilustrando os processos
agroindustriais da usina.
Correia trabalha com o controle biológico da broca da cana-de-açúcar
e apresentou, ao longo da feira, esse manejo sustentável. “As pessoas ficaram surpresas ao conhecerem o controle biológico realizado pela empresa,
ainda mais ao saberem que esse manejo contribui com a redução do uso de
agrodefensivos na lavoura”, lembra.
No stand da usina, os produtos comercializados estavam expostos e
visitantes conheceram de perto o açúcar VHP, o etanol anidro e hidratado
e a bioeletricidade. Gilliar Pedro da Silva é colaborador da Santa Terezinha
e contou que a Expo proporcionou um aprendizado para pessoas de todas
as idades. “São produtos que todos consomem, mas que a maioria não tem
ideia de como são fabricados, sobretudo os que são oriundos da cana-de-açúcar.”
Ele ressaltou que a exposição ainda possibilitou uma aproximação com
a comunidade de Nova Esperança, cidade vizinha do distrito de Iguatemi.
“Foi muito gratificante participar do evento. Deu para sentir que as pessoas ficaram entusiasmadas com todo o processo de fabricação dos nossos
produtos”, afirmou.
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Já o funcionário da Santa Terezinha, Fernando da
Silva Batista, salientou que a organização da Expo
estava bem definida. “As equipes da Prefeitura de Nova
Esperança, Usina Santa Terezinha e demais empresas
envolvidas realizaram as suas exposições, de forma
objetiva e interessante, para as famílias visitantes.”
No decorrer do evento, houve mostras dos projetos
e iniciativas sustentáveis promovidas pela empresa,
como o Semeando o Verde, Atletismo e Jovem Aprendiz
– explicou Batista.
Ele destacou que um dos visitantes foi o prefeito de
Nova Esperança, Moacir Olivatti. “O prefeito assistiu
algumas apresentações no stand da Santa Terezinha e
evidenciou o reflorestamento realizado na empresa, em
especial o investimento de viveiros próprios de mudas
de árvores frutíferas, nativas e ornamentais.”
Vale enfatizar que os visitantes do stand puderam
levar para casa mudas de árvores frutíferas, como

ameixeira, jambo, jaqueira, cerejeira, atemóia e outras
espécies. “O propósito da distribuição foi conscientizar
as famílias sobre a arborização e reflorestamento em
áreas urbanas.” As crianças ainda se divertiram participando de um jogo de tabuleiro gigante que ensina
sobre a responsabilidade ambiental.
Segundo a colaboradora da Santa Terezinha, Camila
Maria Calabrezi Iantas, muitas crianças estiveram no
stand. Várias dessas crianças já conheciam o projeto de
educação ambiental Semeando o Verde, realizado pela
empresa no transcorrer do mês de setembro. Em 2016,
mais de 800 alunos da rede municipal de educação participaram do projeto em Nova Esperança, composto por
concurso de desenho e redação, apresentação teatral e
plantio de mudas de árvores na Vila Rural da cidade.▪
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Corporativo
Rondon

Corporativo

Corporativo

O mês das crianças foi movimentado nas Associações dos Funcionários
da Usina Santa Terezinha. As unidades Iguatemi, Rondon, Tapejara, Corporativo e Logística realizaram festas para os baixinhos e suas famílias. Com
uma programação divertida, as crianças participaram de brincadeiras,
contando com brinquedos infláveis e ateliê de pintura. Todos ainda receberam guloseimas e desfrutaram de um cardápio delicioso. ▪

Fotos Divulgação/Pólen Comunicação
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Iguatemi
Tapejara

Tapejara

Rondon

Iguatemi

Iguatemi

Rondon
Tapejara
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Selo Sesi reconhece esforços
em prol do desenvolvimento
sustentável

A

Usina Santa Terezinha foi reconhecida com o Selo Sesi (Serviço
Social da Indústria) ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) 2017. O certificado valoriza as iniciativas desenvolvidas pela
empresa no Paraná e Mato Grosso do Sul, a favor do compromisso como os
ODS, isto é, a agenda da ONU (Organização das Nações Unidas) para ser
implementada pelos países até 2030.
A cerimônia aconteceu no Campus da Indústria, em Curitiba, e contemplou outras iniciativas de destaque no estado do Paraná. Receberam o Selo Sesi ODS 2017 diversas empresas que apresentaram projetos em prol do Desenvolvimento Sustentável,
separados nas categorias: Instituições de Ensino; Indústrias; Empresas; Poder Público e Terceiro Setor. ▪

Fiep (Luiz Felipe)

Edição 42, 43 e 44 — 2018

A Usina Santa Terezinha recebeu
o selo do programa Empresa Cidadã, um reconhecimento da ABTRF (Associação Brasileira The
Rotary Foundation) cedido a empresas socialmente responsáveis.

O

selo funciona como um
programa de contribuição
anual de pessoas jurídicas,
com o objetivo de garantir que doações empresariais sejam aplicadas
em projetos sociais que levem o
desenvolvimento sustentável às
comunidades.▪
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Usina Santa Terezinha é
destaque em rankings de
economia e inovação

Melhores e Maiores – Revista Exame

500 Maiores do Sul – Revista Amanhã
Organizado também pela Revista Amanhã, em parceria com a auditoria PwC Brasil, o anuário ‘500 Maiores
do Sul’ de 2017 classificou a Usina Santa Terezinha
entre as principais empresas da Região Sul do Brasil.

Daniela Giannini

Mais uma vez, a Usina Santa Terezinha foi um dos
destaques na edição 2017 da Revista Exame – Melhores e Maiores. A empresa foi classificada como a
maior da região sul no segmento Açúcar e Álcool e
a 9a maior empresa brasileira no mesmo segmento.

C

A lista classifica empresas de todo o país a partir
da análise de critérios como lucro, eficiência e
rentabilidade dos negócios. Nesta edição, foram
avaliadas mais de 3 mil companhias de 20 diferentes setores econômicos.

No estado do Paraná, a empresa conquistou a 18ª
posição no ranking, que é feito conforme o VPG
(Valor Ponderado de Grandeza), índice que mede o
tamanho e o desempenho das empresas a partir de
dados financeiros como patrimônio líquido, receita
líquida e lucro líquido.

Valor 1000 – Valor Econômico

Sul for Export – Revista Amanhã

Na classificação da revista Valor 1000, a Usina
Santa Terezinha aparece como a 6ª maior empresa
brasileira do segmento Açúcar e Álcool.

No ranking Sul For Export, que reúne as 1 mil maiores empresas exportadoras do sul do Brasil, a Usina
Santa Terezinha foi reconhecida como a 9ª Maior
Exportadora do Sul, na categoria por faixa de valor
acima de US$ 100 milhões, além de ser a primeira
colocada no setor Açúcar e Álcool.

om 54 anos de história, a Usina Santa Terezinha
é, atualmente, uma das empresas mais consolidadas do setor sucroenergético em todo o país. Em
2017, a usina foi classificada nos principais rankings
e prêmios que reconhecem critérios como eficiência
econômica e investimentos em inovação. ▪

Campeãs da Inovação – Revista Amanhã

Prêmio Visão Agro Brasil

De acordo com a 14ª edição do ranking Campeãs
da Inovação, realizado pela Revista Amanhã, a
Usina Santa Terezinha está entre as 50 empresas
mais inovadoras do sul do país, sendo a principal colocada no segmento Açúcar e Álcool, com
investimentos em pesquisa e desenvolvimento
para gerar inovações, tanto em processos quanto
em produtos.

A empresa também foi destaque na 15ª edição
do Prêmio Visão Agro Brasil, tradicional evento
que evidencia profissionais e entidades do setor
sucroenergético desde 2003.

A pesquisa foi realizada por meio do Innovation
Management Index, ferramenta da metodologia
do Gimi (Global Innovation Management Institute)
aplicada pelo IXL-Center, de Cambridge, região metropolitana de Boston (EUA). O ranking é formado
com base na aplicação de um questionário que
aborda assuntos relativos à estrutura organizacional, inovação, criatividade, desenvolvimento e
concretização de ideias inovadoras.
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Além de ser a única empresa paranaense a constar
na lista das 25 usinas homenageadas em 2017, a
Usina Santa Terezinha também recebeu o prêmio
de destaque na categoria “Automação e Controle
de Processo”.
O evento, que vem ajudando a estabelecer os
padrões de qualidade e competitividade do setor,
contou com a participação de 300 profissionais do
agronegócio.

A publicação, que é uma edição especial do jornal
Valor Econômico, elege anualmente as 1 mil maiores empresas do país, com base na receita operacional líquida do ano anterior. No ranking nacional,
que lista as maiores empresas brasileiras em
qualquer segmento econômico, a usina apareceu
na 221a posição.

A premiação é uma iniciativa da Revista Amanhã,
em parceria com as Federações das Indústrias do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (FIEP,
FIESC e FIERGS). O ranking é elaborado a partir de
dados oficiais do MDIC (Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços), que relaciona as
maiores empresas exportadoras por faixas de valor.
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Há 16 anos, Acorremar
promove e profissionaliza a
corrida de rua em Maringá
Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

S

e atualmente Maringá tem
incontáveis grupos de corrida
de rua e dezenas de provas
programadas no calendário esportivo, muito se deve a Acorremar
(Associação de Corredores de Rua
de Maringá), entidade sem fins lucrativos que foi uma das pioneiras
do pedestrianismo na cidade.
A associação foi oficialmente
fundada em 2002, mas pode-se
dizer que sua história começou
no final da década de 70, com um
grupo de menos de 20 atletas que
organizaram uma pequena equipe de corrida, buscando por uma
forma mais organizada de treinar.
Dentre eles, estava José Jorge do
Livramento, o Zé Jorge, que é presidente da Acorremar desde a sua
fundação. Foi desse grupo também
que saiu o medalhista olímpico
Vanderlei Cordeiro de Lima, que
leva a alcunha de presidente de
honra da associação.
Com 16 anos de história, a
Acorremar atende hoje mais de 100
atletas que participam de forma
gratuita dos treinamentos. Os membros não pagam para participar da
associação e contam com o apoio de
dois treinadores – supervisionados
por Zé Jorge – para cuidar das planilhas de treino que vão de segunda a sexta-feira e dividem-se entre
treinos de velocidade e de longa
distância. “Tem gente que é iniciante, outros estão se preparando para
maratonas ou provas de 5 e 10 km.

32

Então a gente planeja os treinos de
acordo com o preparo e o objetivo
de cada um”, explica Zé Jorge.
O colaborador da Usina Santa Terezinha, Valdenir Antonio Ferrasa,
começou a correr pela Acorremar
em 2013 e, além de atleta,
hoje auxilia também na
Com projeto
área administrativa da
aprovado pelo
associação. Ele conta que
Ministério do
participar da associação
Esporte, Associação
o fez transformar sua
dos Corredores
relação com o esporte. “Eu
de Rua de
já corria há uns oito anos
Maringá pretende
antes de entrar na assoprofissionalizar o
ciação, mas depois que
atendimento aos
entrei, comecei a levar a
atletas e oferecer
corrida muito mais a sério.
treinamento de
Percebi que realmente
base para crianças
gostava de correr e coe adolescentes
mecei a me dedicar mais,
tanto nos treinos quanto
nos cuidados com a minha saúde e
preparo físico”, explica ele.
Membro da associação há nove
anos, Michelini França Ferreira é
sempre um dos grandes destaques
dos pódios. Apesar de não ter a
corrida como profissão, ela pega
pesado nos treinos diários e chega
a participar de mais de 20 provas
todo ano. “Participar da associação
me ensinou muito sobre companheirismo. Todo mundo torce um
pelo outro, sempre ajudando como
pode. O grupo é como uma família
e isso faz muito bem. A gente vive
uma rotina tão cansativa, de trabalhar o dia todo e, quando venho

para o treino, apesar de cansar o corpo, saio com a
cabeça espairecida, completamente renovada”, diz ela.
Democrática, a associação atende atletas de todas
as idades e prova que nunca é muito cedo e nem muito
tarde para começar. A atual campeã dos Jogos Escolares do Paraná Bruna Letícia, de 16 anos, começou a
correr aos nove por incentivo do irmão mais velho e foi
para a Acorremar seguindo os passos do pai. Já Geraldo
Catarino Saraiva, de 62, se encontrou com a corrida
depois dos 50 e, desde então, já foi destaque no pódio
de dezenas de provas.
Apesar da história diferente com o esporte, os dois
atletas tem em comum a paixão pelo pedestrianismo
e a determinação para buscar bons tempos de prova e
seguir sempre evoluindo. “Meu objetivo esse ano é buscar uma medalha no campeonato brasileiro. Quero ser
atleta profissional de provas longas, sonho em chegar a
uma maratona”, afirma Bruna.
Já Geraldo, que concilia a rotina como representante
comercial com os treinos diários, celebra o que já foi
conquistado e também faz planos ambiciosos “No ano
passado eu disputei o 14º Troféu Brasil em Porto Alegre
(RS) e ganhei três medalhas de ouro e uma de bronze.
Depois, participei do Sul-Americano, no Chile, e peguei
um quinto lugar concorrendo com pessoas de mais 21
países”. E ele se emociona ao falar sobre o principal
objetivo para esse ano “Estou treinando especificamente para o mundial na Espanha. A minha meta é trazer
uma medalha, representar o Brasil!”.

Correndo com a Acorremar
Com atletas cada vez mais presente nos pódios de
corridas no Brasil inteiro, a associação – que sempre
lutou por apoio para seguir em atividade –recentemente deu um grande passo rumo à profissionalização. A
entidade conquistou a aprovação do projeto “Correndo
com a Acorremar” na lei de incentivo do Ministério do
Esporte. A aprovação os dá a possibilidade de captar
1,5 milhão de reais em patrocínios por meio do incentivo fiscal para empresas e pessoas físicas. O prazo
para captação do projeto vai até o dia 31 de dezembro
de 2018.
O projeto - que segundo a entidade apresenta uma
proposta inovadora para o atletismo no Brasil – tem o
objetivo de proporcionar condições de treinamento em
alto nível para 80 atletas em Maringá, possibilitando
participações em competições estaduais e nacionais.
“É um projeto que estrutura a associação e abrange
vários segmentos, tem a intenção de profissionalizar
a associação e os atletas mesmo. Teremos treinadores
remunerados atendendo atletas de elite e também uma
escola de base para crianças e adolescentes. É um modelo inédito na área de atletismo no país”, explica Rodrigo
Alves de Oliveira, vice-presidente da associação.
Indo além do treinamento, o projeto pretende oferecer apoio integral aos atletas, incluindo coisas como
atendimento fisioterápico, equipamentos esportivos e
o custeio de inscrições e viagens para participação em
competições. Mas o rendimento profissional não é a
única meta, já que o “Correndo com a Acorremar” prevê também um papel social – oferecendo uma escola de
base gratuita para crianças e adolescentes começarem
no esporte.▪
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Tecnologia é usada nos treinamentos
da Usina Santa Terezinha
Funcionários
se aperfeiçoam
profissionalmente
e ainda se divertem
com os simuladores
que demonstram em
realidade virtual as
atividades diárias na
empresa

Suelen Albuquerque
Fotos Arquivo/Divulgação

P

arece um brinquedo dentro da empresa. O
funcionário entra em uma cabine de motorista,
muito próxima de uma real, e começa a dirigir
um caminhão. Esse é o Simulador Vocacional de Alta
Performance que chegou na Unidade Iguatemi da Usina Santa Terezinha, localizada no distrito de Iguatemi/
Maringá. Esse simulador foi projetado para oferecer
uma forma segura e eficiente de capacitação aos colaboradores que atuam como motoristas na empresa.
O ambiente virtual oferece a condição de simular, além
do caminhão autônomo VM, outros produtos da Volvo
Caminhões. No início da atividade, o instrutor de treinamento da Usina pode selecionar diferentes situações de
terrenos, cargas e climas para a qualificação do motorista.
Ao final, o aluno recebe um relatório de performance. São
diversas operações desenvolvidas na empresa aplicadas
nesse simulador, como o transbordo, a operação rodoviária
e o processo de descarregamento na indústria.
O instrutor de operação de máquinas, Anderson da
Costa, endossa que o simulador contribui para uma
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capacitação segura. “Essa tecnologia não traz riscos
de acidentes. Já na máquina ou no veículo, os riscos
são maiores.” Segundo ele, o simulador proporciona a
familiarização com os comandos utilizados no dia-a-dia
e também gera confiança e tranquilidade na operação
por parte do funcionário.
“O simulador é de grande valia à atenção e aos ensinamentos aplicados nos treinamentos, principalmente
sobre a simbologia do painel. Além disso, é possível
treinar o motorista conduzindo em situações de chuva,
neblina, estrada escorregadia, noite e aclive e declive.”
O supervisor da oficina agrícola da Unidade Iguatemi, Marcelo Meneguetti Manetti, explica que o treinamento dos funcionários de máquinas e veículos - por
meio do simulador - é também de extrema importância
para a manutenção mecânica. “Com o treinamento,
conseguimos aumentar a produtividade dos equipamentos, diminuindo o custo de manutenção através
das boas práticas desenvolvidas no simulador.” Ele
ainda afirma que a realidade virtual permite prever

e orientar as melhores formas de otimização e desempenho dos funcionários. Costa também lembra que o
treinamento direto na máquina ou veículo pode deixar
o funcionário mais nervoso e o risco de tombar ou bater
o equipamento é maior.
O simulador foi desenvolvido a partir das necessidades da Usina Santa Terezinha, em Maringá, por
meio das áreas de Desenvolvimento de Competências
da Volvo do Brasil, Tecnologia da Informação da Usina
Santa Terezinha, Treinamento de Motoristas da Concessionária Rivesa e a empresa de desenvolvimento de
simuladores Cockpit-Extreme Racing.
Simulador para colhedora de cana-de-açúcar
Há quatro anos, a Usina Santa Terezinha já utiliza
o simulador para a agricultura de precisão. O primeiro
que chegou à empresa foi o Simulador para Colhedora
de Cana-de-açúcar.
Por meio de imagens tridimensionais da lavoura
de cana e sons próximos da realidade, mais de 100
funcionários da Unidade Iguatemi já receberam a
capacitação.
O operador de colhedora, Djaime Wagner Junior, foi
treinado por meio desse simulador. Morador de Nova
Esperança, ele foi contratado como operador de trator
agrícola. Um ano depois, Junior começou o treinamento
para se tornar operador de colhedora. “Com o treinamento, me sinto seguro para operar a máquina mesmo
de madrugada, pois trabalho no terceiro turno na
empresa.”
Ele conta que o simulador para colhedora agrega
muito conhecimento básico de comando de máquina,
como divisores de linha, altura do corte de base, desponte, uso do GPS e realização de manobras.
Além de evitar danos às máquinas, o simulador possibilita diminuir o tempo de treinamento, aumentar a
produtividade, reduzir gastos com o combustível e ser
aplicado durante a entressafra e também a safra.
Esse simulador foi desenvolvido por meio de uma
parceria da John Deere, South West e a concessionária
Solomar.▪
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Unidade Iguatemi apresenta
projetos em Conferência
Municipal de Educação

A

Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, esteve presente na Conferência Municipal de Educação, realizada pela Prefeitura de Maringá por
meio da Seduc (Secretaria de Educação). A reunião foi
planejada para discutir, monitorar e avaliar as metas do
PME (Plano Municipal de Educação).
Na ocasião, a colaboradora Camila Maria Calabrezi
apresentou os principais projetos sociais e educacionais
realizados pela Unidade Iguatemi em parceria com
a prefeitura, enfatizando os resultados já alcançados
com o Semeando o Verde, projeto de educação socioambiental que existe desde 2012 e conta com parceria da
Seduc.
O evento contou com a presença do vice-prefeito,

Edson Scabora, da secretária de Educação, Valkíria
Trindade, da chefe do Núcleo Regional de Educação,
Maria Solange, do vereador William Gentil, além de
representantes de instituições de ensino, do Conselho
Municipal de Educação e de sindicatos ligados à área. ▪

Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação
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Campanha orienta
colaboradores sobre
prevenção de DST’s
Colaboradora Maria Magalhães
Fotos Arquivo/Divulgação

O Dia Internacional da Luta Contra a AIDS, comemorado em primeiro de dezembro, foi instituído com o
objetivo de reforçar a solidariedade,
a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas
pelo vírus HIV. Em comemoração
à data, a Unidade Umuarama da
Usina Santa Terezinha promoveu
uma campanha educativa que
contou com a participação de mais
de 90 colaboradores de setores das
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áreas agrícola, industrial e administrativa.
Realizada pelo setor de Medicina do Trabalho, a campanha
distribuiu panfletos informativos
e preservativos masculinos e
femininos. A equipe de enfermagem da unidade esteve presente
para sanar dúvidas e orientar os
colaboradores sobre a forma correta de usar as camisinhas. ▪

Semeando Campeões oferece
formação cidadã por meio do esporte
Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

D

esde 2012, a Unidade Iguatemi da Usina Santa
Terezinha trabalha para o desenvolvimento
social por meio de projetos que oferecem
formação esportiva e cidadã para crianças e adolescentes da comunidade.
Mantendo a prática sustentável, neste ano, a
empresa firmou – por meio da Arest (Associação Recreativa Santa Terezinha) – uma nova parceria com
a Prefeitura Municipal de Maringá para a realização
do projeto Semeando Campeões, que teve início em
março de 2018.
O projeto é uma parceria público-privada que
irá atender cerca 250 meninos e meninas de 6 a 17
anos em aulas gratuitas de futsal e futebol. Além de
aprenderem sobre os fundamentos práticos e teóricos do esporte, os alunos têm acompanhamento de
frequência e desempenho escolar.
“É um investimento merecido que a prefeitura e
a usina estão fazendo em vocês, que representam o
futuro do nosso município. Dediquem-se a isso, pois
esse é um projeto que pode mudar a vida de muitas
crianças e o que diferencia os campeões é justamente a dedicação.”, disse a Secretária de Educação do
município Valkíria Trindade, em encontro com os
alunos.
A Prefeitura cede o espaço físico para a realização das aulas e para o professor de educação física
e estagiário atuarem no projeto. Já a associação da
Usina Santa Terezinha contribui com um professor
de educação física. E a Usina Santa Terezinha disponibiliza um coordenador responsável para orientar,
acompanhar e supervisionar as atividades técnico-pedagógicas do projeto, além de fornecer uniformes
e materiais para os treinos, garantindo a qualidade
efetiva do processo de aprendizagem.

Ao se reunir com os alunos, o colaborador da empresa responsável pelo acompanhamento pedagógico
do projeto, Fernando da Silva Batista, falou sobre a
importância de integrar a prática da atividade física
à educação e formação cidadã. “A junção desses
conteúdos é o que vai deixar bagagem e influenciar
vocês lá na frente. Quando vocês forem mais experientes, é essa formação que irá fazer a diferença,
então aproveitem a oportunidade!”, afirmou.
As atividades tem o objetivo de incentivar a prática esportiva para o desenvolvimento das habilidades sociais e motoras, da aptidão física e da adoção
dos valores positivos do esporte,
promovendo o desenvolvimento
Projeto
integral de crianças e adolescenrealizado
tes. As aulas são realizadas no
pela Unidade
Centro Esportivo Municipal de
Iguatemi da
Iguatemi, de terça a sexta-feira,
Usina Santa
com horários de manhã e tarde
Terezinha, em
para atender os estudantes do peparceria com
ríodo integral da rede municipal e
a prefeitura
do contra turno da rede estadual
de Maringá,
de ensino.
vai atender
Ainda há vagas disponíveis
250 crianças
e as inscrições podem ser feitas
e adolescendiretamente no Centro Esportivo.
tes em 2018
Para participar, basta estar matriculado regularmente na escola,
ser da faixa etária atendida pelo projeto e comprovar
residência no distrito. ▪
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Saúde e bem-estar são alguns dos
benefícios da corrida de rua
Daniela Giannini
Fotos Pólen Comunicação

Já é de conhecimento geral que
a prática de exercícios físicos é
essencial para a qualidade de vida.
E, cada vez mais, as corridas de rua
tem sido uma escolha daqueles que
estão à procura de uma forma de se
movimentar.
Essa escolha é simples de justificar: além de ser fácil de praticar – basta um par de tênis, um
parque ou rua e alguma força de
vontade – a corrida traz benefícios
incontestáveis, como a regulação
da pressão arterial, a diminuição
dos riscos de diabetes, o aumento
da resistência física e respiratória,
a melhora do sono, fazendo bem até
para o humor!
É considerando todas as consequências positivas desse esporte
que a Usina Santa Terezinha mantém o Projeto Atletismo, iniciativa
que incentiva a participação de
colaboradores e familiares em
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corridas de rua no Paraná. Com
o objetivo central de promover o
progresso na qualidade de vida, o
projeto também trabalha com a promoção de campanhas de prevenção
de doenças relacionadas ao sedentarismo.
Anualmente, nos meses de abril
e agosto, a empresa viabiliza, por
meio da isenção de inscrição e
apoio logístico, a participação de
colaboradores e familiares na Prova
Rústica Tiradentes e na Maratona
de Revezamento Vanderlei Cordeiro
de Lima – Pare de Fumar Correndo,
que acontecem em Maringá (PR).
Desde 2008, a empresa também
é responsável pela promoção
da Corrida Rústica de Iguatemi
Elenilson Silva – Pare de Fumar
Correndo, que acontece no distrito
de Iguatemi/Maringá (PR) no mês
de novembro.

XIV Maratona de Revezamento
Vanderlei Cordeiro de Lima Pare de Fumar Correndo

Em agosto de 2017, 40 atletas saíram às ruas vestindo a camisa da Usina Santa Terezinha para participar
da 14a edição da Maratona de Revezamento Vanderlei
Cordeiro de Lima – Pare de Fumar Correndo.
A prova, que faz parte do calendário do Projeto
Tabagismo da UEM (Universidade Estadual de Maringá), é realizada em comemoração ao Dia Nacional
de Combate ao Fumo (29 de agosto). O já tradicional
percurso de 42 km é revezado por uma equipe de
oito atletas. Em 2017, 2400 corredores participaram
divididos em 300 equipes.
A equipe formada pelos colaboradores e convidados Alessandro Flauzino da Silva, Sebastião Carlos
de Lima, Luciano Miguel dos Santos, Anderson
Correia Ribeiro, Edmar Antonio Correia, Cícero Leite
Santana, Wesley Henrique Mazaia e Willian ficou
com a 13a colocação na categoria masculina.
As oito equipes da Usina Santa Terezinha contaram
com suporte da empresa no processo inscrição e na
barraca de apoio inscrição e na barraca de apoio, onde
receberam as camisetas, chips de corrida, água e alimentação. Os atletas colaboraram com uma inscrição
solidária e arrecadaram 41 litros de leite longa vida,
doados para a instituição SOS Criança em Maringá. ►

O Projeto Tabagismo, da UEM, visa
possibilitar a troca de experiências
e informações para a prevenção e o
combate do uso do tabaco por meio
de palestras, oficinas, apresentação
de trabalhos e corridas.
O calendário de corridas do Projeto
Tabagismo engloba a Maratona de
Revezamento Vanderlei Cordeiro de
Lima e a Corrida Rústica do Jardim
Alvorada e a Corrida Rústica de Iguatemi, em Maringá, além da Corrida
Rústica de Ivaiporã.
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► Corrida

Cerca de 1
mil atletas
participaram
da prova que
promove integração, saúde
e incentiva
o esporte no
distrito de
Iguatemi, em
Maringá (PR)

Rústica de Iguatemi
chega à décima edição

No feriado do dia 15 de novembro, o Distrito de
Iguatemi, Maringá (PR), recebeu mais de 1 mil atletas participantes da X Corrida Rústica de Iguatemi
Elenilson Silva – Pare de Fumar Correndo. Promovida pela Usina Santa Terezinha em parceria com
o Projeto Tabagismo, do Mudi (Museu Interdisciplinar) / Universidade Estadual de Maringá (UEM) e
com a Prefeitura de Maringá por meio da Secretaria
de Esportes e Lazer (Sesp), a corrida chegou ao seu
décimo ano realizando ações de integração, incentivo ao esporte e promoção da saúde para moradores
de Maringá e região.
Com a proposta de ser um evento democrático, as inscrições para a
Corrida Rústica de Iguatemi mantiveram o valor solidário de duas caixinhas de leite longa vida por pessoa. Ainda pensando em abranger todos os
públicos, a prova é dividida em dez categorias, envolvendo desde crianças
a partir dos 8 anos até idosos, sem limite de idade.
Neste ano, além dos profissionais e amadores que completaram percursos
de 700 m à 5 km, a prova teve a honra de contar com a participação do atleta
que dá nome à corrida. Aos 45 anos, Elenilson Silva – que carrega o título de
campeão Pan-americano de 1999 – fez bonito no retorno às ruas e completou
o percurso de 5 km em 17’03’’, conquistando a sexta colocação no ranking
masculino geral e o terceiro lugar na categoria Master 40 (40 a 49 anos).

42

A Corrida Rústica de Iguatemi foi realizada com
apoio da RPC, Lions Clube, Unimed Maringá e das
rádios CBN, Maringá FM e Mix FM.
Equipe de atletismo Usina Santa Terezinha
A Usina Santa Terezinha marcou presença na prova,
com quase oitenta atletas representando a empresa.
Colaboradores, familiares e convidados contaram com
uma barraca de apoio para a distribuição dos chips e
kits de corrida, água, suco, frutas e lanches.
Sempre pensando em incentivar a participação dos
funcionários no evento, além do apoio logístico e estrutural, a empresa fez um sorteio de brindes esportivos
como camisetas, meias e braçadeiras. Também foi realizada uma premiação interna, que distribuiu vale-tênis
de 150 a 250 reais para os três primeiros colocados nas
categorias feminina e masculina.
Os destaques ﬁcaram com os colaboradores Dorval
do Santos (Unidade Tapejara), que concluiu a prova em
16’53’’, conquistando a sétima colocação geral e o 3o
lugar na categoria Master 30 (30 a 39 anos); e Luciano
Miguel dos Santos (Unidade Paranacity), oitavo lugar geral e 4o colocado na categoria Master 40 (40 a 49 anos)
com 17’08’’ de tempo de prova.
Atividade física e saúde integral
Mais do que um evento esportivo, a Corrida Rústica
de Iguatemi é uma iniciativa de promoção da saúde
preventiva e integral.
A prova, que também faz parte do Projeto Tabagismo da UEM, propõe atividades que vão além da
estrutura essencial para a corrida de rua. No dia da
corrida, atletas e espectadores puderam visitar estandes temáticos da Feira de Saúde, com profissionais e
estudantes que ofereceram orientações sobre saúde
bucal, realizaram exames de glicemia e de aferição
de pressão arterial. Também houve a distribuição de
mudas de árvores, oferta de brinquedos, recreação e
distribuição de guloseimas para as crianças. ▪
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Educação ambiental
na prática
Daniela Giannini
Fotos Arquivo / Divulgação

Em seu sexto ano, projeto Semeando
o Verde levou consciência ambiental
para mais de 5,5 mil alunos da rede
municipal de ensino

D

esde 2012, o Semeando o
Verde vem contribuindo para
a educação ambiental de
alunos da rede pública municipal
de ensino. Em 2017, o projeto beneficiou cerca de 5.500 estudantes do
3o, 4o e 5o ano de 33 escolas em 20
municípios e distritos do Paraná e
Mato Grosso do Sul. Durante todo o
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mês de setembro, foram realizadas
mais de 60 palestras, concurso
cultural de redação e desenho
com alunos e professores, além de
apresentações teatrais, exposição
de maquetes, passeio ecológico e, é
claro, o plantio de mais de 20 mil
mudas de árvores nativas, frutíferas e ornamentais.

O projeto é realizado pela Usina Santa Terezinha em parceria com
secretarias municipais de educação, IAP (Instituto Ambiental do Paraná),
Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), e
conta com patrocínio da FMC Agricultural Solutions.
O Semeando o Verde comemora o Dia da Árvore (21 de setembro) e
nasceu com o objetivo de contribuir para a formação de uma sociedade
ambientalmente responsável, colocando as futuras gerações como protagonistas de ações que contribuem para a recuperação e preservação do meio
ambiente.
As atividades envolvem todas as dez unidades produtivas da empresa e
são realizadas com a participação de colaboradores, voluntários e aprendizes do programa AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e Jovens). “Somos
contagiados e passamos a olhar de forma mais atenta às boas práticas no
nosso dia-a-dia. Mesmo pequenas, as mudanças de atitude fazem do nosso
planeta um lugar melhor para as futuras gerações”, diz a analista de Recursos Humanos da Unidade Iguatemi, Camila Maria Calabrezi Iantas, que
acompanha o projeto desde a primeira edição.
Segundo a diretora de gestão educacional da Secretaria Municipal de
Educação de Maringá, Maria Inês Benites Bria, a parceria de empresas ►
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► privadas em projetos como o Semeando o
Verde é importante para reforçar o papel de
todas as esferas da sociedade na preservação do meio ambiente. Além disso, os
assuntos tratados nas ações ajudam a reforçar muitos conteúdos que já fazem parte da
grade curricular dos alunos. “A escola já faz
um trabalho de conscientização ambiental. Mas quando o assunto é trazido dessa
forma, colocando os alunos no centro das
ações, plantando árvores e podendo relacionar o que aprendem com o significado da
sustentabilidade, é maravilhoso. E eu tenho
certeza que o resultado disso tudo reflete
na produção dos trabalhos que eles fazem
para os concursos de desenho e redação.”
Na edição mais recente do projeto, foram
plantadas mais de 20 mil mudas de árvores
produzidas em viveiros próprios da Usina
Santa Terezinha. Ressaltando a importância do plantio de árvores e da educação ambiental, os concursos culturais de desenho
e redação premiaram alunos e professores
das escolas participantes. “Nós sabemos
que as crianças representam o nosso futu-
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ro, então fazemos esse evento com
muita satisfação. É muito gratificante ver a participação e a dedicação de tantas crianças em fazer
os trabalhos para o concurso e um
grande prazer poder premiá-las por
isso”, comentou Claudio Meneguetti, diretor da Unidade Umuarama
durante o evento de premiação dos
alunos e professores do distrito de
Serra dos Dourados.
Mãe de Sarah Maria Lopes de
Moraes – aluna do 5o ano da Escola

Municipal de Serra dos Dourados,
que ficou em primeiro lugar no
concurso de redação – Marta Maria
Lopes diz que o projeto é sempre
muito esperado pela filha. “Para
mim é um orgulho ela ganhar o
concurso, mas não é surpresa,
porque ela é muito dedicada. Ela
sempre fica ansiosa para participar
e, como se empenha bastante nas
atividades, acaba levando o que
aprende com o projeto para a casa e
nos ensinando muito”, diz ela.▪
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Frutos do Semeando o Verde
A primeira semente para o projeto foi plantada em 2005, na
Unidade Ivaté, com a realização do evento chamado Festa Anual
das Árvores. A partir de 2012, passou a se chamar Semeando o
Verde e foi disseminado para todas as unidades da Usina Santa
Terezinha. Em seis anos de atividade, o Semeando o Verde já contribuiu com a educação ambiental de milhares de crianças e com
a recuperação de cerca de 60 áreas de reﬂorestamento.
51 escolas
189.145 árvores plantadas
27 cidades e distritos
Selo Sesi ODS
Em 2017, o Semeando o Verde foi certificado com o Selo ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável),
concedido pelo Sesi (Serviço Social
da Indústria) do Paraná em reconhecimento a projetos que contribuem
para o alcance das metas de sustentabilidade estipuladas pela ONU
(Organização das Nações Unidas). O
projeto também já havia sido reconhecido pelas edições 2012, 2013,
2014 e 2015 do Selo ODM (Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio), concedido pelo Sesi em conformidade
com as metas estipuladas na agenda
2000-2015 da ONU.
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30.275 crianças
Absorção de 1.078,76 TCO2/ano
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Solidariedade movimenta
colaboradores
Suelen Albuquerque
Fotos Ivan Amorin / Arquivo

O

Papai Noel faz parte do imaginário de muitas crianças
brasileiras. Pedir e esperar
também faz parte da realidade dos
baixinhos. Pensando nessa perspectiva, a Usina Santa Terezinha tem
desenvolvido o Natal Solidário, no
qual atende milhares de crianças
no Paraná e Mato Grosso do Sul.
Para cada novo brinquedo doado
pelo funcionário ou comunidade, a
empresa doa mais um. Dessa forma,

o bom velhinho
atendeu mais de
25 municípios dos
dois estados, disponibilizando 13.752
novos brinquedos.
O Natal Solidário 2017 sensibilizou 6.876 doações, mais 6.876
novos brinquedos entregues pela
Usina Santa Terezinha, totalizando 13.752 presentes. Por meio do
Programa Agentes de Mudanças,

colaboradores da empresa fomentaram a campanha e,
ainda, se dispuseram para as entregas.
Esse espírito cooperativo multiplicado contemplou
67 instituições socioassistenciais com mimos de Natal,
como Pastorais da Criança, Escolas Municipais, CMEIs
(Centros Municipais de Educação Infantil), Abrigos
Institucionais, APAEs (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais), Centros de Educação e Secretaria
Municipal de Saúde.
Além disso, 19 comunidades foram beneficiadas, por
meio de entregas em bairros, vilas rurais e acampamentos. A maior parte dos novos brinquedos era composta por jogos educativos, bolas, bonecas, carrinhos e
kits de profissões/ferramentas.
Desde 2014, a Usina Santa Terezinha incentiva a
campanha para os funcionários, promovendo o real
sentido do Natal na empresa. Nesses quatro anos foram
entregues mais de 40 mil novos brinquedos nos dois
estados brasileiros.▪

Há quatro anos, Natal Solidário sensibiliza
e arrecada mais de 40 mil novos brinquedos
no Paraná e Mato Grosso do Sul
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Rio+Limpo e Rally Fluvial promovem
mutirões de limpeza em rios do
Paraná e Mato Grosso do Sul
Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação

M

ais uma vez, a Usina Rio Paraná participou do Rio+Limpo,
projeto realizado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Biodiversidade), Coripa (Consórcio Intermunicipal para Conservação
do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência) e prefeitura de
Eldorado.
Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da
preservação do Rio Paraná e de suas ilhas, a iniciativa reuniu cerca de 100
voluntários – dentre eles, colaboradores da usina – para um mutirão de
limpeza que recolheu quase 1 tonelada de lixo das margens do rio.
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Usina Santa
Terezinha apoia
iniciativas que
reúnem voluntários
para recolher
resíduos das
margens dos Rios
Ivaí e Paraná

Voluntários da Unidade Ivaté participaram de uma
ação similar no município de Icaraíma. O Rally Fluvial
SOS Rio Ivaí, promovido pelo IAP (Instituto Ambiental
do Paraná) contou com a ajuda de quase 200 pessoas
para recolher 8 toneladas de lixo em um percurso de
250 km de rio – de São Carlos do Ivaí até Icaraíma.
Essa foi a 17a edição do evento, que tem o objetivo de
promover a consciência ecológica entre moradores,
turistas e pescadores da região.▪
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Saúde preventiva dos colaboradores
é foco de campanhas anuais
Ivaté

Paranacity

Atividades realizadas em
todas as unidades da empresa
para o Outubro Rosa e o
Novembro Azul priorizam a
conscientização e o diagnóstico
precoce de doenças

Terra Rica

Paranacity

Rio Paraná

Tapejara

Corporativo

J

á tradicionais no calendário anual de saúde da Usina Santa Terezinha,
as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul integram movimentos
mundiais. Lançado em 1977, no estado da Califórnia (EUA), o Outubro
Rosa tem foco na prevenção e diagnóstico do câncer de mama - de incidência mais comum entre as mulheres - e do câncer de colo de útero. Já o Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar os homens sobre os cuidados
básicos com a saúde e tem ações direcionadas para a prevenção do câncer
de próstata, o segundo tipo que mais atinge homens no mundo todo. ►

Terra Rica
Umuarama

Iguatemi

Daniela Giannini
Fotos Arquivo/Divulgação
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Tapejara

► Apesar de terem números de incidência
altos, as doenças abordadas pelas campanhas
têm boas chances de cura quando descobertas
em estágios iniciais. E é pensando nisso que
as unidades produtivas, escritório corporativo
e terminal logístico da Usina Santa Terezinha
realizam suas atividades de educação para
a prevenção durante os meses de outubro e
novembro.▪

Outubro Rosa

Rondon

Iguatemi

Cidade Gaúcha

Ivaté

Temas

Atividades

Instituições parceiras

• Câncer de mama:
prevenção, diagnóstico
e tratamentos
• Câncer de colo de
útero: prevenção, diagnóstico e tratamentos
• HPV, HIV e demais
DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis)
• Qualidade de vida e
saúde preventiva
• Saúde Bucal
• Autoestima e cuidados
pessoais
• Violência contra a
mulher

• Palestras
• Distribuição de materiais
informativos
• Sorteio e distribuição de
brindes
• Blitz educativas
• Exames citopatológicos
(papanicolau)
• Testes de glicemia e aferição de pressão arterial
• Ginástica Laboral

• Unipar (Universidade
Paranaense) /Umuarama (PR)
• Unimed Maringá (PR)
• Secretaria Municipal
de Saúde de Paranacity
(PR)
• Secretaria Municipal de
Saúde de Rondon (PR)
• Secretaria Municipal
de Saúde de Eldorado
(MS)
• Associação Comercial
de Eldorado (MS)

Novembro Azul
Logística

Ivaté

Logística

Temas

Atividades

Instituições parceiras

• Câncer próstata:
prevenção, diagnóstico
e tratamentos
• HIV e demais DSTs
(Doenças Sexualmente
Transmissíveis)
• Qualidade de vida e
saúde preventiva
• Higiene e cuidados
pessoais
• Prevenção da Dengue,
Chikungunya e Zika
Vírus

• Palestras
• Distribuição de materiais
informativos
• Sorteio e distribuição de
brindes
• Blitz educativas
• Testes de glicemia e aferição de pressão arterial
• Ginástica Laboral

• Unimed Maringá (PR)
• Secretaria Municipal
de Saúde de Eldorado
(MS)
• Laboratório de Análises
Clínicas Tapejara

Rondon
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Hélio Meneguetti
relembra história da
Usina Santa Terezinha
Hélio Meneguetti

Daniela Giannini
Fotos Arquivo

A

construção da história da
Usina Santa Terezinha
passa, inevitavelmente, pela
história de vida dos seis irmãos
que transformaram um pequeno
negócio familiar naquela que viria
a ser a maior usina de açúcar do sul
do país.
Nascido em Quatá, no interior
do Estado de São Paulo, Hélio
Meneguetti tinha apenas nove anos
quando se mudou com a família
para Maringá. Era outubro de 1946,
mesmo ano em que a primeira casa
da cidade havia sido construída e
poucos meses antes do município
declarar sua fundação oficial.
Naquela época, Quatá ainda
não era uma região urbanizada e
a família vivia em um sítio de 20
alqueires com plantação de café.
Sendo assim, ainda que fosse
apenas um projeto em fase inicial,
a perspectiva da cidade de Maringá
chamou a atenção. E foi suficiente
para fazer com que os pais, acompanhados dos nove filhos, partissem em busca de um novo sonho.
“Meu pai, quando veio conhecer
Maringá, se entusiasmou muito,
ficou encantado. Logo em seguida, ele vendeu o sítio de lá e nos
mudamos para cá. Para nós foi o
maior privilégio, sempre me senti
muito feliz de morar nesta cidade”,
diz Hélio.

Fotomontagem da Família Meneguetti: Julio, Albino,
Mauro, Felizardo, Irineu, Hélio, José

Em um momento em que as
plantações de café predominavam
nas terras do noroeste do Paraná,
pouco se conhecia sobre a cana-de-açúcar. “Por aqui não tinha nada
de plantação de cana, eu nunca tinha nem ouvido falar disso”, conta.
Mas essa história começou a
mudar algum tempo depois do
casamento entre Terezinha Meneguetti, irmã de Hélio, e Alberto
Seghese. “O cunhado tinha um sítio
onde hoje é a usina de Iguatemi e
plantava café. Todos os dias, ele
parava na nossa casa – que ficava
no caminho – pegava um cavalo e
ia ver a propriedade. Foi assim que
ele conheceu a Terezinha e logo no
final de 47 eles se casaram”, relembra Hélio.
Ele conta que, em 1948, alguns
meses após o casamento, Seghese
decidiu trocar a lavoura de café
pela cana-de-açúcar. O cunhado, ►

“É uma alegria muito grande
ver o que a empresa se tornou
hoje e saber que a gente fez
parte do começo disso tudo.
Eu tenho plena consciência
de que o trabalho que a gente
fez sempre foi feito com muita
seriedade, muito entusiasmo e
determinação.”

Alambique
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► que já havia trabalhado em uma
usina de açúcar e álcool antes,
encontrou na família Meneguetti a
parceria necessária para dar vida
à ideia de montar um engenho de
pinga. “Ele tinha a experiência,
conhecia de açúcar, e então meu
finado pai entrou com ajuda pra
plantar a cana, custeando algumas
despesas”. Em 1949, o alambique
começou a funcionar.
“Até que chegou a ideia de montar uma usina de açúcar. Mas no
começo a gente nem sabia ao certo
quanto custava isso, só sabia de
café”, relembra. Ainda assim, o plano começou a se concretizar quando a primeira cota de açúcar – até
então exigida pelo IAA (Instituto do
Açúcar e do Álcool) – foi comprada
em 1961 e a montagem da indústria
começou.
Entretanto, a meta de começar a
produzir encontrou um obstáculo.
“Em 1961, na nossa primeira produção de açúcar, que foi bem pequena,
o governo embargou a fábrica”,
conta ele. O embargo durou três
anos até que, finalmente, a fábrica
voltou a funcionar e, em junho de
1964, a Usina Santa Terezinha foi
oficialmente fundada.
Hélio havia começado a trabalhar diretamente na empresa em
1963, aos 29 anos, e conta que os
maiores desafios dos primeiros
anos se deram pela capacidade de
produção que tinham. “Era muito
pouquinha terra que a gente tinha
no começo, o grande desafio foi esse
aí. As despesas eram muito maiores
do que o que a gente conseguia produzir. Teve que ter muita persistên-
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cia para continuar”, explica.
Trabalhando na área industrial
durante os 27 anos em que atuou
na empresa, ele conta que nunca
teve muito interesse ou talento
para a parte burocrática e que a
maior parte do seu aprendizado
veio da prática. “Eu trabalhava na
fábrica mesmo e naquela época
era tudo braçal. Não tinha nada de
mecanização quando começamos”.
Hélio e os irmãos – Albino, Felizardo, Irineu, José e Mauro –, além
do cunhado, se dividiam entre as
áreas agrícola, industrial e administrativa para manter a empresa
funcionando. “Mas na entressafra,
por exemplo, que era uma época
que não tinha muito o que fazer na
indústria, eu ia ajudar na lavoura”,
conta.
Na década de 70, novas mudanças seguiram moldando a história
da empresa. Em 1971, foi montada a
destilaria para produção de etanol,
com capacidade de produção de 10
mil litros/dia. E em 1975, o cunhado Alberto Seghese se desligou da
sociedade, momento que, segundo
Hélio, foi um dos mais desafiadores da empreitada. “A terra já era
pouca e, quando houve a separação
das terras do cunhado, tivemos
de achar outros meios. Foi então
que começamos a arrendar terra
para plantar cana, e isso deu um
impulso muito grande na empresa.”,
conta Hélio.
Além do modelo adotado para o
plantio de cana, Hélio conta que o
crescimento também foi impulsionado pelo Proálcool – programa do
governo que incentivou a produção

do etanol no início da década de 80. “Foi quando entrou o Proálcool que começamos a produzir mais. Isso deu um novo impulso na empresa. Aumentou a moagem, a produtividade e a produção de cana.”, explica.
Outro fator que colaborou com o crescimento foi a filiação da Usina
Santa Terezinha à Coopersucar, uma cooperativa de açúcar e álcool. “Isso
nos deu muita agilidade na produção do açúcar, pois passamos a ter uma
assistência técnica. O negócio mudou muito e se profissionalizou com a
chegada de tecnologias”.
Enquanto construía a história da empresa, Hélio também construía sua

“Tivemos os momentos difíceis, mas a gente sempre
teve muita esperança e muita firmeza. Meus pais
não tinham estudo, mas sempre tiveram muito juízo
e discernimento para fazer as coisas com o pé no
chão. Eles passaram isso pra gente e nós procuramos
passar isso para a próxima geração. Por isso,
sabemos que eles estão indo pelo caminho certo.”

Fábrica de Açúcar

história de vida. Ao lado de Elice, com quem se casou poucos anos antes
da fundação da usina, teve dez filhos. “É muita história, muito tempo”,
relembra. “Quando a usina começou, eu jamais pensaria em ter um filho
formado. Naquela época, só podia pensar em estudar quem tinha muita
condição. Nem passava pela nossa cabeça”.
Entretanto, a história se encarregou de contrariar as expectativas.
“Sofremos muito, passamos muita dificuldade, muita dureza. Não se tinha ►
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Bolo de Melado de
Cana-de-Açúcar
O

melado de cana-de-açúcar é um ótimo ingrediente para quem adora doce, mas não abre mão de
cuidar da saúde. Além de ser um excelente energético natural, é rico em minerais, cálcio, magnésio e
potássio, ajudando a prevenir doenças como a osteoporose, bem como a controlar os índices de colesterol e
combater o envelhecimento precoce.
De preparo simples, o bolo de melado é uma opção
saborosa e nutritiva para acompanhar um cafezinho no
final de tarde. Confira a receita:

Unidade Iguatemi

► mordomia e cobrava-se muito dos filhos. Mas hoje a gente vê que tudo
valeu a pena, porque todos eles estudaram, trabalham e estão se saindo
muito bem”.
E assim, Hélio foi assistindo a família crescer. Hoje, com 16 netos e um
bisneto, acompanha orgulhoso as novas gerações que dão continuidade ao
trabalho iniciado ao lado dos seus irmãos lá na década de 40.
“Antigamente era tudo mais simples, hoje as coisas estão mais complicadas, então é claro que temos preocupações. Mas com certeza é um orgulho muito grande ver os jovens que estão aí levar isso adiante. Para mim, é
uma grande alegria ver que a nossa história continua”, conclui. ▪

Ingredientes
250 g de manteiga
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
4 ovos
1/2 noz-moscada ralada
1 colher (sopa) de canela em pó
Raspas de 1 limão inteiro
500 ml de melado de cana
1 xícara (chá) de leite
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
150 g de frutas cristalizadas (opcional)
1/2 colher (sopa) de bicarbonato de sódio
Modo de Preparo
Bata a manteiga com o açúcar na batedeira.
Acrescente as gemas e deixe bater. Em seguida,
coloque a noz-moscada, a canela, as raspas de
limão e o melado. Bata bem. Acrescente o leite e a
farinha de trigo e deixe bater. Coloque as frutas
cristalizadas e mexa com uma colher até misturá-las. Por último, coloque as claras em neve e o
bicarbonato de sódio. Mexa bem.
Coloque a massa numa assadeira untada e leve ao
forno pré-aquecido a 180 oC por aproximadamente 50 minutos.
Bom apetite!

Hélio Meneguetti (esquerda)
entrega Placa de Homenagem
ao ex-colaborador Francisco
Paula Vitor. Homenagem
realizada pelos 43 anos de
trabalho na Usina Santa
Terezinha (leia na página 10).
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