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ACONTECE NAS UNIDADES

UNIDADE RONDON INVESTE EM FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

Com a necessidade de aprimorar e qualificar seus
colaboradores em seguimentos específicos dentre as
suas atividades, a Unidade Rondon realizou diversos
cursos durante os meses de junho e julho. Os cursos
foram de Formação de Marinheiros Fluviais Auxiliares
de Convés – CFAQ-E em parceria com a Marinha do
Brasil, Formação de Brigada de Incêndio em parceria
com SEST/SENAT, Eletricista Industrial, Operador de
Caldeira e Metrologia em parceria com o SENAI.
O CFAQ-E teve por finalidade regularizar a situação
dos funcionários que trabalham e operam o rebocador
“Rafael” e a balsa “Rainha do Ivaí” durante a travessia
fluvial entre os municípios de Mirador e Guaporema,
de propriedade da Usina Santa Terezinha. A balsa tem
grande utilidade para a Unidade, segundo o Sr. Edson
Pascoal Lansa – Supervisor de Transporte, a balsa reduz
o percurso e agiliza o transporte da matéria-prima da
lavoura para a Indústria, bem como viabiliza a ampliação
da faixa de arrendamento das áreas de cana-de-açúcar,
também facilita as atividades operacionais de transporte
e contribui para o acesso entre os dois municípios.
Acompanhado pelo capitão da Marinha do Brasil, Sr.
Eligio Guimarães de Moura, o treinamento proporcionou
aos participantes aulas de Estabilidade, Manobras,
Salvatagem, Gestão Ambiental, Combate a Incêndios,
Primeiros Socorros, Marinharia e Sobrevivência no Mar.
“Trabalhei muito tempo com balsa e com travessia fluvial,
mas só agora é que recebi os conhecimentos e técnicas

específicas sobre o assunto desta forma poderei operar
e desenvolver minhas atividades com mais qualidade
e segurança” comenta José Antonio de Souza, vulgo
“Zé da Balsa”. O treinamento teve a participação de 23
pessoas, as quais já foram certificadas e já habilitadas
pela Marinha a desenvolver suas atividades.
Já o treinamento de formação da Brigada de Incêndio
teve por objetivo formar um grupo de pessoas de diversas
áreas da empresa para agir em qualquer situação de risco
e emergência, preservando o patrimônio e principalmente
vidas. O curso teve carga horária de 50/h aulas,
conforme preconiza a NBR 14276. As aulas teóricas 24 aulas de 50min - foram ministradas separadamente
para cada turma e as aulas de práticas operacionais
com equipamentos - 26 aulas de 50min -, foram juntadas
as duas turmas, sendo um total de 60 participantes.
De acordo com o instrutor do SEST/SENAT, Sr. Clebis
Bruno, “os participantes receberam conhecimentos para
agir preventivamente evitando situações de risco e, caso
ocorra um sinistro, estar apto para agir o mais breve
possível independente da situação”.
“Os treinamentos na Área Industrial também tiveram
destaque, buscando uma melhor qualificação da mão
de obra operacional nas Áreas de Elétrica e Mecânica e
já estão programados os cursos de Caldeiraria e Solda”
afirma Marcio Rodrigues Saldeira, Encarregado de
Treinamento.

TREINAMENTO DE AUTOMAÇÃO NA UNIDADE CIDADE
GAÚCHA

A Unidade Cidade Gaúcha desenvolveu, neste
ultimo mês de agosto, um treinamento de automação
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ministrado pela empresa Rockwell Automation, às
Áreas de Tecnologia da Informação, instrumentação
e elétrica, com colaboradores das unidades de
Cidade Gaúcha e Rondon.
O treinamento teve duração de uma semana
e foram desenvolvidas práticas de programação
de CLPs, contendo aulas teóricas e práticas,
proporcionando aos participantes situações diversas,
focando no processo, na utilização do programa e
na resolução de eventuais divergências.
Segundo o ministrante, o desenvolvimento da
turma foi algo impressionante, e a curiosidade sobre
o programa foi surpreendente para ele.

ACONTECE NAS UNIDADES

EQUIPE FEMININA DA UNIDADE CIDADE GAÚCHA
DESENVOLVE TRABALHO DE CAMPO

O Compromisso Nacional tem como objeto a
cooperação entre os entes privados e públicos neste
ato representados para viabilizar conjunto de ações
destinadas a aperfeiçoar as condições de trabalho
no cultivo manual da cana-de-açúcar, valorizando e
disseminando práticas empresariais exemplares.
As empresas que aderirem ao acordo e estiverem
em conformidade com as normas, receberão o “Selo de

Qualidade Paraná” estabelecido por lei específica (Lei n.º
14.940, alterada pela Lei n.º 15.335 de 22 de dezembro
de 2006) que é um certificado de conformidade a padrões
mínimos de qualidade, nacionais e internacionais, de
produtos e subprodutos das cadeias agropecuária e
florestal.
Na Unidade Cidade Gaúcha a Área de Recursos
Humanos vem desenvolvendo um trabalho de visitas
no campo visando transmitir esclarecimentos sobre
saúde e segurança do trabalho e a integração com os
trabalhadores rurais do plantio manual e corte de cana-deaçúcar. No último dia 18 de agosto toda a equipe feminina
da Área Administrativa foi envolvida, com o objetivo,
além da integração, de verificar o cumprimento dos itens
do Compromisso Nacional. Os pontos avaliados neste
trabalho de campo foram principalmente: transparência
na aferição da produção, saúde e segurança do trabalho,
transporte e alimentação.
Na avaliação da equipe a visita foi positiva, tanto
pelas constatações das condições de trabalho, quanto
pela receptividade dos trabalhadores que se sentiram
valorizados e motivados. A intenção da Unidade é
intensificar este trabalho abrangendo outros setores do
campo.

UNIDADE TAPEJARA PATROCINA CAMPEÃ DE NATAÇÃO

Flávia com o Diretor Francisco Meneguetti e o Gerente Antonio Sperandio

A Usina Santa Terezinha preocupada com as
atividades esportivas, patrocina a Campeã e Recordista
Sul-Americana de Natação Flavia Tamburi Borges.
Flávia tem apenas 20 anos e começou a brincar na água
muito cedo. Com apenas 11 anos recebeu da Federação
de Desportos Aquáticos do Paraná (FDAP) o título
de melhor atleta de 2002. Ainda naquele ano, foi préconvocada pela Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos (CBDA) para disputar as Olimpíadas de 2008
e 2012.
As conquistas de Flávia não pararam. Nos anos de
2001, 2002 e 2003, ela foi campeã nos campeonatos
Regionais, Estaduais, Sul-Brasileiro – Caxias (RS),
de 50 e 100 metros nado livre e 50 nado costas. Em
2004 e 2005 obteve troféu de Melhor Índice Técnico nos
campeonatos Estaduais, Sul-Brasileiro e Copa Mercosul.
Representou a Seleção Paranaense de Natação no
campeonato Inter-Federativo de Seleções em MococaSP, e levou o terceiro lugar do Brasil nos 100 metros
nado livre.
Em 2006, representando o Minas Tênis Clube, venceu
os campeonatos Metropolitano, Super Copa de Natação
e Campeonato Mineiro. Participou dos 50, 100, 200 e

400 metros nado livre e foi campeã em todos. No ano de
2007, nadou pelo Clube Curitibano Vencendo, em várias
modalidades, Campeonatos Regionais, Estaduais, Copa
Mercosul (Curitiba), e Sul-Brasileiro.
Em 2008, Flávia foi campeã e recordista paranaense,
em dezembro de 2008 foi campeã e recordista na prova
de 100 metros nado livre, quando foi convocada para
integrar a Seleção Brasileira e representar o País no
Campeonato Sul-Americano Juvenil.
Em 2009, conquistou prestígio internacional ao ganhar
três medalhas de ouro e três recordes no Sul-Americano
Mar Del Plata na Argentina, nos 100 metros nado livre,
no revezamento 4x100 livre e 4x100 medley. Foi campeã
e recordista Sul-Brasileira em seis provas, campeã
paranaense nos Jogos Universitários representando a
Faculdade Dom Bosco e Seleção Paranaense; campeã
universitária brasileira nas provas de 100 e 200 metros
livre, em Fortaleza-CE e campeã e recordista em quatro
provas nos Jogos da Juventude.
Ainda em 2009, participou, em meio a atletas
brasileiros de nível olímpico, do Troféu José Finkel. A
atleta nadou três provas individuais, os 50, 100 e 200
metros nado livre, e três revezamentos. Classificouse para as Finais B e garantiu o terceiro lugar nos 200
metros livre e sexto nos 100 metros nado livre.
Em 2009 a nadadora estava classificada em 1º lugar
no Ranking Brasileiro de piscina curta e em 3º lugar no
Ranking Brasileiro absoluto de piscina longa.
Em 2010, foi campeã e recordista Sul Brasileira pela
Unisul, em Florianópolis, Santa Catarina, no Torneio Sul
Brasileiro.
Ate agosto de 2010, Flavia estava classificada em
1º lugar no Ranking Brasileiro nos 200 metros livres em
piscina de 25 metros.
E em 2011, a nadadora volta a competir pelo Clube
Curitibano e conquistou o Campeonato Sul-Brasileiro
nos 200 metros livre e campeonato estadual de categoria
com o patrocínio da Usina Santa Terezinha.
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ACONTECE NAS UNIDADES

UNIDADE PARANACITY ENTREGA 182 CASAS

No início do mês de agosto de 2011 a Unidade
Paranacity disponibilizou a seus colaboradores mais
182 casas, construídas em parceria com o BNDES e
que fazem parte do plano de expansão da Unidade
iniciado em 2006.
Neste plano de expansão foram realizadas várias
modificações na planta industrial para atender
a geração de energia elétrica, a capacidade de
esmagamento aumentou de 1.800.000 toneladas
para 3.200.000 toneladas de cana/ano, possibilitando
a geração de 460 MW de energia elétrica/dia, e
uma capacidade instalada para produzir 101.200
MW/ano, para tanto houve um aumento na lavoura
de 38000 hectares de cana em 2006 para 42.000
hectares em 2011.
Além dos investimentos nas áreas produtivas
da empresa, outras áreas foram contempladas, o
complexo industrial ganhou um novo vestiário e um
novo refeitório. Foram geradas 630 novas vagas de
emprego, o que corresponde a um aumento de 20%
no número de colaboradores. Foi também construída
uma creche no município de Paranacity que foi doada
à Prefeitura e hoje atende à população em geral.
O plano de expansão contempla a construção
de 600 casas e, com estas 182 casas que foram
disponibilizadas este mês, chegou-se a um total de
473 casas já entregues. A previsão de entrega das
demais 127 casas está prevista até o final do mesmo
mês.
No município de Paranacity a empresa possui
atualmente 634 casas cedidas por meio de contrato
de comodato para seus colaboradores, e chegará
até o fim do mês a um total de 761 casas, atendendo
761 famílias, aproximadamente 900 colaboradores
e/ou 2200 pessoas entre colaboradores e familiares.
E isto vem mudando as condições da qualidade de
vida de muita gente, como a do Sr. José Carlos dos
Santos, que mora em uma das casas da empresa
e deixou de pagar aluguel. Ele veio do município
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vizinho com sua esposa e filhos e relata “eu preciso
da empresa e a empresa precisa de mim aqui, lá não
haveria transporte no turno que trabalho”. Sr. José
mora em uma destas casas há 4 anos e considera
a casa uma boa moradia. Diz “para mim é ótima”,
“a casa foi uma alavanca para eu prosperar, eu vim
para cá sem nada e hoje tenho minha casa mobiliada,
estou pagando um carro e pago um consórcio de
uma moto”.
E vai continuar mudando, como a história do Sr
Gilberto Alves dos Santos que está trabalhando
há 3 meses na empresa e adquiriu o benefício da
moradia cedida pela empresa. Ele vai residir em uma
das casas que estão sendo entregues, o que vai
possibilitar que traga sua esposa e os seus dois filhos
que permaneceram em Curitiba e aguardavam sua
estabilização. Desta maneira Gilberto saíra da casa
do irmão e voltará viver com sua família. “Considero
este benefício muito importante, pagar aluguel é
muito difícil”, “já tirei até foto da casa e enviei para
minha família que gostou muito”. Sua família virá
no final do ano e enquanto isso vai mobiliar a casa.
“Nem em Curitiba havia morado em uma casa tão
ajeitada”, diz.
Para administrar este volume de residências, a
Unidade criou um departamento, responsável pela
elaboração, arquivamento e acompanhamento
dos contratos de comodato, vistorias das casas,
acompanhamento de contas das casas entregues
e/ou vazias momentaneamente, orientação quanto
à conservação das casas e manutenção quando
necessário.
Estas residências são importantes para os
beneficiários, pela melhora na qualidade de vida,
e para empresa, por ajudar a suprir a dificuldade
da contratação de mão de obra e para o município
por alavancar o crescimento populacional e
conseqüentemente a renda do mesmo, pela
movimentação econômica gerada.

MEDICINA E SAÚDE

O MAL DO TABAGISMO

O QUE É TABAGISMO?

O tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga
ou princípio ativo é a nicotina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o tabagismo deve ser
considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada, e como tal precisa ser combatido.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia, no Brasil, cerca de 30% da população adulta são
fumantes. Além disso, estima-se que ocorram, a cada ano, 125.000 mortes no país por doenças associadas
ao fumo.

APRESENTO-LHES O “CIGARRO”
A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas diferentes; que se
constitui de duas fases fundamentais: a fase particulada e a fase gasosa. Na fase gasosa é composta, entre
outros por monóxido de carbono, amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído, acroleína. A fase particulada
contém nicotina e alcatrão. Essas substâncias tóxicas atuam sobre os mais diversos sistemas e órgão,
contém mais de 60 elementos cancerígenos, sendo as principais citadas abaixo:
Nicotina: é a causadora do vício e cancerígena;
Benzopireno - substância que facilita a combustão existente no papel que envolve o fumo;
Substâncias Radioativas - polônio 210 e carbono 14;
Agrotóxicos - DDT;
Solvente - benzeno;
Metais Pesados - chumbo e o cádmio (um cigarro contém de 1 a 2 mg, concentrando-se no fígado, rins
e pulmões, tendo meia-vida de 10 a 30 anos, o que leva a perda de capacidade ventilatória dos pulmões,
além de causar dispnéia, enfisema, fibrose pulmonar, hipertensão, câncer nos pulmões, próstata, rins e
estômago);
Níquel e Arsênico - armazenam-se no fígado e rins, coração, pulmões, ossos e dentes resultando em
gangrena dos pés, causando danos ao miocárdio etc.

MALEFÍCIOS DO CIGARRO
Os malefícios do tabaco são provenientes, em grande parte, das minúsculas partículas de alcatrão e
substâncias cancerígenas. Metade dos seis tipos de câncer que mais causam mortes no Brasil tem o cigarro
como fator de risco.
O fumo, por exemplo, é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão, causador de 12 mil mortes
por ano no país. Além disso, o cigarro está relacionado à causa de tumores malignos na boca, laringe,
pâncreas, rins e bexiga.
No pulmão, além de câncer, o uso do cigarro promove várias outras doenças graves. O enfisema e a
bronquite, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, são doenças graves causadas, na grande maioria das
vezes, pelo hábito de fumar.
O cigarro também aumenta a concentração de LDL (colesterol “ruim”) e diminui a concentração de HDL
(colesterol “bom”) no sangue, podendo causar doenças coronarianas, como infarto do coração. Os fumantes
têm quase o dobro do risco de sofrer um infarto do miocárdio ou morte por doenças do coração em relação
aos não fumantes, além disso, causam lesões nos vasos sanguíneos de todo o corpo, podendo levar aos
casos de acidente vascular cerebral (mais conhecido como “derrame”).
Algumas Informações:
O fumante passivo é aquele que não fuma, porém respira a fumaça do cigarro de outras pessoas. As
crianças são as maiores vítimas, estando sujeitos aos mesmos riscos dos fumantes.
Os filhos de mães que fumaram durante a gravidez tendem a nascer com peso e altura inferiores aos
filhos de mães não fumantes.
A criança que convive com fumantes, está mais sujeita a se tornar um fumante
e a fumar mais precocemente.
de agosto

Fonte: http://www.saude.gov.br e http://www.fiocruz.br
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Viver bem é viver com saúde.
Fique longe do cigarro.

Fumo
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ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS

FORTALECENDO OS PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA
CORPORATIVA NA USINA SANTA TEREZINHA

Nos meses de junho e julho foram realizadas
palestras sobre Governança Corporativa, pela
Gerência de Auditoria (Luis Alberto Soria) e
sua Assistente (Aline Mary Ramos Cavalcante),
em todas as Unidades produtoras e Logística,
atingindo um público de 128 pessoas.

Esta palestra teve como objetivo fortalecer o
conhecimento dos gestores sobre Governança.
Foram
discutidos
os
princípios
de
Transparência, Equidade, Prestação de Contas
e Responsabilidade Corporativa, bem como
o sistema pelo qual a Empresa é dirigida,
monitorada e incentivada, envolvendo o
relacionamento entre proprietários, Conselho
Administrativo e Diretoria.
Também foram comentadas as Políticas
de Governança Corporativa, de Lucros e
Dividendos, de Sustentabilidade, de Gestão de
Riscos e Política de Gestão Integrada SMSQRS
(Saúde, Meio Ambiente, Segurança, Qualidade
e Responsabilidade Social) e Políticas
Operacionais.
Além
disso,
foram
explanadas
as
responsabilidades dos Comitês de Avaliação e
suas Matrizes de Risco que serão trabalhadas
na sequência.

ACONTECE NAS UNIDADES

UNIDADE SÃO TOMÉ CELEBRA OS RESULTADOS DO
PRIMEIRO SEMESTRE DO PPR
celebrou os resultados alcançados do PPR.
Os colaboradores, foram recebidos com muita
alegria pela equipe de trabalho que se preocupou
em cumprimentá-los um a um.
Contamos com a participação ativa do Diretor
João Batista Meneguetti, dos gerentes Sidnei
Salomão Meneguetti, Eduardo Iganácio Baptista,
Marcos Roberto Guizelini e da Psicóloga Ana
Lúcia Pintinha.
As apresentações tiveram como foco os
resultados alcançados, os resultados que
precisamos alcançar e principalmente o valor
que todo colaborador tem dentro deste processo.
O fator humano sempre será determinante
para que se atinja os resultados. O PPR é de
todos para todos. Nesta linha de pensamento,
a Unidade se preocupou em dar continuidade
Ao iniciarmos a safra, nos colocamos a as palestras motivacionais, onde focou-se os
disposição para vencermos os obstáculos, resultados, mas, principalmente o valor que
lutamos dia a dia, levando em consideração cada funcionário tem neste processo.
De fato “quem nós somos faz a diferença”.
todo contexto organizacional. A preocupação em
atingir resultados, em preservar a segurança, em Portanto, podemos escolher fazer sempre o
ter qualidade de vida no trabalho, são algumas melhor a cada dia, como disse Abraham Lincoln
das condições imprescindíveis para que se “a melhor coisa sobre o futuro é que ele vem
apenas um dia de cada vez” Por isso, podemos
atinjam os padrões de qualidade esperado.
Para que estes padrões possam ser funcionais, ter sempre a esperança de que as realizações do
se faz necessário, bom relacionamento amanhã dependerão das sementes plantadas a
interpessoal, comunicação clara e objetiva, bem cada dia. Plantar é opcional, colher é obrigatório,
vamos plantar o nosso melhor e colheremos os
como trabalho em equipe entre outros.
Na certeza de que o nosso melhor ainda resultados desejados. Parabéns a todos os
está por vir, de que podemos fazer sempre colaboradores.
mais, dia 18 de agosto a Unidade de São Tomé,
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MEIO AMBIENTE

ELIMINAÇÃO GRADATIVA DA DESPALHA DA
CANA-DE-AÇÚCAR POR MEIO DA QUEIMA CONTROLADA

A eliminação gradativa da despalha da cana-de-açúcar através da queima controlada no Estado do Paraná foi
normatizada pela Resolução nº 76, de 20 de dezembro de 2010, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMA. Esta Resolução foi resultado das tratativas de um Grupo de Trabalho formado por representantes
do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, SEMA, Federação da Agricultura do Estado do Paraná – FAEP, Universidade
Federal do Paraná – UFPR e da Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná – Alcopar, de acordo
com o Protocolo Agroambiental, firmado em 26 de março de 2010 entre esta última e o IAP.
A Resolução SEMA nº 76/10 definiu as áreas mecanizáveis como aquelas cujas plantações estejam em áreas
acima de 150 ha (cento e cinqüenta hectares), com declividade igual ou inferior a 12% (doze por cento) além de
solos estruturais que permitam a adoção de técnicas usuais de mecanização da atividade de corte de cana. As áreas
não mecanizáveis são aquelas cujas plantações estejam em áreas de até 150 ha (cento e cinqüenta hectares) e/ou
declividade superior a 12% (doze por cento) e inferior a 45% (quarenta e cinco por cento), e em demais áreas com
estrutura de solo que inviabilizem a adoção de técnicas usuais de mecanização de corte de cana.
A Resolução SEMA nº 76/10 estabeleceu um cronograma para que os plantadores de cana-de-açúcar que utilizem
a queima controlada como método para a despalha da cana-de-açúcar sejam obrigados a eliminar a prática, nas áreas
mecanizáveis, nos seguintes prazos e percentuais:
I – até 31 de dezembro de 2015 – 20% (vinte por cento) do total da área mecanizável de plantio da cana-deaçúcar;
II – até 31 de dezembro de 2020 – 60% (sessenta por cento) do total da área mecanizável de plantio da canade-açúcar;
III – até 31 de dezembro de 2025 – 100% (cem por cento) do total da área mecanizável de plantio da canade-açúcar;
Ficou estabelecido ainda que os canaviais plantados em áreas mecanizáveis a partir da data de publicação desta
Resolução seguirão os mesmos prazos elencados acima e, no caso do plantio em áreas não mecanizáveis, a utilização
da queima controlada deverá ser eliminada até 31 de dezembro de 2030.
É importante destacar que foram considerados na elaboração desta Resolução os aspectos sociais, ambientais e
econômicos da sustentabilidade – “Triple Botton Line” -, isto é:
• Ser justo socialmente, considerando a mão de obra empregada na colheita manual da cana-de-açúcar que
precisará ser treinada para aproveitamento na colheita mecanizada e/ou inserida em outras atividades agrícolas;
• Ser responsável ambientalmente, através do emprego de técnicas adequadas de conservação do solo e
redução gradativa da emissão de gases de efeito estufa;
•Ser viável economicamente, através da sistematização gradativa da cultura da cana-de-açúcar e da aquisição
gradativa de colhedeiras para colheita mecanizada.
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UNIDADE IVATÉ APOSTA EM PARCERIA COM SAPORE
A FIM DE CONTRIBUIR COM A SATISFAÇÃO DO
COLABORADOR

A Unidade Ivaté, preocupada com a
qualidade de vida e com a saúde do trabalhador,
implantou, em parceria com a Sapore, o Comitê
do Restaurante, cujas atividades iniciaram em
janeiro de 2009.
O Comitê realiza reuniões mensais com
representantes das Áreas Industrial e Agrícola
juntamente com a Gerente do Restaurante,
Natália Morro Rossi.
O objetivo desta comissão é centralizar as
críticas e sugestões em pessoas estratégicas
nos setores, ou seja, os membros do Comitê,
que irão conduzir as informações de forma ética,
buscando soluções em relação aos serviços
prestados, bem como as informações colhidas
dos usuários do restaurante.
Com a implantação desta comissão podemos
citar melhorias como: Segregação do lixo, com
campanhas de sensibilização aos usuários do
Restaurante em relação à conduta adequada
em relação aos resíduos gerados ao término da
refeição.
O Comitê, preocupado com a preservação do
Meio Ambiente e a questão da quantidade de
resíduo gerado estão em fase de implantação
da substituição de utensílios descartáveis como
copos e vasilhames de sobremesa, por utensílios
permanentes de inox e acrílico.
Para Natália Rossi, essa mudança em consumo

favorece tanto à Usina Santa Terezinha, a fim de
atender as boas práticas ambientais, quanto à
Sapore, que visa a fidelização do cliente.
Cabe ressaltar ainda melhorias como os
informativos, onde são divulgadas regras e
normas de funcionamento do Restaurante,
mudanças na rotina deste, a inserção de novos
serviços oferecidos pela Sapore, como: Prato
Light, Dia da Massa e Dia do Peixe.
Outro serviço oferecido pela Sapore aos
usuários do restaurante é o Café com a Sapore,
que acontece mensalmente, no horário de
trabalho. A cada mês são convidados funcionários
de um turno de trabalho, assim, temos o café da
manhã e café da tarde que envolvem tanto os
colaboradores do 1º, 2º e 3º turnos.
Segundo a presidente, Adriana Santos
Campos, o Comitê é uma forma de
comprometer os colaboradores no zelo,
manutenção e acompanhamento adequado
deste benefício que é oferecido pela empresa,
além, da monitoração em relação à qualidade
das refeições e dos serviços prestados pela
Sapore. Com isso, conclui Adriana, há a
possibilidade de exercermos com ética, os
direitos e deveres enquanto colaboradores
da Usina e usuários do Restaurante, além de
proporcionarmos um ambiente com qualidade
de vida e desenvolvermos a consciência de
que nossa saúde mental e física, obtida por
meio de uma alimentação saudável é a base
para um ambiente profissional suficientemente
bom. Representando a fala do comitê, Adriana,
parabeniza a Sapore, por meio da atuação da
Gerente Natália Morro Rossi por manter-se
sempre disponível em ouvir as criticas enunciadas
pelos membros do Comitê e por comprometerse em fazer acontecer as mudanças sugeridas,
bem como cumprir rigorosamente com as
normas de segurança alimentar.

UNIDADE IGUATEMI FAZ HOMENAGEM NO DIA DO
TRABALHADOR RURAL
No dia 12 de Agosto de 2011 os cortadores de cana da unidade de Iguatemi tiveram uma surpresa!
Foi realizada uma homenagem aos trabalhadores rurais da Usina Santa Terezinha em comemoração
ao Dia do Cortador de Cana, entregando uma lembrança carinhosa aos colaboradores.
A iniciativa contou com o apoio e incentivo da Unidade e a organização ficou a cargo de uma
dedicada equipe formada pelo Chefe de Mão-de-obra, João Trentin, juntamente com os demais
fiscais, integrantes da Segurança e Medicina do Trabalho e da CANAPAR.
Alguns funcionários se emocionaram com a homenagem, pois não tinham conhecimento sobre
esta data tão importante. Todo este esforço foi para demonstrar o apreço que a nossa empresa
possui pelos nossos colaboradores que são os cortadores de cana.
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CAMPANHA DO AGASALHO NA UNIDADE IGUATEMI
de Pessoal conseguiu com a sua igreja. Foram
necessárias várias viagens de Kombi para trazer
todos os agasalhos para a devida separação e
organização. As roupas recebidas passaram por
uma prévia triagem e separação por categoria,
feminino, masculino, infantil e sapatos. O
evento de entrega aconteceu no dia 13 de julho,
nas dependências do AREST (Associação
Recreativa e Esportiva Santa Terezinha –
Associação dos Funcionários).
Os colaboradores rurais foram recebidos
com pipoca e suco e tiveram a oportunidade de
escolher e levar roupas que tivessem utilidade
para toda a sua família. O evento contou com a
participação da equipe do SESMT, da CANAPAR
e do auxílio de duas trabalhadoras rurais, as
Sras. Efigênia e Regina, que auxiliaram no
preparo dos lanches e sucos. Os agasalhos
No mês de Julho aconteceu a Campanha restantes foram doados à comunidade da cidade
do Agasalho 2011, um projeto realizado em de Mandaguaçu e a Instituição Casa Lar Vida
parceria entre Usina Santa Terezinha – Unidade e Esperança. A iniciativa teve boa repercussão,
Iguatemi, CIPA/CIPATR e a CANAPAR tendo de acordo com o motorista de um dos ônibus,
como público alvo os trabalhadores rurais. Os Sr. Pedro Orlandeli Neto “O pessoal da turma
locais de arrecadação ficaram distribuídos de gostou muito, as roupas eram muito boas”.
maneira estratégica, para que os colaboradores A representante da instituição, Sra. Vanuza,
tivessem facilidade em participar. O projeto agradeceu a doação recebida comentando que
contou com a participação ativa de todos os os internos sempre precisam de doações de
colaboradores, contudo podemos destacar a vestimentas e de outros itens também.
doação que o David de Oliveira, do Departamento
CULINÁRIA

Massa:
12 colheres de farinha de trigo
03 colheres de açúcar
03 colheres de margarina
01 ovo inteiro
01 colher (sopa) de fermento

TORTA DOCE

Recheio:
O recheio fica a seu critério.
Essas são algumas sugestões: banana cortada em rodelas com açúcar e canela; maçã picada
com açúcar e canela; leite condensado com suco de limão.
Modo de fazer:
Misture tudo e amasse. Se necessário, coloque óleo até dar ponto.
Unte uma travessa com óleo e forre com a massa.
Coloque para assar por 30 a 40 minutos.
Essa receita foi enviada por Aline Mary Ramos Cavalcante, da área de Organização & Métodos, do Corporativo. Se você quer que
a sua receita apareça aqui também, envie para o e-mail comunicacao@usacucar.com.br (e, se puder, mande foto)!
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CHEGA DE ENROLAR!
Novos estudos sugerem que deixar tarefas pra depois faz parte do instinto humano. Como evitar
esse mau hábito e botar em prática as resoluções?
Abaixo, técnicas para sacudir a preguiça e a tentação de empurrar as tarefas para daqui a pouco.

A sugestão dessa matéria foi enviada por João Antônio dos Santos da Área de Compras, do Corporativo. Se você quiser sugerir um tema também
envie para comunicacao@usacucar.com.br!
Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI200904-15228,00-CHEGA+DE+ENROLAR.html Atualizado em 07/01/2011 - 22:25 Acessado em
16/09/2011 - 09:08
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SEGURANÇA DO TRABALHO

USINA SANTA TEREZINHA INVESTE NA CAPACITAÇÃO
EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Além de realizar a integração na contratação ou alteração de função, Diálogos Diários de Segurança
- DDS, fazer reuniões de CIPA e CIPATR, realizar acompanhamento médico do trabalhador de
acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, a Usina Santa
Terezinha realiza inúmeros cursos e treinamentos de capacitação com ênfase em Segurança e
Saúde do Trabalho para evitar acidentes e manter o trabalhador atualizado e comprometido com a
sua saúde e segurança.
Confira as imagens:

Curso Carregadeira de Cana

Curso Fertiirrigação

Curso NR-10 Eletricistas

Treinamento em Primeiros Socorros

Treinamento em Emergência

Curso Aplicação de Agrotóxicos
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