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EDITORIAL
Respeito ao Meio Ambiente é nosso
dever. Partindo desse princípio, começamos
nesta edição um especial sobre atividades
praticadas para conservação do solo nas
áreas em que a Usina Santa Terezinha atua.
Respeito à saúde do colaborador
também é nosso dever e é com esse objetivo
que a área de Gestão da Saúde criou o
Ambulatório Santa Terezinha. Confira os
endereços das clínicas em sua cidade.
Garantia de segurança é um direito de
nossos colaborares e a área de Segurança
do Trabalho informa os cuidados que se deve
ter no final da safra.
Entre outras notícias temos as ações
apresentadas pelos profissionais engajados
que compõem o quadro da Usina Santa
Terezinha, a visita dos trainees às operações
de Paranaguá, treinamentos e o destaque da
Unidade de Ivaté no Boletim da FAEP.
Confiram!

UNIDADE DE CIDADE GAÚCHA
REALIZA A SUA 1a SIPAT

A 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (SIPAT) na unidade de Cidade Gaúcha, organizada
pela CIPA e CIPATR, teve início no dia 13 de setembro,
com o intuito de conscientizar os trabalhadores, familiares
e comunidade, sobre a prevenção de acidentes e saúde,
tanto no local de trabalho, como em sua vida pessoal.
Dentre os palestrantes da SIPAT podemos destacar
profissionais das mais variadas especialidades, tais
como: psicólogos, nutricionistas, dentistas, médicos, de
segurança, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária, além
de empresas como a Copel e Unimed, e a ARA (Associação
de Recuperação de Alcoólatras dos municípios de Cidade

Gaúcha, Nova Olímpia, Tapira e Umuarama). Os trabalhos
apresentados abrangeram temas atuais, tais como DST,
incêndios, primeiros socorros e relação familiar no século
XXI.
A empresa cedeu transporte para os participantes,
café da manhã e lanche, além do sorteio de brindes, bonés
e cestas básicas. Os organizadores dividiram o evento
em dois turnos – manhã e noite – para que este pudesse
atender os diferentes horários de trabalho da empresa,
podendo assim o colaborador participar com sua família.

Apesar de o evento ter ocorrido no período de
safra, os organizadores ficaram satisfeitos com o resultado
e já iniciaram os preparativos para a 2ª SIPAT – 2011, que
será realizada no início do próximo ano, deixando assim a
seguinte frase:

“Quando plantamos consciência e
segurança, colhemos paz, saúde,
1a SIPAT na Unidade de Cidade Gaúcha

alegria e esperança.”
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REUNIÃO TÉCNICA DO CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA EM
TERRA RICA
Aconteceu no último dia 21 de Setembro
em Terra Rica, a Reunião Técnica do Centro de
Tecnologia Canavieira – CTC, oficializando o Pólo
Regional de Variedades de cana-de-açúcar instalado
na unidade. O objetivo da reunião foi a transferência
de informações sobre o programa de variedades
CTC, apresentação dos trabalhos realizados e
resultados obtidos no Pólo, além de abordar os
trabalhos de P&D (Planejamento e Desenvolvimento)
do CTC alinhados com a área de melhoramento de
variedades.

No encontro, participaram todas as unidades do
GRUPO, sendo estas representadas pelos gerentes,
supervisores e chefes do Setor Agrícola. A abertura
do evento foi realizada pelo o Diretor da Unidade –
Álvaro Meneguette, e posteriormente os especialistas
do CTC ministraram várias palestras, destacando
o Programa de Variedades CTC, Programa Muda
Sadia e Nutrição e Adubação da cana-de-açúcar,
enfatizando a otimização dos subprodutos industriais
(vinhaça, torta de filtro e cinzas) na lavoura. Também
foi realizada uma visita ao Pólo Regional de Terra
Rica, onde os participantes tiveram a oportunidade
de visualizar a alocação das variedades a campo.
Segundo o Engº Agrônomo Elton Teidi Takeda
– Supervisor de P&D da Unidade, “O encontro vem
como uma ferramenta importantíssima para nos
auxiliar no planejamento de plantio de variedades
mais resistentes a intempéries climáticos e ao ataque
de pragas e doenças. O resultado é um canavial mais
sadio, produtivo, e rico em açúcar, características
fundamentais para obtenção da matéria prima de
ótima qualidade, o que nos proporciona um bom
rendimento industrial”.

AUDITORIA E ÁREA DE ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS PROMOVEM
TREINAMENTO DO SISTEMA DE AÇÕES (RNC)
auditorias internas.
O acesso para os usuários responderem
e analisarem as não conformidades é por meio
do METAFRAME (www.usacucar.com.br/remoto),
utilizando usuário e senha do doc control (www.
usacucar.com.br/doccontrol/web).
Com isso, estaremos evoluindo para a
melhoria contínua, ou seja, eliminando as causas
identificadas nas não conformidades encontradas.

No mês de setembro foi realizado treinamento
do Módulo Ações (RNC), com os colaboradores
das Unidades e em parceria com a XTRATEGUS
– Fornecedora do Sistema TQC. (Doc Control,
AUDIT, Ações). Estes participantes têm a função
de multiplicadores, fazendo com que os demais
colaboradores de cada Unidade saibam como utilizar
o sistema que tem por objetivo o tratamento das
não conformidades (ocorrências) levantadas nas
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CENTRO E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA FERRATO É INAUGURADO
EM PARANACITY
		
		
		
		
		
		

No dia 08 de setembro de 2010, foi realizada a
solenidade de entrega do prédio do Centro de
Educação Infantil Maria Ferrato, localizado no
conjunto habitacional da Usina Santa Terezinha, o
João Lopez e Lopez. O Centro foi construído pela
Usina em parceria com o banco BNDS e cedido em
comodato à Prefeitura Municipal de Paranacity.
Estavam presentes na solenidade o Prefeito
Sr. Mário Shideo Yamamoto, o Presidente da
Câmara Sr. Manoel Pereira de Melo e secretários do
Município. Representando a Usina Santa Terezinha
estavam o Diretor das Unidades de Paranacity e
Terra Rica Sr. Álvaro Meneguetti e os gerentes da
Unidade Guilherme de Almeida Prado Rodrigues e
Gilberto Luis Gualtieri. Estava presente também o
Chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí

Sr. Saul Bogoni, a Diretora do Centro de Educação
Infantil Maria Ferrato Sra. Nalígia Mariana Oliveira e
demais diretores de escolas do município, bem como
os convidados da comunidade. A solenidade contou
ainda com um momento de bênção feita pelo Padre
Milton Bossoni.
A arquiteta e engenheira de segurança da
Usina Santa Terezinha Rosângela Barbosa da Silva
explicou que, para a construção, foram seguidas
rigorosamente as instruções da norma SESA nº
0162/05 – Resolução da Secretaria de Estado
da Saúde do Paraná para o Centro de Educação
Infantil, leis municipais e também normas da ABNT.
O Centro visa atender 100 crianças, sendo 25
crianças de 4 meses a 2 anos de idade (berçário)
e 75 crianças entre 2 e 6 anos de idade (maternal
e pré-escola), contendo 3 salas de aulas, uma
sala berçário (lactário, solário e higienização), uma
brinquedoteca, um refeitório, uma cozinha, sala para
professores, sala para diretoria, roupeiro, banheiros
masculino e feminino, banheiro para funcionários,
lavanderia (DML e sala para passagem de roupas),
despensa, depósito para colchonetes e parquinho,
todos os ambientes devidamente equipados e
preparados para atender as famílias do município
de Paranacity.
Rosângela explica ainda que
estas normas trazem segurança para as crianças
e pedagogas que trabalham neste ambiente, além
de tornar o primeiro contato das crianças com a
experiência educacional, algo prazeroso.

DIA DA ÁRVORE NA UNIDADE DE SÃO TOMÉ

Foi celebrado no dia 21 de setembro o Dia da Árvore. Em comemoração à data, a Unidade de São
Tomé realizou o plantio de mudas e distribuição de sementes de árvores nativas com colaboradores dos
setores Administrativo, Agrícola e Industrial. A distribuição de mudas e sementes contou com a presença
de acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da UNIPAR e juntamente com as
sementes foram entregue textos explicativos da forma correta de plantio, cultivo e cuidados com as plantas.
Foram distribuídas 200 mudas e 330 pacotinhos com sementes aos colaboradores, fornecedores e parceiros
da Usina Santa Terezinha.
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UNIDADE DE RONDON PROMOVE
O DIA DA CRIANÇA FELIZ

					
Em comemoração ao Dia da Criança a Unidade
Rondon realizou, em parceria com a CANAPAR, o
“Dia da Criança Feliz”. Com a colaboração das mães
e dos colaboradores da Unidade, foram reunidas
aproximadamente 120 crianças da comunidade local
para participar de diversas atividades e lanchar. No
cardápio tinha cachorro quente, algodão doce e
refrigerante. Para o divertimento da criançada teve
cantinho do desenho, espaço de pintura, brinquedos
como pula-pula, cama elástica e escorregador e
diversas outras brincadeiras.

HIPERTENSÃO: CAMPANHA DE
PREVENÇÃO EM RONDON
Nos dias 14 e 16 de setembro na sede da
CANAPAR de Rondon, foi realizada a campanha
de prevenção da hipertensão, com o intuito de
verificar como está o controle de pressão arterial
dos colaboradores rurícolas. Enfermeiras realizaram
a medição da pressão arterial e traçaram planos
para controlar a pressão arterial daqueles que não
tiveram o seu nível de pressão arterial dentro dos
índices aceitáveis. Estes foram identificados com uma
carteirinha de controle de saúde do trabalhador para
que futuramente possam se desenvolver grupos de
apoio e foram orientados quanto aos riscos oriundos
da alteração da pressão arterial. Durante a atividade
foram distribuídos folders ilustrativos da campanha
sobre a prevenção da hipertensão proporcionando
assim orientações para uma vida mais saudável.

UNIDADE DE TAPEJARA COMEMORA O DIA DA ÁRVORE
com o CGA realizando o plantio de mudas nativas.
A atividade teve início com a visita do Clube
da Árvore ao Viveiro de Mudas Sustentável na
Unidade de Tapejara, o qual atua como fonte de
reflorestamento das áreas. Logo após foi realizado o
plantio das mudas nativas na Fazenda Julina.
O compromisso com o Meio Ambiente reflete
na Qualidade de Vida das pessoas e é uma atitude
que contribui com o crescimento de todos.
Faça sua parte você também!

Com o compromisso de promover a Educação
Ambiental para colaboradores e comunidade, a
Unidade de Tapejara promoveu a comemoração do
Dia da Árvore, que acontece no dia 23 de setembro.
Os membros do Comitê de Gestão Ambiental (CGA)
e colaboradores em parceria com o Clube da Árvore
realizaram, como uma atividade socioambiental, o
plantio de mudas no dia 21 de setembro.
O Clube da Árvore é formado por professores
e alunos da Escola Municipal Paulo Freire do
município de Tapejara e está em parceria desde 2007
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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
FINAL DE SAFRA, ATENÇÃO
REDOBRADA!!!
Estamos nos aproximando do final de
mais uma safra e como todo motorista que
viaja para bem longe e acaba se acidentando
próximo da chegada de sua cidade,
acabamos naturalmente relaxando em alguns
procedimentos de trabalho e de segurança e
saúde no trabalho. Nesse informe trazemos
algumas dicas e reiteramos que segurança
e saúde no trabalho se faz todos os dias,
sendo necessário a participação de todos,
do colaborador, seus familiares, colegas
de trabalho, encarregados, supervisores,
gerentes e diretores, motivando e cobrando
dia-a-dia, minuto a minuto, o atendimento
das normas e procedimentos, pois eventuais
falhas podem gerar acidentes, afastamentos
e até a morte. Estudos científicos comprovam
que o descaso com medidas de segurança,
desobediência aos procedimentos, falta de
atenção e distração representam 90% dos
fatores que acarretam acidentes e somente
10% são decorrentes da condição de trabalho.
Trabalhamos para viver e não vivemos para
trabalhar. Vamos exigir e cumprir as normas e
procedimentos, cobrando também de nossos
colegas, afinal todos acidentes podem e
devem ser evitados. Bom final de safra!!!

SIPAT 2010 MATRIZ-LOGÍSTICA
De 22 a 26 de Novembro a Matriz-Logística
realizará a V Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho. Além das palestras
com o especialistas sobre DST/AIDS, Riscos de
Explosão e Incêndios, Direção Defensiva, Uso
de EPIs, Trabalho em Altura, Espaço Confinado
e Alerta Mútuo, serão realizadas campanhas
de saúde e prevenção de doenças e acidentes.
Os colaboradores das unidades também estão
convidados, devendo confirmar presença no
email stabili@usacucar.com.br

DICAS DE SEGURANÇA E SAÚDE...
• DURMA BEM;
• TENHA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL;
• EVITE CIGARRO E BEBIDA ALCOÓLICA;
• NÃO USE DROGAS;
• SIGA AS ORIENTAÇÕES MÉDICAS;
• FAÇA ATIVIDADES FÍSICAS;
• CUIDE DA SUA POSTURA E SEU CORPO;
• SIGA AS NORMAS , PROCEDIMENTOS E
ORIENTAÇÕES DE TRABALHO;
• OBEDEÇA A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA;
• USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
RECOMENDADOS;
• PRATIQUE DIREÇÃO DEFENSIVA;
• EVITE AÇÕES INSEGURAS.

ESSENCIAL:
MOBILIZAÇÃO
CONSCIENTIZAÇÃO
CO-RESPONSABILIZAÇÃO
40% das mortes em acidentes
de trânsito resultam de
choque contra o pára-brisas
ou painel. Quando alguém é
projetado sobre quem está no
banco da frente aumenta para
80% de mortes. Ajuste o cinto
de segurança.
Não dê folga para o acaso:

USE O CINTO DE
SEGURANÇA
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UNIDADE DE IVATÉ INVESTE EM FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS
O mundo empresarial é alvo constante
de intensas transformações que demandam
adaptações rápidas e eficazes das empresas
e de seus líderes. Em meio a esse ambiente
a liderança é considerada elemento vital ao
sucesso de qualquer organização, empresa ou
grupo comunitário.
Neste contexto a Unidade de Ivaté, por intermédio
da Psicóloga Adriana Santos Campos, ministra
o Treinamento em Formação de Lideranças que
é realizado mensalmente em seis módulos com
duração de 2hs30min cada um. O treinamento
é direcionado aos folguistas líderes de turno
representantes de todos os setores da área
industrial sendo uma grande oportunidade
de crescimento pessoal e profissional para
estes colaboradores. “O programa se propõe
a desenvolver o colaborador enquanto líder,
proporcionando situações para vivenciar e
desenvolver a liderança”, conta a Psicóloga.

“Liderança é a capacidade de tirar a máxima
performance de sua equipe com padrões de
consistência e permanência.”
(Bernardinho)

GESTÃO EM SÁUDE
MEDICINA PREVENTIVA

A medicina preventiva é uma área que tem como foco a saúde e a qualidade de vida das pessoas,
sendo realizada por meio de um conjunto de técnicas representadas por programas e ações de promoção à
mesma e consequentemente de prevenção de doenças.
É com esse objetivo que os Ambulatórios Santa Terezinha atuam, visando sempre a melhor
assistência aos colaboradores e seus dependentes. Os Ambulatórios disponibilizam atendimento em
diversas especialidades, com horários flexíveis para melhor atendê-los.
Confira os endereços dos Ambulatórios e agende sua consulta:
Ambulatório de Maringá
Ambulatório de Ivaté
Av. Rio Branco, 552 – Zona 05
Rua Maringá, 2447 – Centro
Telefone: (44) 3225- 6036
Telefone: (44) 3673- 1067
Responsável: Beatriz
Responsável: Valéria
Ambulatório de Mandaguaçú
Rua Tibiriçá, 719 – Mandaguaçú
Telefone: (44) 3245- 3910
Responsável: Natália

Ambulatório de Terra Rica
Rodovia PR 180 Km 01 – Parque Industrial
Telefone: (44) 3441- 3465
Responsável: Jaqueceli

Ambulatório de Paranacity
Rua Professora Zelina Alves, 274 (Clínica Dr. Júnior)
Telefone: (44) 3463- 2229
Responsável: Gorete

Ambulatório de São Tomé
Rua Maringá, 632 – Jardim Pôr do sol
Telefone: (44) 3607- 1010
Responsável: Érica

Ambulatório de Tapejara
Av. Vicente Madeira, 220 – Centro
Telefone: (44) 3677- 1819
Responsável: Bárbara

Ambulatório de Rondon
Av. Goiás, 181
Telefone: (44) 3672- 2801
Responsável: Louise

Lembre-se: A sua saúde é o seu bem mais precioso, portanto previna-se!
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TRAINEES VISITAM OPERAÇÕES NO PORTO DE
PARANAGUÁ
suas dúvidas as quais já eram sanadas pelos
colaboradores do Terminal.
A próxima parada aconteceu no primeiro
terminal especializado em embarque de açúcar a
granel da região Sul do país, Paraná Operações
Portuárias – PASA. Primeiramente o gerente
administrativo do Terminal, Marcos Messias do
Nascimento, fez uma apresentação institucional
e em seguida o responsável pela área de
segurança, Carlos Camillo Júnior, passou as
instruções de proteção e cuidado e conduziu a
visita para a Indústria.
Os trainees foram recebidos pelo
Superintendente na Administração do Porto de
Os participantes do Programa de Paranaguá e logo após dirigiram-se ao Porto,
Trainee da Usina Santa Terezinha visitaram as onde conheceram um pouco da rotina dos
instalações do Terminal Logístico da Empresa carregamentos e descargas.
E pra fechar a visita foram apresentadas
em Paranaguá, o Terminal Paraná Operações
Portuárias – PASA e o Terminal Álcool do Paraná as instalações do Terminal Álcool do Paraná,
que está em fase de adaptação e reforma para
neste dia 14 de outubro.
A visita teve como objetivo integrar estes atendimento de normas ambientais, antes de
colaboradores e apresentar a eles a rotina de iniciar suas operações.
Para o trainee Fabio Henrique Dias, a visita
trabalho destas empresas bem como sua ligação
revelou a importância do bom funcionamento
com os negócios da Usina Santa Terezinha.
da cadeia produtiva e logística do Grupo Santa
Terezinha junto com estas empresas, que são
fatores determinantes para que a Usina se torne
mais competitiva no setor sucroalcooleiro. O
trainee Saulo Fernando Ferreira disse que “além
do aprendizado, a oportunidade de visualizar
e constatar in loco o carregamento de açúcar
e alocação nos porões dos navios, fora algo
bastante interessante, bem como conhecer/
acompanhar o funcionamento do shiploade”.

Os colaboradores foram recebidos pelo
Supervisor Valdecir Andrade e pelo Carlos no
Terminal Logístico da Empresa onde receberam
informações sobre tempo de atuação no
mercado, produtos transbordados, clientes
atendidos, capacidade de carregamento e
armazenagem entre outros pontos. Conforme
acontecia a visita, os trainees discorriam sobre
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TERMINAL LOGÍSTICO REALIZA DOAÇÃO DE BRINQUEDOS NO DIA
DAS CRIANÇAS
O Terminal Rodoferroviário de Paranaguá, muitas crianças carentes que ali residem.
com a liberação da Gerência e Diretoria da
Recebemos saudações fraternas do Sr.
Unidade, realizou a doação de 150 brinquedos Leonardo que, por meio de uma declaração de
às crianças do Bairro onde o Terminal está agradecimento enviada ao Terminal, mencionou
localizado. Os brinquedos, entre eles bonecas, a seguinte frase: “Vale lembrar que nesse dia
bolas, carrinhos e jogos educativos foram fizemos a doação a cada criança de cada família
entregues ao representante da Vila, Sr. Leonardo escolhida pela renda per capita, queremos
Mamede, pelo Valdecir José, Supervisor saudar esta empresa como parceira em nosso
do Terminal. A associação dos moradores projeto e parabenizar pela política social que
organizou uma festa em comemoração ao Dia desenvolve na comunidade onde tem uma sede
das Crianças para repassar estes brinquedos a da estimada empresa”.

UNIDADE DE IGUATEMI E SUAS
CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE
SANGUE

TERRENO É DOADO PARA
CONSTRUÇÃO DE NOVA CRECHE
EM IGUATEMI

Campanhas de Doação de Sangue são
constantes na Unidade de Iguatemi. Quando
convocados, os colaboradores doadores
prontamente se organizam para fazer esta
ação pela vida. No mês de outubro foram
encaminhados 20 doadores e a Empresa já se
tornou referência para o Hospital do Câncer de
Maringá, o qual nos momentos de emergência
entra em contato com a Usina, que se tão logo
recebe o chamado se dispõe para atender à
necessidade.

No início do ano letivo de 2011 o distrito
de Iguatemi contará com uma nova creche
municipal que atenderá cerca de 200 crianças.
A USAÇÚCAR doou um terreno localizado no
Conjunto Santa Terezinha para a construção
da creche que beneficiará tanto a comunidade
como os filhos dos colaboradores que farão uso
da instituição.
Esta parceira da Usina Santa Terezinha vem
atender uma crescente demanda da população
que trabalha e precisa deixar seus filhos
sob cuidados, que devem ser de pessoas
responsáveis e em um local adequado,
garantindo a segurança dos pequenos e,
consequentemente do próprio trabalho.

Alguns colaboradores são doadores
convictos, como é o caso da auxiliar de escritório
Roseli Laquilo. Segundo ela, “a doação de
sangue é um ato de amor ao próximo e um
dever de quem pode doar”. Ela ainda ressalta
que “a doação não causa dor e nenhum outro
desconforto, o único efeito colateral é a satisfação
em ser solidário”.
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MEIO AMBIENTE
A PRÁTICA DE CONSERVAÇÃO DO SOLO NA USINA
SANTA TEREZINHA
O solo, além de ser um recurso natural, é um dos componentes vitais do
Meio Ambiente e constitui o substrato natural para o desenvolvimento das plantas
e deve ser utilizado como patrimônio da coletividade, independentemente de seu
uso ou posse.
A Conservação do Solo é, na agricultura, o conjunto de práticas aplicadas para
promover o uso sustentável do terreno por meio da manutenção e/ou recuperação
das condições físicas, químicas e biológicas do solo criando assim condições
adequadas ao plantio.
Para controlar e solucionar os problemas de erosão, todas as partes devem
estar engajadas. Com um bom Planejamento Conservacionista é possível proteger
o solo e prevenir os efeitos danosos da erosão, aumentando a disponibilidade de
água, nutrientes e atividade biológica do terreno.
Para a Usina Santa Terezinha melhorar o rendimento das culturas e garantir
um ambiente saudável e produtivo para as atuais e as futuras gerações é uma
questão ética.
É por isso que se destacam entre as práticas de conservação do solo no
Grupo:
• Plantio em nível com construções de curvas de nível;
• Conservação e reflorestamento de nascentes;
• Correção e adubação do solo;
• Rotação de cultura;
• Adubação verde.
Na próxima edição detalharemos as principais práticas de cada unidade. Não
perca!

Antes e depois em terreno na Unidade de Terra Rica.
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UNIDADE DE IVATÉ É DESTAQUE NO BOLETIM
INFORMATIVO DA FAEP
O programa Jovem Agricultor Aprendiz da Unidade de Ivaté foi matéria de capa no Boletim Informativo
da FAEP, deixando o Grupo Santa Terezinha super orgulhoso. Confiram os principais itens da matéria:

Ivaté:

A parceria pelo futuro
Contratos de aprendizagem embalam
modernização da Usina Santa Terezinha

O significado do nome da pequena Ivaté,
no noroeste paranaense,8.500 habitantes é “águas
cantantes”, que provavelmente se justifiquem pelo fato de
estar localizada próxima a dois grandes rios: o Ivaí e o
“Paranazão”. Em décadas passadas, o Areníto Caiuá era
o suplício de produtores devido à facilidade nos processos
de erosão e desespero de motoristas atolados na lama
ou nos “facões” do areião. Hoje o arenito está coberto
pelo verde dos canaviais. Ivaté, como outras pequenas
cidades, está sitiada pela cana, com uma diferença: lá
está uma das plantas (unidades) da Usina Santa Terezinha
com um quadro de 2,6 mil empregados e capacidade de
moagem/ano de 2.200 milhões de toneladas ou 9.600
toneladas/dia. Pela modernidade volta e meia a Usina de
Ivaté recebe empresários interessados em conhecer seu
modelo de funcionamento e gestão.
Foi lá que neste ano o SENAR-PR iniciou uma
turma do Programa Aprendizagem de Adolescentes
e Jovens em Mecânica, mediante contratos de
aprendizagem lastreados na lei 10.097/2000. Nesta
pareceria com a Usina, o SENAR-PR entra com a
remuneração do instrutor e o material didático, enquanto
a empresa faz a seleção dos estudantes, assegura toda
a estrutura física para a realização das aulas e mantém
o vínculo empregatício com os jovens. Com uma carga
horária de 800 horas, divididas entre aulas teóricas e
práticas profissionais, o curso garante aos alunos um
salário compatível mais benefícios como plano de saúde,
alimentação, transporte, uniforme e ainda Programa de
Participação nos Resultados - PPR. Este último benefício
é um diferencial que a Usina de Santa Terezinha oferece
aos jovens.
A seleção exige estar no terceiro ano do 2ª
grau de uma escola pública, ter afinidade com a área e
vínculo familiar com um dos funcionários. No primeiro
processo de seleção 300 se inscreveram e um grupo de
30 estudantes foi selecionado, 15 meninos e 15 meninas.
“Foi uma surpresa quando concluímos a listagem e
nos surpreendemos com o equilíbrio entre os meninos
e meninas. Aqui na Usina não há preconceito com as
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mulheres, pelo contrário, na área de mecânica elas são
muito mais cuidadosas”, explica o engenheiro agrícola
Claudio Sacramento Tuner, um dos responsáveis pelo
projeto-piloto.
Os adolescentes são moradores do distrito de
Herculândia e dos municípios de Ivaté e Icaraíma onde as
oportunidades de trabalho são muito restritas a lavoura,
uma indústria moveleira e ao trabalho em confecções de
roupas, que na maioria das vezes não oferece vínculo
empregatício. “Com o processo de mecanização da
lavoura de cana de açúcar a tendência é que haja uma
redução no número de postos de trabalho. Por isso, criar
novas oportunidades de qualificação é fundamental para
assegurar novas oportunidades para a juventude”, explica
Tuner.
Infra padrão
O curso tem foco na manutenção de motores a
diesel e os jovens asseguram sua empregabilidade como
é o caso das irmãs Cássia e Kátia Rodrigues da Silva. O
pai das meninas Edemilson, é mecânico de colhedeira na
Usina em Itapejara. “Em casa a mãe (Dª. Marta) acaba
ficando um pouco enciumada, pois a gente só fala de
mecânica. Nós contamos o que aprendemos e ele fala da
experiência dele, é muito legal”, conta Kátia.
O curso além de ‘roubar a cena’ nas conversas
domésticas, também influenciou Kátia, 17 anos, a fazer
e a passar no vestibular. “Foi graças às aulas de física
que tive no curso que consegui passar. Na hora da prova
foi muito fácil relembrar os conteúdos das aulas do curso
e as respostas foram surgindo com muita facilidade”. Ela
vai cursar Tecnologia em Meio Ambiente, no campus de
Umuarama, da Universidade Estadual de Maringá, a 70
quilômetros de Ivaté. O namorado da jovem, Marcelo
Rodrigues é produtor rural e está achando ótimo a futura
esposa se especializar no assunto.
Para as irmãs se não fosse o curso de mecânica
a saída seria trabalhar como costureira sem registro.
“Não estou desmerecendo o trabalho de costureira, mas
é muito mais fácil aprender a costurar do que aprender
mecânica. Com esta oportunidade aqui na Usina, com
certeza, temos um futuro melhor, mais seguro e garantido”
argumenta Cássia, 18 anos.
A Usina tem uma infraestrutura na área de
mecânica considerada padrão na região e no estado.
O setor de Manutenção Mecânica ocupa uma área
de aproximadamente 2.670m2, com piso concretado;
equipamentos de lubrificação, lavagem, borracharia,
funilaria, pintura, calderaria e estrutura ferramental e
física. Atualmente trabalham neste setor 173 funcionários.
Os participantes do curso estão divididos em
duas turmas de 15 alunos uma pela manhã das 7 às 11h
e outra à tarde das 13h às 17h. Os instrutores do grupo
são Fernanda Marcuz, responsável pelo conteúdo teórico
do curso denominado de Núcleo Básico, onde os alunos
recebem informações sobre gestão empreendedora,
trabalho em equipe, liderança, etc. Darlan Cavalaro,

responsável pelo conteúdo específico de motor e as aulas
práticas. Eles têm aulas de segunda à sexta-feira. Eles
têm aulas de segunda à sexta-feira.
De acordo com Tuner os alunos estão tendo
a oportunidade de escolher o setor que tem mais afinidade.
Para isso têm contato com equipamentos
utilizados em várias áreas da mecânica como torquímetro,
micrometro, paquímetro, súbito, etc e ainda acompanham
o trabalho de manutenção em colhedores de cana de
açúcar e julietas (estruturas mecânicas acopladas aos
caminhões que transportam cana do campo para usina).
Ao final do curso eles receberão certificados em uma das
especialidades:torneiro mecânico, mecânico, eletricista
ou ajustadores de peças.
Modelo em expansão
Receber seu certificado e começar a trabalhar é
o que deseja Geovani Pereira Nascimento, 17 anos, mais
conhecido como “Dez”. Em janeiro de 2011 ele completa 18
anos e poderá ser contratado pela Usina. “Dez” escolheu
o torno para se especializar no curso de mecânica.
“Resolvi ser mecânico e deixar de trabalhar com
meu pai no caminhão de lenha. Aprendi a dirigir
com 13 anos e ajudava minha família. Nunca me envolvi
em acidente, mas minha maior preocupação
era ser pego pela Polícia Rodoviária e meu pai perder ‘o
ganha’ pão da família”, conta. Sobre o apelido curioso, o
jovem de aparência delgada, não sabe explicar o porquê
“desde pequeno me chamam
assim, às vezes até me esqueço do meu nome”.
Haniel de Oliveira Beretta, 17 anos, conta que
apesar da pouca idade já trabalha desde os 10 anos.
“Não consigo ficar parado sem fazer nada, comecei como
vendedor de sorvete. Quando fiquei sabendo do curso me
inscrevi, mas não contei nada em casa, só quando saiu o
resultado que tinha sido escolhido. Pra mim foi a melhor
coisa que aconteceu, não esperava ser selecionado
no meio de tantos candidatos. Agora sei que terei mais
chances de conseguir um bom emprego aqui. Não quero
sair da minha cidade”.
Os resultados do projeto piloto superaram tanto
as expectativas, que em 2011, o grupo Santa Terezinha
decidiu implantar o curso de Mecânica em outras seis
unidades; Tapejara, Paranacity,Terra Rica, Rondon,
Cidade Gaúcha e São Tomé criando novas oportunidades
para outros 180 jovens, incluindo a usina de Ivaté. Nos
municípios de Rondon, Cidade Gaúcha e São Tomé serão
atendidos 10 jovens de cada cidade. Além do SENARPR e das Usinas compõem a parceria a Universidade
Estadual de Maringá, que vai ceder o espaço para as 400
horas de aulas teóricas no campus de Rondon.
A energia “doce”
Da cana de açúcar se aproveita tudo, o caldo para
produção de açúcar e álcool, o bagaço para produção
de energia e ainda outros subprodutos como: a vinhaça,
subproduto da destilaria que é aplicada na própria lavoura
como fertilizante; a torta de filtro, um subproduto do
tratamento do caldo e também utilizada como adubo e
ainda o creme de levedura, que possui alta concentração
de proteína e é utilizado na produção de ração de animais.
Mas é no bagaço da cana que o mercado está
de olho, pois além de produzir açúcar e álcool as usinas

estão produzindo energia. “A Santa Terezinha
é auto suficiente energeticamente, toda energia que é
utilizada pela empresa é gerada pela queima do bagaço.
Além da energia a usina também possui um sistema
completo de reaproveitamento de água e
eficiência das máquinas”, explica o gerente industrial
Fernando Avelar.
Com 27 anos de experiência neste segmento
Avelar ressalta o processo de modernização do setor
com a evolução da profissionalização e automação dos
processos. “Além do investimento em treinamento de
pessoal a Usina Santa Terezinha mantém um programa
contínuo de motivação de pessoal (leia Box O Trovador) e
financeiro com o Programa de Participação de Resultados
- PPR”, diz.
O trovador
Domício Teixeira dos Santos, 51 anos trabalha há
15 na Usina Santa Terezinha. Além de seu conhecimento
no setor de caldeiras ele tem um talento especial:
adora compor músicas no estilo trovador. O talento de
Seu Domício já chegou do Departamento de Recursos
Humanos da usina. Ele compôs uma música especial
sobre o “Banheiro Esquecido” e mostrou para ao chefe
que gostou e levou adiante. O texto foi aprovado e hoje
está exposto em vários quadros de aviso da empresa.
Com uma linguagem simples que emociona
Domício escreveu também sobre o sistema dos cinco ‘S’.
“Para quem trabalhou 30 anos na roça no serviço pesado,
meu trabalho é uma maravilha. Adoro este lugar e gosto
de cantar, de escrever”, quando questionado se gostaria
de gravar algum CD, ele responde: ”mas eu não sei tocar,
mas iria ficar muito feliz se um dia conseguisse uma
chance, nem que fosse só para os amigos ou os colegas”.
O filho mais novo de Domício, Carlos Eduardo,
17 anos, ou Kadu como é chamado pelos colegas
também está na turma do JAAMecânica. “Isso foi muito
bom para a vida dele. Se fosse só para aprender já era
muito importante, mas ele ainda ganha um salário e
ainda o PPR. Olha foi uma coisa muito boa mesmo que
o governo fez”, revela o pai orgulhoso. Além de criar uma
grande oportunidade para o futuro do adolescente com
o salário Kadu já conseguiu pagar seu próprio aparelho
odontológico.
A matéria na íntegra: http://www.sistemafaep.org.br/Faep/boletim/bi1119/bi1119.html
Fonte: Boletim informativo FAEP n.1119 págs 8-12.
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