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Além da busca pela
proﬁssionalização

Investir na formação de mão-de-obra qualiﬁcada
é um trabalho que a Usina Santa Terezinha
realiza desde a sua fundação. No caso dos jovens
aprendizes, desde 2010, quando se estruturava
a primeira turma na Unidade Ivaté/ PR. Essas
ações, desempenhadas em parceria com o Senar/
PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural),
só reforçam o compromisso da empresa com a
promoção da cidadania e o desenvolvimento da
carreira proﬁssional de adolescentes e jovens.
Na reportagem que é destaque nesta edição,
apresentamos os detalhes da Gincana Mecânica
AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e Jovens).
Evento movido pelo espírito de solidariedade
e cooperação entre mais de 100 aprendizes de
oito unidades produtivas da empresa. Ainda nas
páginas da editoria Pessoas, você confere mais
informações sobre esse programa inclusivo,
bem como relatos de experiências de alunos que
participaram e se formaram no curso de Mecânico
de Manutenção de Tratores.

Os frutos gerados pelo programa AAJ renderam
ainda o Prêmio de Aprendizagem Rural –
Aprendendo para Crescer à turma de aprendizes
da Unidade Paranacity/ PR, concedido pela
Administração Central do Senar, objetivando
iniciativas para a nova geração do campo e visando
o mercado de trabalho. E os reconhecimentos não
param por aí!
Mais uma vez a Usina Santa Terezinha obteve
resultados determinantes, em âmbito nacional e
no ranking de categorias econômicas, entre elas:
as 1.000 Maiores Empresas do Brasil, pela Revista
Exame e a 4ª Edição do Sul for Export, pelo Instituto
e Revista Amanhã. Reconhecimentos ﬁnanceiros
que intensiﬁcam o nosso comprometimento
com a sociedade, providos também em projetos
institucionais e campanhas internas, abrangendo
os funcionários e as comunidades vizinhas das
unidades produtivas.
Desejamos a você uma ótima leitura!
Forte abraço,

Equipe de Comunicação
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Encontro de Líderes – Safra 2019
reúne mais de 150 funcionários
Fotos Polén Comunicação

Evento apresentou premissas e diretrizes para a safra
2019, reforçando ainda o compromisso do grupo com a
segurança dos processos e colaboradores

A

Usina Santa Terezinha realizou no dia 28/02
o evento Encontro de Líderes - Safra 2019,
que teve como propósito apresentar as premissas e diretrizes voltadas para as áreas agrícola,
industrial e administrativa, as quais serão os norteadores do grupo para este ano.
O encontro teve início com mensagens da Diretoria. O presidente da empresa, Sidney Meneguetti,
comentou sobre as mudanças na estrutura organizacional da Santa Terezinha, afirmando: “nós estamos

muito satisfeitos com o que temos visto até agora. O
país vem passando por um momento delicado e por
isso a empresa precisa ser reinventada”.
Na sequência, o diretor de operações do grupo,
Julimar de Souza, abordou em palestra o tema
Segurança como condição imprescindível para a
longevidade do negócio. “As empresas com melhor
performance operacional e financeira também são
as melhores empresas de performance em relação à
Saúde, Segurança e Meio Ambiente”, destacou.

O que é o Projeto Transforma?
É a reestruturação das unidades
individuais que compunham o Grupo
Santa Terezinha para uma organização
em Clusters (agrupamentos),
porém com processos e padrões
corporativos. O projeto Transforma
propõe a adoção de um novo modelo
operacional e a implantação de uma
diretoria corporativa de Planejamento
Agroindustrial, uma Diretoria de
Serviços Compartilhados e três
diretorias de clusters (UST Norte, UST
Centro e UST Sul), buscando assegurar
que as melhores práticas de mercado
sejam padronizadas e implementadas
em todas as unidades do grupo, bem
como que os recursos sejam otimizados.
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Souza também fez esclarecimentos sobre o Projeto Transforma, com o
intuito de alinhar a percepção dos líderes em relação ao programa delineado para a Santa Terezinha.
Já o diretor de planejamento agroindustrial, Paulo Soares, apresentou as
premissas para a safra 2019, explicando os objetivos e a estratégia definida. “Nós precisamos fazer o melhor para atingir o resultado operacional e
cumprir o planejamento referente às operações agroindustriais, que consiste em: preparar, plantar, colher e transformar. O nosso grande objetivo é
gerar resultados sustentáveis”, concluiu.
O encontro foi finalizado com a palestra: Vá e Vença!, ministrada por
Paulo Storani, capitão veterano do Bope (Batalhão de Operações Policiais
Especiais), antropólogo e consultor dos filmes Tropa de Elite. Ao todo, mais
de 150 líderes participaram do evento, que aconteceu no Hotel Nobile, em
Maringá/ PR. ►
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Safra de cana-deaçúcar é tema de
reunião no Corporativo
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

Membros da diretoria e gerência da Usina Santa Terezinha participaram de reunião no Corporativo, em Maringá/ PR, visando as
perspectivas da safra de cana-de-açúcar deste ano. Estiveram
presentes o presidente da Alcopar
(Associação de Produtores de
Bioenergia do Paraná), Miguel
Rubens Tranin; a presidente da
comissão técnica de cana-de-açúcar da Faep (Federação da

Agricultura do Estado do Paraná),
Ana Thereza da Costa Ribeiro;
a técnica da Faep, Elisangela
Baptista de Souza; o presidente
da empresa, Sidney Meneguetti;
o diretor financeiro, Paulo Meneguetti; o diretor jurídico, Samuel
Meneguetti; o diretor comercial,
Moacir Meneguetti; o diretor de
CSC (Centro de Serviços Compartilhados); e o gerente administrativo, Roberto Cidade. ▪
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Gincana Mecânica
AAJ promove
interação e
cooperação entre
aprendizes
Evento proporcionou o desenvolvimento da
liderança, planejamento e criatividade entre
os participantes

10
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D

iversão e solidariedade
marcaram a Gincana Mecânica AAJ (Aprendizagem
de Jovens e Adolescentes), que
ocorreu na Asfust (Associação dos
Funcionários da Usina Santa Terezinha de Tapejara/PR). O evento
contou com a participação de mais
de 100 alunos do AAJ das unidades Ivaté, Umuarama, Paranacity,
Tapejara, Moreira Sales, Cidade

Gaúcha e Terra Rica, além de
instrutores do Senar/PR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural)
e colaboradores da Usina Santa
Terezinha.
Divididos em 12 equipes, os
aprendizes participaram, simultaneamente, de testes de conhecimento, atividades práticas e
da mostra de projetos “Jovem em
Ação”, com o objetivo de colocar

em prática todo o conteúdo que
aprenderam durante o ano no
curso de Mecânico de Manutenção
de Tratores. A liderança, o planejamento e a criatividade puderam
ser desenvolvidos entre os grupos
ao longo de 13 provas. “Para nós,
é muito gratificante receber todo
mundo aqui e ainda integrar o
pessoal das unidades”, afirma o
supervisor administrativo da Unidade Tapejara, Eduardo Pepa.
Para o instrutor do Senar e
coordenador do evento, Márcio
Vessoni, a gincana veio de encontro com as competências teóricas
e práticas ensinadas no curso e, ►

Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Andrea Yukie Sakugawa
Suelen Albuquerque
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►ainda, oportunizou a interação
entre os aprendizes. “Como os
grupos foram formados por alunos
de diferentes unidades, todos tiveram que quebrar a barreira de se
conhecerem. A ideia é não existir
rivalidade”, comenta.
A aprendiz da Unidade Cidade
Gaúcha, Isadora Caetano, de 18
anos, pôde vivenciar esta experiência. “A gente se solta e se sente mais à vontade com os outros.
Eu era uma pessoa muito tímida,
e tanto no curso como na gincana
aprendi a conversar e interagir
com todo mundo”.
Já para o aprendiz da Unidade
Tapejara, Anderson Ferreira da
Silva, de 20 anos, um dos ganhos

12

do evento foi reforçar o conhecimento que obteve durante o curso.
“Tive a oportunidade de praticar
tudo o que aprendi na sala de
aula e perceber as áreas em que
preciso desenvolver mais. Já me
sinto preparado para o mercado
de trabalho”, afirma.
A cooperação dos jovens resultou, ainda, na arrecadação de
alimentos e lacres de alumínio
que foram vendidos e revertidos
na compra de cadeiras de rodas
para doação. As dez pessoas
que mais arrecadaram os itens
ganharam troféus confeccionados,
a partir de sucata, pelos próprios
aprendizes. ►
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“Foi ótimo trazer os
alunos da unidade para
trabalharem em equipe.”
Valdemir Ribeiro Mello
Unidade Umuarama

“Além do conhecimento
teórico e prático, os
alunos aprendem sobre
comportamento e
cidadania.”
Valmir Araújo Gomes
Unidade Paranacity

“O Senar é um grande
parceiro, que nos ajuda a
formar profissionais para o
mercado de trabalho.”
Rodrigo Paschoal Bellusci
Unidade Paranacity

“Os jovens encontraram a
oportunidade de se divertir
e interagir uns com os
outros.”
Cristiana Stringue Monteiro
Unidade Tapejara
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“É uma forma de o jovem
desenvolver o espírito de
liderança.”
Laercio de Oliveira Silva
Unidade Tapejara
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“O Programa AAJ está
ligado ao crescimento
profissional e pessoal do
aprendiz.”
Ana Cláudia Delfino de
Oliveira
Unidade Moreira Sales

“O maior objetivo da
gincana é avaliar o
conhecimento que o aluno
adquiriu durante o ano."

“A gincana proporcionou
também a integração entre
as unidades, o que para
nós é fundamental."

Marinho Martinello
Unidade Cidade Gaúcha

Adriana Santos
Unidade Ivaté
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“Para nós, é muito
gratificante acompanhar
o desenvolvimento dos
aprendizes."
Camila Marafão
Unidade Terra Rica
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Mais de 100 aprendizes se formam nas
unidades da Usina Santa Terezinha
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

Adolescentes e jovens participaram do curso de Mecânico
de Manutenção de Tratores,
desenvolvido em parceria
com o Senar/ PR

Tapejara

E

star preparado para o mercado de trabalho é uma das etapas mais desafiadoras na vida dos adolescentes e jovens.
Isso porque lidar com pessoas e ambientes
novos requer conhecimentos e habilidades
nunca antes colocados em prática. Neste cenário, “aprender fazendo” pode ser a melhor
maneira de iniciar a carreira profissional.
Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de mão-de-obra qualificada, a
Usina Santa Terezinha investe na formação
e contratação de aprendizes por meio do Programa AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e
Jovens), realizado em parceria com o Senar/
PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O AAJ atende jovens de 14 a 24 anos, que
estejam matriculados ou tenham concluído

18

os ensinos fundamental e médio de forma
regular. Os alunos têm registro em carteira
de trabalho e remuneração salarial.
Em 2018, 117 aprendizes de oito unidades
da empresa concluíram o curso de Mecânica de Manutenção de Tratores. Ao longo do
ano, em período de contraturno escolar, eles
participaram de aulas teóricas e práticas que
totalizaram 960 horas – 480 divididas igualmente entre núcleo específico e núcleo básico
e outras 480 horas dedicadas ao treinamento
nas oficinas da Santa Terezinha. Além de
aprender sobre mecânica, gestão corporativa, cidadania, competências interpessoais,
comunicação, saúde e segurança do trabalho
e informática, eles tiveram a oportunidade de
conhecer a rotina de trabalho da empresa e
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Ivaté
identificar suas atividades de interesse.
Para encerrar o ciclo de ensino, os aprendizes
participaram de cerimônias de formatura, com a
presença de familiares, colaboradores da Usina Santa
Terezinha e representantes de instituições parceiras.
Padrinhos e madrinhas – funcionários da empresa
responsáveis por orientar os alunos durante o ano –
também prestigiaram os eventos. “Eu amo ensinar e
repassar meu conhecimento. Minha mensagem para
os aprendizes é que eles tenham o curso como um
apoio para a vida profissional”, diz Suelen Cristina de
Souza, 25. Ela entrou como jovem aprendiz na Unidade Paranacity em 2011, trabalhou na área de mecânica e hoje é eletricista de veículos e automóveis. “O
curso me ajudou a amadurecer muito. Sou madrinha
há seis anos e, além de ensinar, busco fazer amizade

com os alunos”, completa.
Mais do que proporcionar conhecimento, o programa atua como um direcionador aos aprendizes
que ainda não decidiram sobre suas carreiras profissionais. É o caso de Guilherme Guedes, 17, aprendiz
recém-formado da Unidade Paranacity. Ele entrou no
curso por incentivo do pai e do primo e, com o tempo,
decidiu qual caminho seguir. “Eu sempre quis jogar
futebol, mas depois de entrar no curso comecei a enxergar a vida de outra maneira. Agora penso em ser
mecânico, a mesma profissão do meu pai”, afirma.
O AAJ foi implantado pela primeira vez no Paraná
em 2010, na Usina Santa Terezinha - Unidade Ivaté.
Desde então, já capacitou em torno de 1.000 alunos
nas unidades do grupo e tem se multiplicado por
diversas cidades do estado. ►

Cidade Gaúcha
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Moreira Sales

Terra Rica
Umuarama
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Maio Amarelo: unidades realizam
campanhas em prol da segurança
no trânsito

A

ções de conscientização sobre
segurança no trânsito fizeram parte de campanhas realizadas nas unidades da Usina Santa
Terezinha. Em 2018, o Denatran
(Departamento Nacional de Trânsito)
deu início à quinta edição nacional
do movimento Maio Amarelo, com o
tema "Nós somos o trânsito". A ideia
é fomentar discussões e atitudes necessárias para a redução do número
de acidentes, envolvendo a participação de toda a sociedade – condutores de carros, caminhões, ônibus,
bicicletas, motocicletas e pedestres.

Cidade

Rondon
22

e Gaúcha
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Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

Na Unidade Cidade Gaúcha/
PR, colaboradores participaram de
uma blitz educativa, onde receberam orientações e materiais com
instruções de como colaborar com
um tráfego mais seguro. A ação
contou com apoio da Polícia Militar
Rodoviária e da Secretaria de Saúde
do município.
O movimento também se
estendeu à Unidade Rondon/ PR.
Colaboradores da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes)
realizaram uma blitz e promoveram
bate-papos sobre direção defensiva.
Foram distribuídos, ainda, adesivos com orientações de segurança,
para serem colados nos painéis dos
veículos. ▪
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Unidade Umuarama realiza campanhas e
movimenta colaboradores
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

Trabalhadores rurais receberam
panfletos com informações sobre
a hipertensão arterial e sobre
os cuidados necessários para se
combater a condição que pode
desencadear outros problemas
de saúde.

O setor de medicina do trabalho
abriu as portas para o gesto vacinal, que foi aplicado pela equipe
de enfermagem do Sesi (Serviço
Social da Indústria) de Campo
Mourão/ PR. No total, 75 doses
de vacina contra H1N1 foram
administradas aos colaboradores
da unidade.

24
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O combate ao alcoolismo,
drogas e tabaco foi tema de
campanha realizada entre os
trabalhadores rurais.

Cerca de 70 trabalhadores
rurais participaram de diálogo
sobre alimentação saudável e
os efeitos negativos causados
pela obesidade. ▪
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Dia das Crianças é
comemorado com
muita diversão na
Usina Santa Terezinha
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Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

A

legria e brincadeiras marcaram as
festas da Usina Santa Terezinha realizadas em comemoração ao Dia das
Crianças. A data é celebrada nas associações recreativas das unidades produtivas e
busca promover a integração e o bem-estar
dos colaboradores e suas famílias.
Na Unidade Iguatemi, em Maringá/ PR,
os pequenos, acompanhados pelos pais,
se divertiram muito na Arest (Associação
Recreativa e Esportiva Santa Terezinha).
A manhã, reservada para os baixinhos
de todas as idades, contou com atividades
lúdicas e jogos como boliche e golfe.
Decorada com balões coloridos, a Afustr
(Associação dos Funcionários da Usina
Santa Terezinha de Rondon) celebrou a data
com alegria! A criançada aproveitou o evento que teve direito a brincadeiras, pintura
facial e animação de palhaços interpretados
por colaboradores da unidade.
A Unidade Tapejara/ PR também não fi-

cou de fora da comemoração. Realizada pelo
6° ano consecutivo, a festa ocorreu na Asfust (Associação dos Funcionários da Usina
Santa Terezinha de Tapejara) e recepcionou
os convidados em grande estilo, contando
com cama elástica, castelo inflável, piscina
de bolinhas e área exclusiva de brinquedos.
Já em Ivaté/ PR, as atrações incluíram o
Espaço Lazer – projeto de Educação Física
desenvolvido pela Unipar (Universidade
Paranaense) Umuarama Sede – Turma do
Palhaço Cenoura, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, perna de pau e escultura
com balões. O evento ocorreu na Afusti (Associação dos Funcionários da Usina Santa
Terezinha de Ivaté) e recebeu também alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) do município.
Todos desfrutaram, ainda, um delicioso
cardápio com pipoca, algodão doce, cachorro-quente, salgados, picolé e suco. ▪
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Aprendizes da
Unidade Paranacity
ganham prêmio
nacional do Senar

28

Edição 45 a 51 - Abril de 2018 a Fevereiro de 2019

Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo/Divulgação

O

programa AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e Jovens)
da Unidade Paranacity/PR ganhou, em âmbito nacional, a
1ª edição do Prêmio de Aprendizagem Rural – Aprendendo
para Crescer.
Promovida pela Administração Central do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) – Sistema Faep, a premiação busca
incentivar e divulgar iniciativas para a nova geração do campo,
visando o mercado de trabalho. A alta taxa de contratação dos aprendizes do curso de Mecânico de Manutenção de Tratores, que chega a
70%, foi um dos destaques em meio aos critérios de avaliação.
“O intuito é identificar as empresas que realmente partilham a
ideia dos cursos de aprendizagem. É uma honra poder acompanhar
a dedicação dos alunos e o trabalho de qualidade realizado pelos
instrutores e padrinhos”, afirma a pedagoga e mentora do Programa
AAJ no Paraná, Regiane Hornung.
Além da capacitação profissional, o programa contribui com o
desenvolvimento da área comportamental de cada aprendiz. Maria
Izadora de Souza Santos, de 18 anos, foi uma das alunas que participaram do curso na Unidade Paranacity ao longo de 2018. Para ela, as
aulas e a troca de experiências com outras pessoas foram fundamentais para sua formação. “Quando comecei, eu era muito tímida e
tinha vergonha de falar em público. Com o tempo, aprendi a conviver
e a respeitar todos ao meu redor”, completa.
No Paraná, o Programa AAJ começou a ser desenvolvido em 2010,
na Unidade Ivaté/PR da Usina Santa Terezinha. No ano seguinte,
teve início na Unidade Paranacity, onde 150 aprendizes já se formaram, e 89 deles foram contratados pela empresa.▪
29
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Usina Santa Terezinha está entre as
maiores empresas do país
Colaboradora Suelen Albuquerque
Fotos Heitor Marcon

A

o longo do ano de 2018, a Usina Santa Terezinha
conquistou posições de destaque nas categorias
econômicas. Os resultados da empresa foram
analisados de forma abrangente e detalhada. Já os
indicadores setoriais e por estado, e uma ampla lista de
ranking do agronegócio, também foram avaliados por
instituições nacionais renomadas.
As empresas classificadas despontaram pelo sucesso
na condução dos negócios e atuação, mensurado tam-
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bém por critérios de crescimento, rentabilidade, saúde
financeira e participação de mercado. Além de reconhecimentos econômicos, o ano também trouxe êxito
de boas práticas sociais, que consolidam a finalidade
de incentivar, valorizar e dar visibilidade às iniciativas desenvolvidas por organizações, com o intuito de
alcançar as metas da Agenda 2030 dos ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização
das Nações Unidas).▪
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Selo Sesi (Serviço Social da Indústria) ODS
(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável)
2018, pelo Sistema Fiep (Federação das
Indústrias do Estado do Paraná)
Mais uma vez, a Usina Santa Terezinha recebeu o Selo
Sesi ODS 2018 com os projetos: “Semeando o Verde”
e “Amigo do Inverno”, desenvolvidos no Paraná e Mato
Grosso do Sul. Esse certificado reafirma o compromisso da empresa com a Agenda 2030 da ONU. O
evento foi realizado no Campus da Indústria, em
Curitiba, e contou com a participação de municípios
de todas as regiões do Paraná. O selo retrata ações
já realizadas por 361 organizações do estado, como
indústrias, empresas, sociedade civil e instituições
públicas.
A Agenda 2030 dos ODS faz parte de um Protocolo
Internacional, assinado por 193 países, na Assembleia
Geral da ONU, em setembro de 2015, onde o Governo
Brasileiro assumiu o compromisso de adotar um
modelo de desenvolvimento sustentável, com metas
a serem alcançadas até 2030.
Conheça mais os projetos institucionais da empresa
contemplados pelo Selo Sesi ODS 2018 na página:
https://www.usacucar.com.br/conteudos.php?local=index&id=42.
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9º Prêmio VisãoAgro Centro-Sul
A Unidade Paranacity também foi destaque no 9º
Prêmio Visão Agro Centro-Sul, categoria: As 10
Melhores Usinas. A premiação reconhece áreas de
transformação e produção no setor sucroenergético da região Centro-Sul do país.
O evento evidenciou empresas, instituições e
profissionais que desenvolvem os negócios com
excelência e contribuem com o estabelecimento
dos padrões de qualidade e competividade no
segmento.

4ª Edição do Sul for Export, pelo Instituto e
Revista Amanhã
O ranking do Sul For Export premia as empresas
destaques no comércio da região sul do Brasil com
o exterior. Na última edição, a Usina Santa Terezinha foi reconhecida como a 12ª 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.
Essa estatística reúne as 1 mil maiores exportadoras do sul do país de acordo com os números divulgados pelo MDIC (Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços). A premiação é uma iniciativa
do Instituto Amanhã, em parceria com as Federações das Indústrias do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul (Fiep, Fiesc e Fiergs).
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100 Maiores do Paraná e 500 Maiores do
Sul do Brasil, pela Revista Amanhã
Há 28 anos, o Anuário 500 Maiores do Sul de 2018
agracia as 100 maiores empresas no Brasil por
estados. A edição é organizada pela Revista Amanhã, em parceria com a PwC Brasil, e classificou a
Usina Santa Terezinha como a 16ª Maior Empresa do
Paraná, além de ser a Maior Empresa do Setor Açúcar
e Álcool do Paraná. Nos rankings estaduais, quatro
indicadores comparam o desempenho das empresas: VPG (Valor Ponderado de Grandeza), Receita
Líquida, Patrimônio Líquido e Lucro ou Prejuízo.

Selo Empresa Cidadã, pela Abtrf
(Associação Brasileira The Rotary
Foundation)
Por meio do Programa Empresa Cidadã, a Usina
Santa Terezinha recebeu o selo eletrônico que
atesta empresas socialmente responsáveis. A
Abrtf tem o propósito de garantir que investimentos de empresas sejam aplicados em projetos
sociais, levando o desenvolvimento sustentável às
comunidades
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400 Maiores do Agronegócio, pela
Melhores e Maiores 2018: as 1.000 Maiores
Empresas do Brasil – Revista Exame
A Usina Santa Terezinha está posicionada novamente no Anuário Melhores e Maiores, da Revista
Exame. A empresa foi classificada como a maior
da região sul no segmento Açúcar e Álcool e a 10ª
maior empresa brasileira no mesmo segmento.
No decorrer do ano de 2018, foram avaliadas
mais de 3 mil empresas de 20 diferentes setores
econômicos. Esta é a 45ª edição anual que classifica companhias do país por meio de análise de
indicadores, em parceria com a Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras), órgão ligado à Universidade de São
Paulo.

Valor 1000: 1000 Maiores Empresas e as
Campeãs em 25 Setores e 5 Regiões, pelo
Valor Econômico
Segundo informações do Anuário Valor 1000, organizado pelo Jornal Valor Econômico, a Usina Santa
Terezinha é a 7ª Maior Empresa e a 7ª Maior Receita
Líquida, do Setor Açúcar e Álcool. A publicação está
em sua 18ª edição e avalia as mil maiores companhias do mercado brasileiro. No ranking nacional,
que lista as maiores empresas no país em qualquer
segmento econômico, a Santa Terezinha aparece
na 217ª posição.
O Anuário é considerado um dos mais completos
sobre as organizações que atuam no Brasil, e é
referência para quem participa do mundo dos
negócios. Os estudos são realizados pelo Centro de
Estudos e Finanças da Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getúlio Vargas e analisados
pela Serasa Experian. Ao todo, foram mais de três
mil empresas analisadas.
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Projeto Fênix é campeão no
Super Estadual de Futsal Menor
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

A

inclusão social por meio
do esporte faz parte dos
projetos realizados pela
Usina Santa Terezinha. É nesse
sentido que o Projeto Fênix promove, desde 2014, aulas gratuitas de futsal para crianças de 6
a 12 anos de Maringá e região,
contribuindo com a formação e o
desenvolvimento das habilidades
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físicas, motoras e psicossociais
dos participantes.
Os jogadores do projeto fizeram bonito em 2018 com o título
de campeão no Super Estadual de
Fustal Menor Sub 07. Com esforço
e determinação, eles participaram
da fase final no Clube Olímpico de
Maringá e levaram o troféu de 1°
lugar no campeonato para casa. ▪
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Turma de aprendizes da
Logística é reconhecida
em prêmio
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

P

elo 2° ano consecutivo, os
aprendizes da Logística
da Usina Santa Terezinha,
localizada em Maringá/ PR,
ganharam o prêmio destaque da
Entidade Encontro Fraterno Lins
de Vasconcellos. Além de atuar
na área de projetos assistenciais,
a organização sem fins lucrativos
busca contribuir com a formação
cidadã e profissional de adolescentes e jovens.

As aulas teóricas do projeto são
ministradas na própria instituição,
enquanto as atividades práticas
ocorrem de duas a três vezes por
semana nas empresas parceiras.
De 158 avaliadas, a Usina Santa
Terezinha esteve entre as 10 que
receberam o reconhecimento pelo
compromisso com a profissionalização dos aprendizes para o mercado
de trabalho. ▪
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Mestrandos realizam visita
técnica na Unidade Paranacity

A

Unidade Paranacity abriu as portas para receber
alunos do curso de mestrado em Tecnologias
Limpas da UniCesumar, de Maringá/ PR.
A visita técnica, relacionada com as disciplinas
de Energias Renováveis e de Gestão de Resíduos da
Agroindústria e da Agropecuária, foi guiada pelo gerente industrial da unidade produtiva, Eduardo Ignácio
Baptista.
Além de conhecer a indústria, os mestrandos puderam aprender mais sobre como funciona a geração de
resíduos da cana-de-açúcar, bem como os seus destinos
adequados. ▪

Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

36

Edição 45 a 51 - Abril de 2018 a Fevereiro de 2019

37

Revista Santa Terezinha

respeito à vida

Usina Santa Terezinha promove qualidade
de vida por meio de corridas de rua
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Pólen Comunicação

Colaboradores e comunidade
local participaram da XV
Maratona de Revezamento
Vanderlei Cordeiro de Lima
e XI Corrida Rústica de
Iguatemi

A

prática de atividades físicas
vem se tornando cada vez
mais frequente no dia-a-dia
das pessoas. Seja ir para academia
ou caminhar no parque, os benefícios de exercitar o corpo são muitos:
aumento da longevidade, redução
de riscos de doenças cardíacas,
regulação do apetite, melhora da
disposição e do sono etc.
E a corrida está na lista dessas
atividades, que fazem tão bem
para a nossa saúde. Pensando na
importância do desenvolvimento da
qualidade de vida, mais uma vez a
Usina Santa Terezinha viabilizou,
por meio da isenção de inscrição
e apoio logístico, a participação de
seus colaboradores na XV Maratona
de Revezamento Vanderlei Cordeiro
de Lima – Pare de Fumar Correndo,
que ocorreu no mês de agosto em
Maringá/ PR.
Já em novembro, a empresa
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promoveu no distrito de Iguatemi,
Maringá/ PR, a tradicional Corrida
Rústica de Iguatemi – Elenilson
Silva – Pare de Fumar Correndo,
que chegou em sua XI edição, com
mais de mil atletas inscritos.

XV Maratona de
Revezamento
Vanderlei Cordeiro
de Lima – Pare de
Fumar Correndo
A manhã gelada do dia 26 de
agosto não impediu que os colaboradores da Usina Santa Terezinha
participassem da XV Maratona de
Revezamento Vanderlei Cordeiro de
Lima – Pare de Fumar Correndo.
Dada a largada às 7h30, 30 atletas
que representavam a empresa,
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Aproximadamente
500 kg de alimentos
não perecíveis
arrecadados por meio
da inscrição solidária
foram revertidos
para instituições
socioassistenciais do
distrito de Iguatemi
com o auxílio do
Provopar (Programa
do Voluntariado
Paranaense) de
Maringá.

divididos em quatro equipes – duas
mistas, uma masculina e uma feminina –, percorreram 42 km pelas
ruas de Maringá.
Realizada em comemoração ao
Dia Nacional do Combate ao Fumo
(29 de agosto), a prova faz parte do
calendário do Projeto Tabagismo
da UEM (Universidade Estadual de
Maringá) e, em 2018, reuniu 2.536
competidores, em um total de 317
equipes.
Os integrantes da Equipe de
Atletismo Usina Santa Terezinha
colaboraram com uma inscrição
solidária e arrecadaram 30 litros de
leite, que foram destinados à Associação Beneficente de Apoio à Família Maria de Nazaré, em Maringá/
PR. Todos os atletas contaram
ainda com o suporte da empresa na
barraca de apoio, onde receberam
camisetas, chips de corrida, água e
alimentação.
“Mais uma vez, a experiência
foi fantástica”, conta Maria Mazaia,
esposa de um funcionário da Unida-

de Iguatemi/ PR. Há três anos ela
corre pela Usina Santa Terezinha e
já percebe as mudanças positivas
em sua vida. “Quando eu era sedentária, fui ao cardiologista e ele disse
que a saúde do meu coração estava
em risco. Depois de um tempo que
comecei a correr, voltei lá e os exames deram resultados ótimos”.
Anderson Correia Ribeiro, cola-

borador da Unidade Paranacity/ PR,
é outro exemplo de superação. Ele
perdeu 25 kg depois que começou a
praticar corrida. “Na época que eu
era obeso, encontrava dificuldades
até para subir as escadas. Hoje em
dia, treinando de segunda a sábado,
sinto que minha saúde melhorou
muito”, conta orgulhoso. ►
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XI Corrida Rústica de Iguatemi – Elenilson
Silva – Pare de Fumar Correndo
A Praça Central do distrito de Iguatemi, em Maringá/ PR, ficou movimentada no feriado do dia 15 de novembro. Atletas, familiares e toda a comunidade local já aguardavam, animados, a largada da 11ª Corrida Rústica
de Iguatemi. Com percurso de 700m a 5km, a prova atraiu mais de 1mil
inscritos – entre crianças, jovens e adultos – em busca de lugar no pódio,
em 10 diferentes categorias.
Promovida pela Usina Santa Terezinha, em parceria com o Projeto
Tabagismo, com o Mudi (Museu Interdisciplinar) / UEM (Universidade
Estadual de Maringá) e com a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesp), a corrida contou com inscrição solidária de
um quilo de alimento por pessoa. Mais uma vez, o principal objetivo foi o
de promover a qualidade de vida de toda a comunidade local por meio do
esporte.
Dorval dos Santos que o diga! Colaborador da Unidade Tapejara/ PR e
integrante da Equipe de Atletismo da empresa, ele foi destaque na prova,
ganhando o título de 2° lugar na classificação geral da categoria Master
40. “Depois que comecei a correr, parei de beber e fumar. Minha vida e,
até mesmo, a convivência com a minha família melhoraram muito”. Seu
filho de nove anos, Guilherme, também não ficou de fora do percurso. “Eu
estou feliz porque meu pai e minha mãe sempre me motivaram. Agora vou
buscar o 1° lugar”, comenta o atleta mirim.
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O evento contou novamente com a presença do
ex-atleta que dá nome à prova. Medalhista no Panamericano de 1999, Elenilson Silva correu por oito anos
em nome da Santa Terezinha e reafirma a relevância
da prática de atividades físicas. “Não importa qual
seja, o esporte muda vidas. Faz com que as pessoas
abandonem o sedentarismo e adotem um estilo de vida
mais saudável.”
Além de alimentos e água, todos que concluíram o
trajeto receberam uma medalha de participação, uma
sacochila e uma camiseta. A comunidade pôde desfrutar ainda da Feira de Saúde do Projeto Tabagismo da
UEM (Universidade Estadual de Maringá) e da área de
lazer com brinquedos e guloseimas oferecidos gratuitamente para as crianças.
A 11ª edição da Corrida Rústica de Iguatemi – Elenilson Silva – Pare de Fumar Correndo foi também a
última prova do 4º Circuito Maringaense de Corridas
de Rua, organizado durante todo o ano pela Prefeitura
de Maringá.▪
41
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Terra Rica

Ações de consciência
ambiental são realizadas
na Usina Santa Terezinha

A

comemoração da Semana
do Meio Ambiente na Usina
Santa Terezinha buscou, mais
uma vez, conscientizar os colaboradores a respeito da necessidade de
preservar os recursos naturais. As
ações são realizadas anualmente na
empresa em alusão ao Dia Mundial
do Meio Ambiente, celebrado em 5 de
junho. Foi a partir do Decreto Federal
86.028, de 27 de maio de 1981, que
o governo brasileiro estabeleceu, em
todo o território nacional, atividades
que promovessem a participação dos
cidadãos na conservação do patrimônio natural do País.
Em Terra Rica/ PR, colaboradores
dos setores agrícolas, industrial e
administrativo passaram por uma visita guiada ao viveiro de mudas e, em
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo
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seguida, participaram de um plantio.
Foram plantadas 300 mudas nativas e
frutíferas cedidas pelo IAP (Instituto
Ambiental do Paraná), colaborando
assim para a recuperação de uma
APP (Área de Preservação Permanente) nos arredores da unidade. Já na
Unidade Iguatemi, em Maringá/ PR,
além do replantio de mudas em uma
área de preservação, foram distribuídas mudas nativas e frutíferas para os
colaboradores.
Aprendizes de Ivaté/ PR e Umuarama/ PR assistiram à palestra sobre
coleta seletiva, que também abordou
as políticas ambientais da Usina
Santa Terezinha, falando sobre como
as mesmas influenciam as operações
agrícolas e industriais da empresa.
Com apoio do setor ambiental, os
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Rondon
aprendizes prepararam e distribuíram 120 mudas de
árvores nativas, frutíferas e ornamentais para colaboradores, durante as trocas de turno, e realizaram uma blitz
educativa, dando orientações sobre a preservação do meio
ambiente. Houve, ainda, um mutirão de limpeza para
recolher resíduos e possíveis focos do mosquito da dengue
no pátio da empresa e arredores.
Na Unidade Rondon/ PR, os DDAs (Diálogos Diários de
Segurança) dividiram espaço com um bate-papo sobre a
preservação da fauna. Em blitz, organizada no terminal
interno de transporte coletivo, foram distribuídas 200
mudas de árvores frutíferas e ornamentais, além de folders
informativos para os colaboradores. A unidade firmou ain-

da uma parceria com a escola Passos do Saber, de Rondon,
onde os alunos receberam mudas de árvores e material
com informações sobre o Dia do Meio Ambiente, reciclagem/coleta seletiva e preservação da água.
Em Tapejara/ PR, houve palestra sobre sustentabilidade e meio ambiente, com participação dos alunos do AAJ
(Aprendizagem de Adolescentes e Jovens) e estudantes do
Magistério do Colégio Estadual Santana de Tapejara. Os
aprendizes também produziram cartazes com mensagens
de preservação ambiental, usando materiais recicláveis, e
montaram, no refeitório da empresa, uma exposição para
os colaboradores. ▪

Ivaté

Iguatemi

Tapejara
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Semeando o Verde orienta crianças
sobre cuidados com o meio ambiente
Projeto de educação ambiental
desenvolveu atividades pedagógicas,
lúdicas e culturais e plantio de árvores
durante todo o mês de setembro

C

ontribuir com o desenvolvimento da
consciência ambiental é o objetivo do
Semeando o Verde que, desde 2012,
leva a educação sustentável para escolas da
rede pública municipal de ensino. Em 2018,
o projeto beneficiou cerca de 5.000 estudantes dos 3º, 4º e 5º anos de 31 escolas em 13
municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul.
Alunos e professores estiveram envolvidos,
durante todo o mês de setembro, em atividades que englobaram palestras educativas
sobre a reciclagem, apresentações teatrais,
passeios ecológicos, concursos culturais
com premiação e plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas.
Realizado pela Usina Santa Terezinha
em parceria com secretarias municipais
de educação, IAP (Instituto Ambiental do
Paraná) e Emater (Instituto Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural), o projeto contou com patrocínio da
Arysta LifeScience e com a participação
de colaboradores e voluntários de todas as
unidades produtivas da empresa.
Em comemoração ao Dia da Árvore (21
de setembro), o Semeando o Verde nasceu
com o propósito de colaborar com a formação de uma sociedade ambientalmente responsável, colocando as futuras gerações
como protagonistas de ações que ajudem a
recuperar e a preservar o meio ambiente.
A Escola Municipal Paulo Freire, de
Tapejara/ PR, foi uma das participantes da
sétima edição do projeto. Para a coordenadora pedagógica, Kelly Caetano, a temática
vem de encontro com o papel da escola de
levar a educação ambiental para os alunos.
“Os pequenos são o nosso futuro. Se a

44

conscientização for trabalhada desde cedo,
eles se tornarão adultos melhores que poderão ajudar a família e toda a sociedade.”
Atividades lúdicas também foram
desenvolvidas entre as crianças a fim de
reforçar e incentivar a prática da coleta
seletiva. Na Unidade Terra Rica/ PR, por
exemplo, a Gincana Ambiental do Conhecimento fez a alegria das crianças. Durante
o período da manhã, duas escolas públicas
do município competiram entre si participando de diversas brincadeiras educativas. “Eu me diverti muito e consegui
gravar todas as cores das lixeiras”, conta
Tauany Venite, aluna da Escola Municipal
Dirce Dionisio Rodrigues.
Uma das etapas mais aguardadas do
projeto é o plantio de árvores nativas
e frutíferas. Neste ano, mais de 22 mil
mudas produzidas em viveiros próprios da
Usina Santa Terezinha foram plantadas em
áreas de reflorestamento. “Foi muito legal
plantar as árvores. Assim a gente ajuda a
reflorestar e a criar um futuro verde”, diz
Matheus do Nascimento, aluno do 4° ano
de uma escola municipal de Paranacity/
PR. Luscimarque, pai de Matheus e funcionário da Usina Santa Terezinha acompanhou o plantio e se diz orgulhoso de ver
o filho colocando a consciência ambiental
em prática. “A educação começa desde o
berço e é a partir das crianças que iremos
construir um mundo melhor”, afirma.
Além das atividades voltadas para os
pequenos, o Semeando o Verde busca
incentivar o engajamento sustentável dos
professores. Educadores de duas escolas
municipais de Paranacity/ PR puderam ►
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Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Polén Comunicação
Arquivo
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►assistir a uma palestra explicativa sobre o projeto e
depois visitaram a indústria da unidade e a lavoura
junto ao processo de colheita mecanizada.
Já em Iguatemi, distrito de Maringá/ PR, o Semeando o Verde foi encerrado com a presença de
cerca de 100 docentes de três escolas municipais
de Mandaguaçu/PR. Após assistirem às apresentações dos setores agrícola e industrial realizadas por
lideranças da Usina Santa Terezinha, todos também
tiveram a oportunidade de visitar a indústria da
unidade e conhecer melhor o processo produtivo da
cana-de-açúcar. Para a professora Elene dos Santos,
os resultados positivos do projeto são muitos. “Todo o
aprendizado adquirido até aqui foi muito importante
tanto para a formação dos educandos quanto a dos
educadores. É uma experiência gratificante perceber
que este trabalho ajuda a formar indivíduos capazes
de atuar na transformação da sociedade”, finaliza.

Cidade Gaúcha
Ivaté

Semeando o Verde
Tudo começou em 2005 na Unidade Ivaté/ PR com
a realização da Festa Anual das Árvores. Foi a partir
de 2012 que o projeto passou a se chamar Semeando
o Verde, sendo disseminado para todas as unidades
produtivas da Usina Santa Terezinha. Em sete anos de
atividade, o Semeando o Verde já plantou mais de 210
mil mudas de árvores, contribuindo com a recuperação de áreas de reflorestamento e envolvendo mais de
35 mil crianças em ações educativas com temáticas
ambientais.
Em 2017 e 2018, 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 a 2015 do Selo ODM (Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio).▪

Umuarama

Iguatemi
46
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Usina Rio Paraná

Tapejara
Moreira Sales

Rondon
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Solidariedade que gera e
multiplica sorrisos
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo / Polén Comunicação

Natal Solidário movimentou os
colaboradores da Usina Santa
Terezinha na arrecadação e entrega
de presentes para crianças do Paraná
e Mato Grosso do Sul

Q

uem nunca escreveu uma
cartinha para o Papai Noel
e, no dia seguinte, esperou
encontrar um presente deixado pelo
bom velhinho? Esta talvez seja a visita mais aguardada pelas crianças
na época de Natal.
É pensando nisso que a Usina
Santa Terezinha realiza, desde

2014, o Natal Solidário. A campanha movimenta o Corporativo,
a Logística e todas as unidades
produtivas do grupo, com o objetivo
de promover o real sentido da data
e arrecadar brinquedos novos para
doação. A ideia é simples: para cada
novo brinquedo doado pelo colaborador, a empresa doa mais um.

Cidade Gaúcha

URP
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Corporativo e Logística

Em 2018, o Natal Solidário foi fechado com chave de ouro. A meta de
5.000 brinquedos foi ultrapassada e registrou o número de 6.497 arrecadações que, dobradas, alcançaram o total de 12.994 presentes.
O Papai Noel, por meio do Programa Agentes de Mudança, contou com
a ajuda especial dos colaboradores da Santa Terezinha para entregar os
brinquedos e espalhar o espírito solidário em 25 municípios, 26 comunidades, 10 distritos e 62 instituições socioassistenciais do Paraná e Mato
Grosso do Sul.
Quase 13.000 baixinhos foram presenteados com bolas, bonecas, carrinhos, kits de profissões/ ferramentas, jogos educativos, além de balas e
pirulitos. Os resultados positivos da ação, realizada pelo 5° ano consecutivo, reafirma o propósito da campanha: o de multiplicar sorrisos e colaborar
com um Natal mais feliz para milhares de crianças. ▪

Moreira Sales
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Setembro Amarelo é
tema de campanha
na Unidade Terra Rica
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

C

erca de 180 colaboradores, dos setores
administrativo, indústria e agrícola da
Unidade Terra Rica/ PR, participaram
de campanha de conscientização sobre o
suicídio. Realizada por psicólogas da unidade,
a ação teve o intuito de promover o diálogo
sobre saúde mental entre funcionários e
funcionárias.
Iniciativa do CVV (Centro de Valorização da Vida), do CFM (Conselho Federal de
Medicina) e da ABP (Associação Brasileira
de Psiquiatria), o Setembro Amarelo é
um movimento que realizou as primeiras
atividades em 2015 e, desde então, busca
divulgar, esclarecer e estimular a prevenção ao suicídio. ▪
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Ações de prevenção e
conscientização são destaques
em campanhas de saúde
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Andrea Yukie Sakugawa
Arquivo/Divulgação

C

uidado com a saúde é um tema presente nas
campanhas anuais da Usina Santa Terezinha.
Pensando na qualidade de vida de seus colaboradores, a empresa promoveu, durante os meses
de outubro e novembro, ações voltadas à prevenção
e conscientização sobre os tipos de câncer que mais
atingem mulheres e homens.
Com o objetivo de compartilhar informações e
proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de mama e do câncer de
colo de útero, o Outubro Rosa movimentou as mulheres do Corporativo, Logística e unidades produtivas,
em atividades acompanhadas por enfermeiras do

Grupo São Francisco.
No mês seguinte, as ações de saúde preventiva
foram direcionadas aos homens. O Novembro Azul
reforçou a necessidade da realização periódica do
exame de diagnóstico do câncer de próstata, a fim de
aumentar as chances de cura da doença.
As programações das campanhas incluíram palestras, ginástica laboral, aferição de pressão arterial
e testes rápidos de identificação de hepatites B e C,
sífilis e HIV. Colaboradoras e colaboradores receberam ainda materiais informativos e participaram de
sorteios de brindes. ▪

Terra Rica

Cidade Gaúcha

Paranacity
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Iguatemi

Matriz

Logística

Ivaté
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Carreira notável: Clever
Lonardon recebe
homenagem por 50
anos de Santa Terezinha
Colaboradora Andrea Yukie Sakugawa
Fotos Arquivo

Clever Lonardon
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S

ão raras histórias admiráveis
como a trajetória de Clever Lonardon na Usina Santa Terezinha.
Tudo começou em 1969, na Unidade
Iguatemi (Maringá/ PR), quando a
empresa tinha apenas oito anos de
existência. De início, ele trabalhou
como auxiliar de laboratório e, com o
passar do tempo, desempenhou atividades nos setores contábil, pessoal, fiscal e financeiro até chegar à gerência

de parceria agrícola.
Em janeiro de 2019, Clever completou 50 anos de carreira. Sua dedicação
e compromisso em meio século de
serviço prestados ao grupo foram reconhecidos em confraternização realizada na Afus (Associação dos Funcionários da Usina Santa Terezinha).
Ao lado de sua família, o colaborador
foi homenageado pelos funcionários e
pela alta direção do Corporativo. ▪
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Quando devo usar o hífen?
Unsplash

O

novo acordo ortográfico começou a vigorar
oficialmente em 2016
e, desde então, vem causando
nós na cabeça de muita gente.
Algumas alterações no uso do
hífen, por exemplo, acabaram
gerando dúvidas na hora de
escrever.
O sinal gráfico é usado
principalmente para ligar
palavras compostas (couve-flor, bate-papo, meio-termo
etc) e separar as sílabas de um
vocábulo (ca-mi-nhão). Mas
existem também casos em que
o hífen deixou de ser empregado. Vamos descomplicar?
Use o hífen quando:

•
O prefixo termina
em vogal e a segunda palavra
começa com a mesma vogal.
Ex.: anti-inflamatório, micro-ondas, micro-organismo.
•
Houver prefixo e a próxima palavra iniciar com ‘h’.
Ex.: super-herói, anti-higiênico, anti-histórico.
•
O prefixo terminar em
consoante e a segunda palavra
começar com a mesma consoante.
Ex.: super-resistente, inter-regional, hiper-requintado.
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Não use o hífen quando:
•
O prefixo terminar em vogal e a segunda
palavra começar com uma vogal diferente.
Ex.: autoescola, autoestima, infraestrutura
•
Forem palavras que não tem sentido de
composição:
Ex.: mandachuva, paraquedas, paraquedista
•
O prefixo terminar em vogal e a segunda
palavra começar com 'r' ou 's'. Nesse caso, deve-se
duplicar as consoantes.
Ex.: antissocial, autorretrato, ultrassom.

água na boca
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Pizza de talos de brócolis
R
ico em vitaminas A, C e K, o brócolis cai muito
bem em diversas receitas que vão desde saladas
até preparos culinários mais elaborados. O que
muitos não sabem é que é possível aproveitar as folhas
e até mesmo o talo deste vegetal.
A pizza de talos de brócolis é uma receita saudável
e, além de tudo, muito saborosa. Ótima opção para
quem quer dar um toque verde ao prato e inovar na
cozinha!
Rendimento: 8 porções
Tempo de Preparo: 1h30min

Ingredientes da massa
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
½ xícara (chá) de aveia em flocos (fina)
2 colheres (sobremesa) de sal
1 colher (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de óleo
½ tablete de fermento biológico
¼ xícara de água morna
Molho de tomate
1 colher de sopa de massa de tomate
Sal a gosto
Orégano a gosto
Ingredientes do recheio
6 xícaras (chá) de talos de brócolis
Quantidade suficiente de água
6 dentes de alho picado
1 colher (sopa) de óleo
1 ovo cozido
50g de muçarela ralada
½ unidade de tomate fatiado
Modo de Preparo
Para a massa, coloque em uma tigela a farinha,
o sal, o açúcar e o óleo. Dissolva o fermento em
água morna e, aos poucos, misture a água na farinha. Amasse bem com as mãos, até formar uma
massa homogênea. Para atingir o ponto ideal,
caso seja preciso, acrescente mais água morna
ou farinha de trigo. Desgrudando das mãos, sove
a massa por cerca de 5 minutos, até ficar bem
macia. Cubra e deixe descansar por 1 hora.
Para o molho, misture a massa de tomate com o
sal e o orégano. Reserve. Abra a massa com um
rolo, na espessura desejada, e coloque na fôrma.
Para o recheio, lave e pique os talos dos brócolis.
Afervente-os até que fiquem “al dente”. Depois,
escorra-os bem e reserve. À parte, doure o alho
no óleo. Retire o alho e reserve. Refogue no óleo
os talos de brócolis e reserve. Monte a pizza, espalhando pela massa pré-assada os talos, o alho
frito, o ovo picado e a muçarela. Decore com as
rodelas de tomate e leve para assar. Dica: O brócolis é um vegetal rico em nutrientes, dos quais
se destacam o cálcio, o magnésio e o fósforo, que
são minerais que auxiliam na formação e preservação de ossos e dentes.

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