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UNIDADE DE RONDON INVESTE EM
TREINAMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
O objetivo é propiciar capacitação e treinamentos
adequados e estar buscando sempre um ambiente
que favorece a aprendizagem, relata o mesmo.
No setor Industrial os Cursos na área de
Segurança do Trabalho foram o foco. Treinamentos
como Espaços Confinados, Operador de Ponte
Rolante, NR 10, Sistema Elétrico de Potência –
SEP, Trabalho em Altura e Socorrista Civil objetivam
fornecer técnicas de prevenção de acidentes e
segurança do trabalho.
No dia 01 de dezembro terminou na Unidade
o Curso de Automação Industrial para Controle de

Com base na crescente demanda por mão
de obra especializada e na necessidade contínua
de melhoria na formação profissional de seus
colaboradores, a Unidade de Rondon realizou ao
longo do ano de 2010 treinamentos envolvendo as
diversas áreas e setores da empresa.
Contando com parceiros como o SENAR,
SEST/SENAT
e
SESI/SENAI
e
entidades
credenciadas, além de diversos treinamentos

Processos, onde foram formados 20 colaboradores
nesta modalidade. Para o ano de 2011 a Unidade
continuará ampliando os números de treinamentos,
pois, só assim conseguiremos formar a mão de obra
que necessitamos e caminharemos em busca da
eficiência operacional, realizando nossas atividades
com mais qualidade e segurança, explica Marcio
Rodrigues Saldeira. Promover capacitação e

internos, a Unidade envolveu cerca de 1.600
colaboradores em treinamento durante o ano e a
formação profissional foi destaque na Unidade, onde
cerca de 120 rurícolas já saíram do corte de cana
de açúcar e hoje ocupam outros cargos na empresa,
como é o caso de Adriana da Silva Marques, 28
anos que acaba de ser transferida da função de
trabalhadora rural para a função de Operador de
Transbordo. Adriana não esconde a satisfação por
ter recebido capacitação e pretende ir mais além,
no futuro ela espera operar colhedora de cana de
açúcar.
Segundo o Encarregado de Treinamento
Marcio Rodrigues Saldeira, os rurícolas apresentam
uma grande força de vontade e abraçam com as
duas mãos as oportunidades que lhe são ofertadas.

treinamentos visando o aperfeiçoamento profissional
é fator determinante para que os objetivos da
empresa sejam alcançados.
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CONTRATO DE DESEMPENHO MUDA A ROTINA DA
UNIDADE DE IVATÉ

O ano de 2010 tornou-se um marco para a
Unidade de Ivaté. Com o apoio da Diretoria e Gerência
Industrial foi implantado o Contrato de Desempenho
com os moldes idealizados pelo Francisco R.
Bittencourt, por meio da facilitadora Adriana Santos
Campos, psicóloga. “É um trabalho com grandes
realizações, pois propõe reflexões sobre O PAPEL DO
LÍDER CONTEMPORÂNEO, e com isso possibilita
mudanças comportamentais utilizando avaliações
de desempenho, com todos os níveis hierárquicos”,
conta Adriana. O Gerente Industrial avalia seus
Supervisores, logo os Supervisores avaliam seus
Chefes, que irão avaliar seus Líderes de turno, e
finalmente os Líderes avaliam seus subordinados,
que são a base do setor industrial. O Contrato prevê,
além das avaliações de desempenho individuais,
desafios para serem cumpridos no decorrer das
reuniões com as partes envolvidas, chamadas de
monitorações de desempenho. Estes desafios estão
relacionados ao desenvolvimento e aperfeiçoamento
profissional e pessoal do colaborador. Ainda faz
parte do contrato de desempenho, sugestão de
melhorias no ambiente de trabalho, proporcionando
a sensibilização para a prevenção de acidentes de
trabalho e consequentemente à melhor qualidade de
vida ao trabalhador. Visando não onerar o projeto, o
Gerente Industrial Sr. Fernando Avelar estabeleceu
que estas melhorias não deverão ter custos,
sugerindo então treinamentos internos, mudanças
nos procedimentos ou mudanças culturais com a
equipe. Dentre os desafios são incluídos leituras
de livros envolvendo temas como planejamento e
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organização do trabalho, comunicação, negociação
e liderança. As leituras tiveram sugestões influentes
de Francisco R. Bittencourt, onde juntamente com
a Psicóloga têm a preocupação no foco construtivo
e no aperfeiçoamento de uma liderança sólida,
participativa e comprometida com a equipe e com
resultados de produção. As leituras são indicadas
de acordo com a necessidade de cada liderança
e estes após a leitura do livro, deverão fazer uma
apresentação vinculando o conteúdo teórico com
sua prática na Indústria. “É um grande privilégio, ver
toda a unidade saindo da zona de conforto e fazendo
acontecer mudanças que trazem ganhos para os
colaboradores e para a empresa” conta a Psicóloga.
O contrato de desempenho se estrutura em quatro
etapas a serem cumpridas no ano de 2010 e 2011.
Desta forma, a Unidade de Ivaté consolida o seu
legado de não apenas treinar os seus colaboradores,
como também e principalmente desenvolvê-los
enquanto líderes suficientemente bons, entendendo
como suficientemente bom, aquele líder que é
transparente em suas ações, sabe fundamentar e
estruturar seu SIM e NÃO para equipe no momento
oportuno e acredita no outro como ele é enquanto
pessoa, com suas potencialidades, seus desejos e
anseios de crescimento profissional.

O CAPITAL HUMANO É
FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO
DO GRUPO USAÇÚCAR!

ACESSO AO SISTEMA DOC CONTROL
(DOCUMENTAÇÃO)
O Sistema DOC CONTROL via WEB é utilizado por usuários que não elaboram documentos. Por
isso, é possível acessá-lo de qualquer lugar onde haja disponibilidade de Internet. Pode-se iniciar o aplicativo
por meio do endereço eletrônico: http://www.usacucar.com.br/doccontrol/web, inserir seu usuário e senha
fornecidos pela Área de O&M e navegar pelo Sistema.
Clicando em “Pastas”, que está no rodapé da página, você encontrará uma lista de documentos.
Nela estão disponíveis todos os documentos necessários para a realização das atividades do dia a dia, tais
como:
•
•
•
•
•
•
•

INs – Instruções Normativas;
POs – Procedimentos Operacionais;
USA – Impressos Padronizados;
Manuais;
ITs – Instruções de Trabalho;
Normas Brasileiras e Internacionais;
Etc.

Quando cadastramos documentos para treinamento, o usuário recebe um e-mail via Sistema
avisando-o da tarefa. Você tem duas opções:
1ª) acessar o documento pelo email recebido ou;
2ª) acessar o Sistema e entrar em TAREFAS (4º ícone ao lado esquerdo da tela).
Se escolher a 2ª opção, clique em TAREFAS > documento e após a leitura clique em CONFIRMAR
TREINAMENTO, abrirá uma janela solicitando a confirmação do autotreinamento, clique em SIM.
Acesse o Sistema e fique atualizado!
E lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato: alineramos@usacucar.com.br ou 3218-1994.

V SIPAT
TERMINAL LOGÍSTICO / CORPORATIVO
A V SIPAT do Terminal Logístico e Corporativo
foi realizada na semana de 22 a 26 de novembro de
2010 com o tema “O sucesso depende da sua saúde
e segurança”.
Com a palestra sobre DST/AIDS, ministrada
pelo Enfermeiro Charles Franco Vermiero no dia
22, os participantes foram orientados sobre a forma
simples e direta da importância de se prevenir das
doenças sexualmente transmissíveis. Já no dia
23, foi realizada uma palestra mais técnica voltada
ao Risco de Explosão fornecida pelo Sr. Anderson
Cursino. Utilizando uma demonstração prática, os
funcionários tiveram uma pequena demonstração
do risco de explosão existente no Terminal Logístico.
Também foi abordado o tema sobre Segurança no
Transito em uma palestra do Sargento Rafaeli da
Policia Militar Rodoviária no dia 24, no qual foram
relatados casos reais de acidentes ocorridos na
região de Maringá com a finalidade de conscientizar
todos da importância do uso de cinto de segurança
e a atenção e respeito das sinalizações e normas de
trânsito. No dia 25, O Sr. Renato Corghi, ministrou
a palestra sobre Espaço Confinado no qual mostrou
a importância de seguir todos os procedimentos
adotados para o trabalho nestes locais.
O encerramento da V SIPAT no dia 26

aconteceu com a palestra do Dr. Henrique Wiliam
Bego Soares com o tema Segurança do Trabalho,
nesta foi apresentada a importância do trabalho com
segurança, utilizando exemplos da própria empresa.
Além das palestras, o SESMT realizou
orientações aos funcionários nos setores de trabalho
sobre a importância da coleta seletiva e o uso de
cinto de segurança e, em parceria com a UNIMED,
foi realizado verificação de pressão arerial e
orientações com nutricionistas. Durante a realização
do evento, foram distribuídos e sorteados brindes
aos participantes.
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS NA USINA SANTA TEREZINHA
Todos nós, no ambiente de trabalho, temos de adotar atitudes positivas, buscando sempre
o bom relacionamento. O ambiente deve ser marcado por respeito e profissionalismo, desta
forma estaremos estimulando e colaborando para o desenvolvimento profissional e valorizando
potencialidades.
Para atrair, reter e desenvolver seus talentos, a Usina Santa Terezinha tem como meta
primordial a valorização dos colaboradores e investe permanentemente na gestão de pessoas,
buscando qualificar, comprometer e motivar seus colaboradores, alinhando com a missão e valores
da Empresa.
A Usina Santa Terezinha tem como política o estímulo para a capacitação permanente
de seus colaboradores, incentivando a continuação dos estudos, aprimorando e desenvolvendo
habilidades. Para alcançar estes objetivos, a empresa apoia e promove programas de treinamento
e desenvolvimento de seus colaboradores, gerando oportunidades de crescimento profissional
interno, especialmente para aqueles que se esforçam e demonstram capacidade para desempenhar
outras funções.
Para que estes objetivos sejam alcançados é necessário que os colaboradores tenham
como meta pessoal e profissional a busca do conhecimento/informação, valorizando, colaborando
e participando dos cursos e treinamentos oferecidos, pois esta é a base do nosso desenvolvimento.
Em 2010, na Usina Santa Terezinha, foram aplicadas 23195 horas de palestras, cursos e
treinamentos, nas mais diversas áreas, para 32490 participantes. Foram organizados e aplicados
pelo Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos os seguintes treinamentos: “Curso de 5S”
aplicado no Corporativo e nas Unidades de Cidade Gaúcha e Rondon; Curso “Profissionalização no
Atendimento Presencial e Telefônico” aplicado no Corporativo, Logística e Unidades de Iguatemi,
Paranacity, Tapejara, Ivaté, Terra Rica e Rondon; Treinamento de Recebimento e Contas a Pagar
aplicado para as Unidades de São Tomé, Rondon e Cidade Gaúcha. No quadro a seguir, segue a
estatística dos treinamentos realizados em 2010:

				
Sendo o treinamento um recurso para o desenvolvimento pessoal, que tem como objetivo
aperfeiçoar o desempenho, aumento de produtividade e melhoria das relações interpessoais, e,
como consequência, prepara as pessoas para fazer frente as inovações tecnológicas e constantes
mudanças do mercado de trabalho, temos que valorizar as oportunidades, pois somente desta forma
estaremos no caminho certo na busca do equilíbrio do indivíduo, promovendo o seu crescimento
em todas as áreas, tanto pessoal como social e profissional.
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MOTIVAÇÃO

Numa tarde nublada e fria, duas crianças patinavam sem qualquer preocupação sobre um lago
congelado. De repente, o gelo se rompeu e uma das crianças caiu na água. A outra criança, percebendo
o desespero de seu amiguinho que se afogava debaixo do gelo, imediatamente pegou uma pedra e
começou a golpear o gelo com todas as suas forças. Em poucos segundos ele conseguiu quebrá-lo e
salvar seu amigo.
Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, um deles perguntou ao menino:
- Como você conseguiu fazer isso? É impossível que uma criança consiga quebrar este gelo tão espesso
com uma pedra e mãos tão pequenas!
Neste momento passava pelo local um ancião que ao ouvir a pergunta do bombeiro, lhe disse:
- Eu sei como ele conseguiu. Não havia ninguém ao seu redor para dizer-lhe que ele não seria capaz
de fazê-lo.
Nada termina até o momento em que se deixa de tentar! Por isso, não deixe que o medo de errar
o impeça de tentar. Tente. Faça. Pior que errar é não tentar. Todas as nossas escolhas têm 50 % de
chances de dar certo; a questão é em qual metade colocaremos nosso foco e atenção.

UNIDADE DE TERRA RICA
DESENVOLVENDO LÍDERES

Aconteceu no último dia 06 de Dezembro
em Terra Rica, a etapa final do programa de
Desenvolvimento Comportamental (DC) para
Liderança. Direcionado aos colaboradores com
o perfil de liderança da Unidade, o programa
desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar/PR), iniciou em abril e após dezesseis
módulos, chega-se a etapa final concluindo 128
horas de treinamento e desenvolvimento. O projeto
integra todos os setores da unidade, envolvendo
colaboradores da área agrícola, administrativa e
industrial.
De acordo com o responsável pela Gestão
de Treinamentos da Unidade, José Antonio Medici
Filho, desde o início do programa os colaboradores
participaram de atividades que tiveram como objetivo
desenvolver a parte comportamental de cada
funcionário. Ele explica que o programa trabalhou
com as várias dimensões do comportamento humano,
e que a etapa final foi para que os participantes

pudessem apresentar tarefas de melhorias de seus
setores de trabalho dentro da unidade. “A maioria
dos cursos do Senar trabalha com a questão do
conhecimento, da informação e da habilidade. Já o
Desenvolvimento Comportamental é mais a questão
da atitude. Não basta ter informações, é preciso
ter habilidade para fazer. Se não tiver atitude, as
mudanças não acontecem”, pondera.
Jefferson Jesus Silva é colaborador do Setor
de Colheita Mecanizada e foi um dos participantes.
Ele conta que o curso acrescentou diversidade e
estratégia no convívio e relacionamento junto aos
operadores da frente de trabalho. “Cada operador
tem um comportamento e requer um atendimento
especial, com mais atenção. Além desse lado
profissional, o programa trabalhou com a parte
pessoal de cada funcionário, com o desenvolvimento
de habilidades de cada um. O curso também ensinou
como é bom viver, e viver bem ao lado de amigos do
trabalho, de familiares e no social”, finaliza.
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RESPEITO AO MEIO AMBIENTE NA UNIDADE
DE SÃO TOMÉ

A Unidade de São Tomé construiu
recentemente uma Central para armazenagem e
controle de embalagens de herbicida. Segundo o
Sr. Edgard Carlos Brugnari Chefe do Almoxarifado
e responsável pela construção da Central o controle
começa com a retirada dos produtos no almoxarifado,
e após a utilização na lavoura do produto e a
realização da tríplice lavagem as embalagens são
devolvidas para a central, separadas por tipo de
embalagem/produto e quantificadas. Mensalmente
as embalagens são enviadas para a ADITA, empresa
devidamente licenciada para o recebimento e
triagem das embalagens vazias. O responsável

pelo recebimento foi treinado para a atividade
principalmente quanto ao uso de equipamentos de
proteção individual, recebimento, inspeção, triagem e
armazenamento das embalagens. Com a destinação
final correta das embalagens vazias de herbicida,
diminuímos os riscos para a saúde das pessoas e de
contaminação do meio ambiente.
De acordo com o Supervisor de Tratos
Culturais da Unidade Sr. André Martello no ano de
2010 foram enviadas para a ADITA de UmuaramaPr, 2.208 unidades de embalagens tipo sacaria e
4.052 unidades de embalagens rígidas.

MAIS UM PROJETO CONCLUÍDO NA
UNIDADE DE PARANACITY
Em conquista de mais uma meta, no último
dia 24 de novembro de 2010, foi inaugurado em
Paranacity a mais recente obra da unidade, seu
refeitório, construído em parceria com o banco
BNDES que irá atender e melhorar a qualidade de
vida de mais de 600 colaboradores da unidade.
De acordo com a arquiteta e engenheira de
segurança da Usina Santa Terezinha, Rosângela
Barbosa da Silva, responsável pelo projeto, o
refeitório tem capacidade para atender 172 pessoas
simultaneamente, contando com uma área de
435m², distribuídos em área de alimentação, área
operacional que é composta pela área de cocção,
área de estoque, área de preparo, área de lavagem
de utensílios, área de higienização, área de descarte,
área de recebimento e DML, dois vestiários e dois
lavabos, feminino e masculino, localizados na
entrada do restaurante para uso dos colaboradores.
Com um ambiente agradável e climatizado
e visual despojado e moderno foi todo construído
seguindo as orientações de profissionais experientes
no ramo alimentício, assim sendo, dentro das normas
sanitárias e de segurança.
Dispõe de um cardápio variável e dinâmico
que proporcionará uma alimentação mais saudável e

7

uma consequente melhora na saúde e no ânimo dos
colaboradores beneficiados.
Em breve serão concluídas as obras de
dois quiosques no espaço externo do refeitório com
capacidade de acomodar 64 pessoas cada um,
onde os colaboradores poderão descansar e cumprir
seu horário de almoço em locais confortáveis e
preparados para recebê-los.
Com isso se concretiza mais um projeto da
Usina Santa Terezinha – Paranacity.

USINA SANTA TEREZINHA E ADITA
ASSOCIAÇÃO A FAVOR DO MEIO AMBIENTE

Nos últimos anos o Brasil têm se destacado pela liderança mundial no recolhimento das
embalagens vazias de agrotóxicos - 96% de todas as embalagens comercializadas são recolhidas
no Brasil, o que representa a coleta de 32 mil toneladas de embalagens contaminadas, evitando
assim a contaminação dos nossos rios.
No estado do Paraná, os números apresentados pelo Gerente Operacional da Associação dos
Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária – ADITA, Sr. Waldir J. Baccarin, demonstram
que 2.430.000 embalagens de agrotóxicos foram recolhidas no ano de 2010.
A ADITA abrange a região noroeste do estado do Paraná, possui três Unidades de
recebimento e triagem de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, situadas nas cidades de Maringá,
Campo Mourão e Umuarama e tem como objetivo buscar a integração efetiva no cumprimento da
legislação ambiental, e subsidiar uma política de gestão voltada para a destinação final e adequada
das embalagens vazias de agrotóxicos.
Atendendo suas responsabilidades e competências legais em relação às embalagens
vazias de agrotóxicos estabelecidas na Lei Federal 7.802/1989, mais precisamente a questão da
destinação das embalagens incluída por alterações da redação através da Lei Federal 9.974/2000
e regulamentada pelo Decreto Federal 4.074/2002, a Usina de Açúcar Santa Terezinha no mês de
Junho de 2002, regulamenta sua associação com a ADITA.
No início desta associação, a Usina contava apenas com 4 Unidades produtoras, sendo
elas as Unidades de Iguatemi, Paranacity, Tapejara e Ivaté, seguidas em 2006 das associações
das Unidades de Terra Rica e São Tomé, em 2009 a Unidade de Rondon e por último em 2010 a
Unidade de Cidade Gaúcha.
No ano de 2010 as Unidades do Grupo USACUCAR enviaram um total de 158. 978
embalagens de agrotóxicos, sendo deste total 105.993 embalagens rígidas tríplices lavadas e 52.
985 embalagens flexíveis não laváveis. As Unidades produtoras mantêm um rígido controle das
embalagens que saem para as frentes de aplicações de agrotóxicos na lavoura, exigindo o retorno
das embalagens, e periodicamente os saldos das embalagens de cada Unidade são conferidos
pelo Departamento de Auditoria Interna.  
A Santa Terezinha possui a ideia do desenvolvimento que é capaz de suprir as necessidades
da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.
Para a empresa, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento estratégico e do
reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, há anos as ações estratégicas determinadas
para o crescimento, consideram que os produtos por ela fornecidos devem causar o menor impacto
possível ao meio ambiente.
No último mês de dezembro a ADITA organizou um belo evento de confraternização entre os
envolvidos nos trabalhos de recolhimento de embalagens. Colaboradores da Usina Santa Terezinha
estiveram presentes:
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SOLIDARIEDADE: UNIDADE CIDADE GAÚCHA
E PASTORAL DA CRIANÇA

foram classificados por faixa etária e sexo, de acordo
com as recomendações da Pastoral da Criança.
No dia 15 de dezembro os mais de 250
brinquedos arrecadados na unidade foram entregues
para a Coordenadora da Pastoral da Criança que
realizou a entrega no dia 18 de dezembro.
Em todas as fases da campanha houve o
envolvimento dos colaboradores da unidade que se
empenharam direta e indiretamente para mais essa
campanha de sucesso.

Natal, época de paz, amor, união, fraternidade
e solidariedade. É este espírito que a Usaçúcar,
unidade Cidade Gaúcha demonstra mais uma vez
para com as instituições carentes do município.
Em parceria com a Pastoral da Criança
de Cidade Gaúcha, CIPA, CIPATR e CANAPAR
mobilizaram os colaboradores da unidade com o
objetivo de adquirir 300 brinquedos para doação a
crianças de famílias carentes. Os brinquedos doados

UNIDADE DE TAPEJARA

DIA DAS CRIANÇAS

colaboradores da usina voluntários para a realização
da mesma, o qual proporcionaram alegria, diversão
e muita festa para as crianças...a eles o nosso muito
obrigado!

MISSA DE ENCERRAMENTO
DE SAFRA

A Associação de Funcionários da Usina de
Açúcar Santa Terezinha (ASFUST) de Tapejara,
promoveu no dia 12 de Outubro de 2010, a
comemoração do Dia das Crianças.
A comemoração contou com crianças na
faixa etária de 0 a 10 anos sendo os filhos dos
associados. A festa proporcionou aos convidados:
camas elásticas com e sem bolinhas, castelo de
ar, palhaços, pintura facial, algodão doce, pipoca,
refrigerante, cachorro quente, balas, pirulitos, doces,
saquinhos de doces, sorvetes além de muitas
brincadeiras com premiações aos participantes.
A festa foi organizada pela diretoria
da ASFUST, contando com a participação de
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Os colaboradores da unidade de Tapejara
no dia 01 de dezembro celebraram a Missa de
encerramento de safra em agradecimento a Deus
pelos trabalhos realizados durante a safra.
A missa foi celebrada pelo Pe. Adilson Guerra da
paróquia de Tapejara, nas dependências do setor
industrial.
“Daí graças ao Senhor porque ele é bom. Eterna é
sua misericórdia.” - Salmos 117
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CORRIDA RÚSTICA DE IGUATEMI – ELENILSON
SILVA – PARE DE FUMAR CORRENDO
A Corrida Rústica de Iguatemi – Elenilson
Silva – PARE DE FUMAR CORRENDO é o
resultado de uma parceria entre a Secretaria
Municipal dos Esportes e Lazer, Coordenadoria
de Esportes Comunitários, UEM/MUDI, Colégio
Rui Barbosa, Lions Universitário Integração
e Usina Santa Terezinha. É realizada todos
os anos no dia 15 de novembro com o intuito
de contribuir com a comunidade do Distrito de
Iguatemi e de Maringá, integrando o homem
no convívio com a sociedade. O projeto conta
ainda com o apoio da Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Polícia Rodoviária, Tiro de Guerra,
Associação de Atletismo de Maringá, Federação
Paranaense de Atletismo, SESC e Secretaria de
Saúde.
Como o tabagismo é considerado pela
Organização Mundial da Saúde o maior problema
de saúde pública em todo o mundo, o evento tem
como principal objetivo desenvolver uma série
de atividades inerentes à prevenção e controle
do tabagismo, além de massificar o atletismo
na Rede Pública Estadual, Municipal e Centros
Esportivos, proporcionando assim, uma opção a
mais para os adeptos do pedestrianismo.

O público alvo foi a comunidade
em geral, incluindo pessoal de cidades
próximas à região, com grande envolvimento
dos alunos da Rede Pública Estadual e
Municipal.
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CLASSIFICAÇÃO:

PREMIAÇÃO:
• Troféu para os três primeiros colocados de
cada categoria;
• Medalha para todos os participantes;
• Premiação em dinheiro para a categoria
adulta, master e veterano;
• DVD para os primeiros colocados de cada
categoria.

COLABORADORES DO CORPORATIVO
PARTICIPAM DA CAMPANHA PAPAI NOEL DOS
CORREIOS
O Papai Noel dos Correios é uma das
maiores campanhas natalinas do país, realizada há
mais de 20 anos. O principal objetivo da Campanha
vai além de apenas distribuir os presentes, a
preocupação está em responder aos remetentes das
cartinhas endereçadas ao Papai Noel promovendo a
mobilização dos Correios e da sociedade em torno
dos sonhos das crianças brasileiras.
No ano de 2010 o projeto foi direcionado para escolas
públicas, creches e/ou abrigos que atendem crianças
em situação de vulnerabilidade social. Parte das
cartas selecionadas era de estudantes das escolas
da rede pública de ensino (até 4ª série do ensino
fundamental) ou instituições parceiras (creches,
abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos). A
outra parte continuou sendo selecionada como nos
anos anteriores, entre as cartas enviadas ao Papai
Noel diretamente pelas crianças.
Quando os colaboradores souberam da campanha
revelaram que a maior dificuldade encontrada
ao participar era na falta de tempo de buscar as
cartinhas no correio. A Usina Santa Terezinha agiu
como intermediária e tantos colaboradores se
dispuseram a ajudar que foi necessário recrutar
ainda mais cartinhas. No dia 10 de dezembro foram
entregues os presentes para os Correios, que foram
repassados às crianças no dia 17 pelo Papai Noel.

HUMOR

EXPEDIENTE:
O Informativo USAÇÚCAR é uma publicação bimestral e online que pertence ao Grupo Usaçúcar – Usina de Açúcar Santa Terezinha.
Coordenação geral do Projeto: Luis Alberto Soria.
Coordenação, revisão e diagramação do Informativo: Ana Karolina Grimmes (anagrimmes@usacucar.com.br)
Colaboradores diretos desta edição: Adriana Campos Santos, Adriana Marques da Silva, Aline Mary Ramos Cavalcante, Alysson Dias, André Martello, Carlos Roberto Ponick, Diego Horie, Edgard
Carlos Brugnari, Fabrício Rocco dos Santos, Fernando Garcia Bento, Girlei Previatte, Heryca Diniz, Ivelaine Cristina Freire, Jefferson Jesus Silva, José Antônio Medice Filho, Marcio Rodrigues
Saldeira, Marcos Roberto Guizelini, Miriam Cristina Micheletti, Rodrigo Paschoal Bellusci, Rosangela Barbosa da Silva, Rosiele Fernanda Carvalho, Ruth Wagner Tormena, Talita Egevardt, ,Vanessa
Penasso Pavan, Vinícius Gonzales Cabral, Viviane Chotte de Oliveira.
Sugestões e mais informações para o Projeto: comunicacao@usacucar.com.br
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