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ACONTECE NAS UNIDADES

UNIDADE IVATÉ PROMOVE AÇÃO AMBIENTAL EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE
saída de água e água potável. Segundo o Engenheiro
Agrônomo da Unidade, Marcos Henrique da Silva
o projeto é inédito na Região do Arenito Caiuá, e
servirá de moldes para os demais proprietários
rurais que desejam preservar e ter fonte de água
potável na propriedade.
Mais uma vez a Unidade Ivaté sai na frente
com este projeto para a melhoria dos mananciais
existentes na área de abrangência agrícola.

Em comemoração ao Dia da Árvore, a Unidade
Ivaté, promoveu a 4ª Festa Anual das Árvores
abordando a importância da recuperação das
nascentes. A preservação da vegetação ao redor
dos cursos d’água e ao redor das nascentes
são obrigatórias e tidas como prioritárias para
manutenção da biodiversidade. Do plantio,
participaram representantes do IAP, Prefeito
Municipal, Emater, Sindicato Rural, Senar, Syngenta,
FMC e os alunos do 4º ano das Escolas Municipais
de Ivaté. Para este dia - 21/09/2011 - foi desenvolvido
um Projeto de Recuperação de Nascentes em uma
área de atuação de plantio de cana da Usina Santa
Terezinha, com os moldes da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado do Paraná.

O projeto tem como base o levantamento inicial
do local e o potencial da nascente. É realizada uma
limpeza do local com a abertura de uma vala onde
será represada a água, preparo do solo-cimento para
criar estrutura e revestir a nascente; construção da
estrutura de proteção com a utilização de cascalho
e brita; colocação dos tubos de PVC para limpeza e
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No entorno da área de nascente foi realizado
um plantio de árvores nativas pelos alunos visando
à recuperação da área em questão. No dia do
evento foram ministradas palestras sobre prevenção
ambiental e proteção de nascentes pela Equipe
da Usina e pelos representantes do IAP. Também
foram apresentadas maquetes educativas pelos
aprendizes do Programa JAA Mecânico da Unidade.
O projeto envolveu a participação de mais de 100
pessoas entre alunos e professores das Escolas do
município.
Educação Ambiental e Sustentabilidade garante
a sobrevivência das atuais e futuras gerações!
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TERMINAL LOGÍSTICO PARTICIPA DA COMEMORAÇÃO
AO DIA DAS CRIANÇAS EM PARANAGUÁ
beça com muita música, brincadeiras e jogos de futebol
e vôlei que aconteceram durante o dia. E para matar a
fome dos pequenos, foram servidos cachorro-quente,
pipoca e refrigerante. As colaboradoras Viviane Chotte
e Valéria Ferreira, do Terminal Logístico de Maringá
participaram do evento e realizaram a distribuição dos
brinquedos doados.

A criançada fez a festa neste dia 12 de outubro em
Paranaguá. Novamente o Terminal Logístico colaborou
com a doação de brinquedos para as crianças carentes
do bairro Vila do Povo onde o Terminal está localizado.
Organizada pelo Presidente da Associação do bairro
e demais membros, a festa já se tornou uma tradição na
Vila e conta com a doação de brinquedos de empresas
da região, de acordo com o que foi relatado pela
comissão organizadora. Enquanto aguardavam pela
hora de receber os brinquedos, a garotada se divertiu à

Entre carrinhos, bonecas e jogos, foi fácil perceber o
sorriso das crianças a cada brinquedo entregue. Cento e
cinquenta crianças foram presenteadas. Sem dúvida, a
diversão rolou solta neste Dia das Crianças!

UNIDADE TERRA RICA PROFISSIONALIZANDO JOVENS E
FORMANDO CIDADÃOS
sob a coordenação e atuação dos próprios jovens
participantes do AAJ. O resultado foi tão bom que,
a pedido da direção das duas instituições, no dia 23
de Setembro da Semana Nacional de Educação no
Trânsito eles reapresentaram as atividades.

O Programa de Aprendizagem para Adolescentes
e Jovens – Mecânica Agrícola da Unidade Terra Rica
vem se diferenciando pela realização de diversas
atividades voltadas para assuntos como cidadania,
gestão pessoal e profissional com destaque em
envolvimento, criatividade, trabalho em equipe e
outras competências.
No mês de Julho de 2011 realizaram dentro
de Cidadania e Educação no Trânsito um Projeto
envolvendo alunos do ensino fundamental das
No dia 02 de Setembro participaram de uma
Escolas Municipais Rosalina de Moraes e Rita de
Cássia, ambas de Terra Rica. Este projeto propôs “Trilha de Olhos Vendados” na estação Ecológica
um teatro, vídeo e música sobre o assunto e ainda de Caiuá entre os Municípios de Diamante do
distribuição de brindes e jogos para as crianças Norte-PR e Rosana-SP, esta atividade oportunizou
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reflexão sobre solidariedade, trabalho em equipe,
confiança e educação ambiental.
Dentro da programação diferenciada teve minicampeonato de futebol entre as Unidades Iguatemi,
Terra Rica e Paranacity; plantio de mudas no Dia
Nacional da Árvore, visita no dia 30 de setembro
na Retífica Motopar em Maringá; no mesmo dia
na Oficina da Paraná Equipamentos também em
Maringá. Neste ano ainda estão na programação
uma visita no campo experimental de cana-de-

açúcar da RIDESA em Paranavaí e eventos técnicos
de mecânica e elétrica sendo desenvolvidos na
Unidade, junto de parceiros do Grupo.
A Unidade tem demonstrado interesse e
valorização dos jovens buscando uma relação de
aprendizagem sustentável e duradoura. “Não basta
somente profissionalizar nossos jovens, temos que
formar cidadãos”, expõe a gestão de treinamento da
Unidade.

UNIDADE SÃO TOMÉ: A FAMÍLIA DO COLABORADOR
FAZENDO PARTE DA EMPRESA

Em 27 de agosto de 2011, o Senar realizou, em
parceria com a Unidade São Tomé, um almoço de
confraternização com os participantes do curso
de Desenvolvimento Comportamental. O objetivo,
integrar a família ao contexto organizacional do
colaborador. A pedido dos colaboradores que fazem
o curso, a psicóloga realizou a palestra com o Tema
“Família, Alicerce para o Sucesso”.
Na ocasião, acompanhados de seus familiares, os
colaboradores puderam refletir sobre a qualidade dos
relacionamentos que estão dispensando à família, as
diferenças que fazem parte do universo masculino e
feminino, as responsabilidades que compete a cada
membro da família, bem como a difícil tarefa de
educar os filhos.
A Unidade São Tomé, além de investir nos
treinamentos técnicos, comportamentais, tem
procurado promover a integração da família, pois
a reconhece como sendo a primeira formadora de
valores essenciais no desenvolvimento humano.
É oportuno dizer, que a família é a primeira base da
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construção da identidade do indivíduo, podendo ser
definida por um conjunto de pessoas que se unem
pelo desejo de estarem juntas, de construírem algo e
de se complementarem. É por meio dessas relações
que os seres humanos tendem a se tornarem mais
afetivos e receptivos. “Segundo Monica Mcgoldrick,
para que as relações afetivas ocorram de modo
adequado se faz necessário inicialmente, que as
referências paternas e maternas, sejam ativas em
seus papéis. A definição de papéis no ambiente
familiar ajuda a manter a afetividade mais saudável, o
que colabora para o desenvolvimento satisfatório do
ser humano”, relata a Psicóloga Ana Lucia Pintinha.
Em face da importância que a família possui dentro
de todo contexto social, não podemos dissociá-la do
contexto organizacional, quanto melhor estiverem as
famílias dos funcionários, melhores serão as relações
de trabalho. É neste objetivo que a Unidade São
Tomé, desde 2010, tem propiciado aos colaboradores
eventos que possibilitem a integração familiar.
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UNIDADE RONDON PROMOVE PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS

A Educação é a base para o desenvolvimento e a
dignidade do ser humano. Baseada nisso, a Unidade
Rondon da Usina Santa Terezinha, em parceria com
a CANAPAR e o Governo Municipal, implantou “O
Projeto Alfabetização Para Todos” que abrange os
trabalhadores rurícolas. Este projeto visa auxiliar
na erradicação do analfabetismo no setor rural,
acreditando que quando toda a sociedade se une
por um mesmo objetivo as possibilidades de sucesso
são garantidas, formando assim colaboradores
mais satisfeitos e interagidos com a sociedade. O
sucesso desse projeto deve-se ao rurícola que após
sua jornada de trabalho se disponibilizou a aprender
a ler e escrever.
Paralelamente a esse trabalho, em comemoração
ao Dia da Árvore, a Unidade realizou o plantio de
mudas nativas, como atividade socioambiental,

em um trecho de uma Área de Preservação
Permanente (APP). Participaram da comemoração
os colaboradores da Usina e da CANAPAR e os
alunos da quarta série da escola municipal. Com
o objetivo de promover a Educação Ambiental
a atividade teve início com a realização de uma
palestra para as crianças, seguida de um lanche
e do plantio das mudas. A preservação ambiental
e a responsabilidade social têm por significado o
compromisso com a vida. Por isso, “se você tem
metas para um ano, plante arroz. Se você tem metas
para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem metas
para 100 anos, então eduque uma criança. Se você
tem metas para 1000 anos, então preserve o meio
ambiente”. (Confúcio).

ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS

PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA
USINA SANTA TEREZINHA
No mês de Setembro de 2011 a Equipe de Auditoria
Interna – O&M Procedimentos iniciou o Trabalho de
Normatização e Procedimentos Padronizados nos
Setores de Portaria, Balança e Oficina Mecânica
Agrícola das Unidades de Cidade Gaúcha e Rondon,
tendo previsão para outubro o início na Unidade de
São Tomé.
Este trabalho, que já foi realizado nas Unidades
de Paranacity, Tapejara e Terra Rica, têm por
objetivo buscar a implementação, com orientação,
relativas às Instruções Normativas e a padronização
dos Procedimentos Operacionais e Impressos
Padronizados adotados pela Usina Santa Terezinha,
uniformizando assim as atividades realizadas em
todas as Unidades do Grupo.
O projeto conta com o apoio da Diretoria das
Unidades, Gerências e Supervisão das Áreas
envolvidas, fornecendo assim o suporte necessário
ao bom desenvolvimento das atividades da Equipe
de Auditoria Interna – O&M Procedimentos.

O desenvolvimento dos trabalhos é realizado
da seguinte forma: A Equipe elenca as Instruções
Normativas e Procedimentos Operacionais e
Impressos Padronizados aplicados direta ou
indiretamente a cada Setor, apresenta a todas às
áreas envolvidas, fornece orientações e informações
aos Colaboradores de cada Setor para que executem
suas atividades em conformidade com estas Normas
e Procedimentos. Após esta etapa é realizado
um acompanhamento técnico, visando avaliar na
prática a adequação de cada Setor ao Trabalho de
Padronização.
A Equipe de Auditoria Interna – O&M
Procedimentos, coordenada pelo Gerente da Área,
Luis Alberto Soria, conta com a ajuda e empenho
de todos os Colaboradores das Áreas em que serão
aplicados os Trabalhos de Padronização, visando
maior e melhor eficiência dos resultados a serem
obtidos com o desenvolvimento das atividades
propostas.
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UNIDADE PARANACITY INVESTE EM ESTRUTURA E
TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO

No dia 20 de outubro deste ano, a Unidade de Paranacity realizou a solenidade de entrega dos certificados e
início das atividades da sua Brigada de Incêndio. Constituída por 65 colaboradores voluntários, das áreas Industrial
e Agrícola. Entre os dias 02 e 27 de maio deste ano, estes colaboradores realizaram os cursos de formação de
Brigada de Incêndio e Resgate em Espaço Confinado com carga horária de 80 horas. Com a pressurização da rede
de hidrantes e a chegada dos equipamentos de segurança no combate a incêndio, deram início as suas atividades.
Para o funcionamento efetivo da Brigada de Incêndio, a Unidade Paranacity investiu, além do treinamento, em
equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva necessários para os brigadistas atuarem
em casos de princípio de incêndio, e em uma rede de hidrantes que atende o parque industrial, contemplando os
05 tanques de álcool, a destilaria, moenda, fábrica de açúcar, armazém de açúcar, caldeiras e depósito de bagaço.
Ainda está em fase de implantação a rede de hidrantes que atenderá o complexo de manutenção agrícola.
A Brigada tem como atribuições a vistoria e manutenção da rede de hidrantes, mangueiras, extintores, equipamentos
de combate a incêndio, sistemas de evacuação, capacitações e reciclagens para os membros da equipe. Será
composta por 01 coordenador, 01 secretário, 06 chefes de brigada e demais membros. A Brigada de Incêndio é,
também, um passo importante para a Área de Segurança do Trabalho, que a partir de agora com verdadeiros salvavidas espalhados em diversos setores da empresa e juntamente com a CIPA e CIPATR serão os olhos e os ouvidos
da Área de Segurança, melhorando ainda mais as condições seguras dos trabalhadores de nossa Empresa.
Na solenidade mencionada estiveram presentes o Diretor da Unidade, Sr. Álvaro Meneguetti, os gerentes Sr.
Henrique Willian Bego Soares, Gilberto Luis Gualtieri, Guilherme de Almeida Prado Rodrigues e Edimar de Andrade
Miguel, supervisores das diversas áreas, chefes e engenheiros, que prestigiaram o evento. Na ocasião o diretor
Álvaro e o Gerente Henrique em seus pronunciamentos destacaram a importância deste projeto e a satisfação em
participar deste salto nas condições de segurança da Unidade, parabenizaram a todos os voluntários brigadistas
ressaltando a importância do comprometimento destes colaboradores com a Empresa e, principalmente com os
demais colegas de trabalho.

CORPORATIVO RECEBE NOVA TURMA
DE ADOLESCENTES APRENDIZES

No dia 18 de Outubro de 2011 iniciou nova turma de
Adolescente Aprendiz Administrativo do Corporativo, onde
passaram por uma palestra e receberam um Manual Informativo
do Programa de Aprendizagem.
O programa tem por objetivo ingressar jovens no mercado
de trabalho, preprará-los para dar início à carreira profissional,
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sendo uma grande oportunidade na qual podem construir
seu projeto de vida, definindo e trilhando caminhos para
conquistar um novo papel na sociedade. Esse programa visa
contribuir com o processo de iniciação do adolescente no
mundo do trabalho, visando subsidiá-lo mediante informações
e orientações profissionais que lhe permita a assimilação de

ACONTECE NAS UNIDADES
atitudes e posturas adequadas para a relação de trabalho;
Contribuir com a formação de uma geração capaz de discernir
sobre a importância da busca do conhecimento, subsidiando
na construção de um novo projeto de vida que propicie sua
permanência no mercado de trabalho; Oportunizar aos
adolescentes aprendizes reflexões, a partir de debates, que
viabilizem a construção do auto-conhecimento e melhora nas
de suas relações interpessoais; Propiciar aos adolescentes,
através de treinamento prático e orientação profissional,
conhecimentos específicos importantes para o mundo do
trabalho; Estimular através de oficinas temáticas, dinâmicas,
debates, entre outros, reflexões que possam reverter no

fortalecimento do exercício da cidadania; Contribuir com o
desenvolvimento sustentável da organização e exercício da
responsabilidade social.
Portanto, a aprendizagem é um instrumento que cria
oportunidades tanto para o aprendiz quanto para as empresas,
pois prepara o jovem para desempenhar atividades profissionais
e ter capacidade de discernimento para lidar com diferentes
situações no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, permite
às empresas formarem mão-de obra qualificada, cada vez
mais necessária em um cenário econômico em permanente
evolução tecnológica.

NA UNIDADE TAPEJARA:
PLANTIO DE MUDAS
FESTA DO DIA DAS
NATIVAS
CRIANÇAS

A árvore ganhou um dia especial em virtude de sua
importância para a vida humana: 21 de setembro é o Dia da
Árvore!
A Unidade Tapejara , em parceria com o Clube da Árvore
composto por alunos de 09 a 10 anos e professores da Escola
Municipal Paulo Freire de Tapejara, realizaram o plantio de
mudas nativas na Fazenda Julina-E.
O plantio proporciona às crianças o comprometimento
ambiental e social, ou seja, permite o contato com o meio
ambiente e com outras crianças onde cada uma faz a sua
parte na responsabilidade de realizar o plantio das mudas e
também permite a reflexão sobre a conservação da natureza e
preservação das nossas matas.
Devemos respeitar as árvores, não só pelo que ela é, mas
também pela sua função na vida do ser humano. Quando
alguém destrói uma árvore, está destruindo uma fonte de vida
no planeta.

A Associação dos Funcionários da Usina Santa
Terezinha - ASFUST de Tapejara, realizou no dia 12 de
Outubro a festa em comemoração ao Dia das Crianças,
para filhos de associados de 0 a 10 anos de idade.
A festa contou com camas elásticas, piscinas de
bolinhas, castelo de ar, máquinas de algodão doce, balas
e doces, refrigerante, sorvete, cachorro quente e pipoca.
além da criançada se divertir com muitas brincadeiras
com premiações, palhaços, bonecos como o Zaelinho e
o Zé Gotinha.
Os voluntários para a festa são colaboradores da Usina
os quais dedicaram toda atenção, carinho e energia. A
todos o nosso muito obrigado.
“A melhor maneira de tornar as crianças boas é tornálas felizes”. Oscar Wilde

UNIDADE CIDADE GAÚCHA FAZ ENTREGA DE
EQUIPAMENTOS PARA UEMS
A Usina Santa Terezinha doou diversos
equipamentos para a Universidade Estadual do Mato
Grosso do Sul – UEMS com sede em Dourados,
contribuindo com a ampliação das atividades de
ensino, pesquisa e extensão do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Sucroalcooleira.
O curso é ofertado na Unidade Universitária do
município de Glória de Dourados e foi estabelecido

tendo em vista as usinas de grande porte
implantadas próximo ao município e a perspectiva
de novas implantações devido ao crescimento do
setor sucroalcooleiro na região de Mato Grosso do
Sul e Goiás.
No dia 20 de outubro, a Profª Luciana Moussa,
o Profº Etiénne Groot, representando a UEMS e
o Vereador Laerte Santana Silva, representando
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o município de Glória de Dourados, estiveram
presentes na Unidade Cidade Gaúcha para receber
os equipamentos e agradecer a contribuição em uma
reunião com o Gerente Industrial Maurício Honda e o
Gerente Agrícola Sebastião Santaroza em nome da
Usina Santa Terezinha e suas Unidades doadoras.
O Assistente Administrativo da Unidade Alysson

Dias e da Assistente de Comunicação Ana Karolina
Grimmes deram apoio na recepção e entrega.
Os professores agradeceram e ressaltaram que a
doação dos equipamentos ampliará as atividades de
ensino, permitirá o início do projeto de pesquisa do
curso além de enriquecer a parte prática das aulas.

GESTÃO DE PESSOAS

PSICÓLOGOS DA USINA SANTA TEREZINHA REUNIDOS

Psicólogos do Grupo estiveram reunidos no Corporativo
no dia 11 de Outubro para tratar de assuntos pertinentes a
Gestão de Recursos Humanos.
Dentre eles, foram discutidas algumas ações
emergentes do processo de Recrutamento e Seleção,
que visam melhorias e padronização do processo a nível
de grupo, com a finalidade de alcançar o desempenho

que possa contemplar os anseios individuais dos
colaboradores com as necessidades da organização,
viabililizando a troca de informações e experiências,
melhorando assim o aproveitamento das boas ações
realizadas e de experiências positivas que funcionam em
diferentes Unidades.

CULINÁRIA

COSTELA BOVINA NO FORNO
Ingredientes
•
•
•

2 kg costela bovina (costela minga) em um pedaço
Sal Grosso a vontade
Papel para churrasco e papel alumínio

Modo de Preparo
Fure bem o pedaço da costela.
No papel para churrasco, forre de sal grosso até o tamanho da costela,
depois coloque a costela em cima, cubra de sal grosso, e enrole bem
com o papel de churrasco.
Embrulhe em bastante papel alumínio, tem que ficar bem fechado,
coloque em assadeira com grelha suspensa, e encha a assadeira de
água, e leve para assar em forno quente em temperatura baixa, por
aproximadamente 6 horas, completando sempre a água da assadeira
quando secar.
Dica: Quebre os ossos da costela para ficar mais fácil para temperar
e enrolar.
Desenforme, bata o excesso de sal e sirva.
Rendimento: 8 a 10 pessoas.
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Quem enviou essa receita foi a Sandra Pereira Roncada, do Protocolo,
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)!

ACONTECE NAS UNIDADES

UNIDADE IGUATEMI: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
COM AÇÃO SOCIAL
A
Usina
Santa
Terezinha e o SENAR
têm
uma
grande
parceria na promoção
de cursos específicos
para cada área. Estes
cursos
transmitem
aos
colaboradores
conhecimento técnico
e prático.
Na
Unidade
Iguatemi
há
um
grupo
de
15
colaboradores que estão participando
do Curso Desenvolvimento Comportamental, que tem
como objetivo: potencializar a gestão das competências
individuais e institucionais dos participantes, integrando e
implementando o envolvimento em ações que permitam à
auto-realização e excelência no cumprimento da missão
institucional.
A carga horária, deste curso, é de 128 horas ou 16 dias,
sendo que, em 14 dias acontecem na sala de aula, num
outro dia a aula é realizada com a participação da família
dos colaboradores (uma confraternização) e 1 dia saem
ao campo para praticar o que foi ensinado. No dia 16 de
setembro foi realizado o dia de campo onde o primeiro
compromisso foi no Banco de Sangue de Maringá onde
pudemos fazer doação de sangue.

Após esta solidariedade, foram conhecer o Parque
Japão para contemplar e conhecer a cultura japonesa.

O local será aberto ao
público no dia 10 de
Dezembro de 2011, mas
nosso grupo conseguiu
uma liberação para entrar
e assim conferir o que está
acontecendo neste local
e como podemos admirar
a paisagem e ao mesmo tempo lembrarmos que
nesta área já foi um dia um grande lixão de nossa cidade.
Ao fundo temos a casa de chá, só para sabermos, as
telhas de todos os prédios vieram do Japão, são feitas
de cinzas vulcânicas. Há muitos pontos do parque para
serem admirados, mas segue o convite para vistas: Rua
Tulipa s/nº - Parque Industrial Maringá - Paraná
No último momento
estivemos no MOLIVE,
Centro de reabilitação de
Alcoólatras e drogados,
na saída para Campo
Mourão, ouvimos relatos
das pessoas que ali

estavam
para
tratamento
e
percebemos que o vício
é algo muito difícil para
ser controlado.
O
tratamento
é
realizado
sem
medicações, mas muito
incentivo para que a pessoa possa utilizar a força de
vontade e trabalham com o lado espiritual.
Existe o momento para trabalhos manuais e espaços
para meditações e contemplação do ambiente.

DIA DA ÁRVORE NA UNIDADE IGUATEMI

No dia 21-09-2011 foi comemorado na
Unidade Iguatemi junto com Centro Municipal
de Educação Infantil Professora France
Luz, o Dia da Árvore. As crianças assistiram
a um filme sobre reciclagem e os cuidados
com as plantas, conheceram o que é uma

compostagem e como preparála e utilizar como adubo para
as plantas. Aprenderam a
plantar feijões e a observar
o
desenvolvimento
desta
plantinha. Por fim ganharam um
lanche sob a sombra de árvores
e sentiram como uma sombra
pode refrescar o ambiente,
ainda levaram para a escola mudas de árvores
nativas para ser plantadas.
A curiosidade das crianças sobre o ambiente
faz com que elas realmente aprendam a
preservar a natureza e com isto proporcionar
um futuro equilibrado e sustentável.
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ACONTECE NAS UNIDADES
MEDICINA E SAÚDE

PREVENINDO O CÂNCER DE MAMA
O mês de outubro é dedicado à importância da conscientização, promoção e a detecção
precoce do câncer de mama.
O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, de acordo com o
Instituto Nacional de Câncer (Inca). Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores
são as chances de cura, por isso, é importante que todos se mantenham informados sobre
seus fatores de risco e diagnóstico. A incidência é maior em mulheres acima de 35 anos e
as estatísticas apontam aumento de sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto
nos em desenvolvimento.
É uma doença curável se descoberta a tempo, o que nem sempre é possível, pois o medo
do diagnóstico é muito grande, levando algumas mulheres a perderem um tempo precioso.

Como detectar nódulos na mama?
Segundo o Inca, as formas mais eficazes para detecção precoce são o autoexame, o
exame clínico e a mamografia.
Especialistas recomendam fazer o autoexame da mama uma vez por mês. A melhor
época é logo após a menstruação. Para as mulheres que não menstruam mais, o autoexame
deve ser feito num mesmo dia de cada mês, como por exemplo, todo dia 10.
O primeiro exame clínico das mamas deve ser realizado aos 20 anos e repetido a cada
três anos até os 40 e, então, anualmente. A primeira mamografia deve ser realizada aos 35
anos, repetida aos 40 anos e a partir daí a cada dois anos até os 50 anos, quando passa a
ser realizada anualmente.

Fatores de Risco:
Inúmeros fatores podem aumentar a chance de a mulher desenvolver o câncer de mama,
tais como:
• Sexo - o câncer de mama é, sobretudo uma afecção do sexo feminino, embora os
homens também possam ser acometidos (aproximadamente 1% dos casos);
• Idade - maior incidência acima de 40 anos, sobretudo depois dos 50 anos;
• Mulheres cujas mães, irmãs e/ou tias tenham apresentado câncer de mama,
principalmente se a doença manifestou antes da menopausa;
• Primeira gestação após os 30 anos de idade;
• Mulheres que nunca amamentaram;
• Menarca precoce (primeira menstruação) e menopausa tardia (última menstruação);
• Tabagismo;
• Ingestão crônica de bebida alcoólica;
• Obesidade;
• Dieta rica em gorduras de origem animal;
• Sedentarismo (falta de atividade física);
• Terapia de reposição hormonal por mais de 10 anos.
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Sintomas do câncer de mama:
O câncer de mama normalmente não dói. A mulher pode sentir um nódulo (ou caroço)
que anteriormente ela não sentia, ou ainda pelo tamanho inicial do nódulo, ou mesmo a
localização. Para isso você deve procurar o seu médico. O médico vai palpar as mamas,
as axilas e a região do pescoço e clavículas e confirmando a presença do nódulo na mama
pedirá uma mamografia.
A mulher também pode notar uma deformidade nas suas mamas, ou as mamas podem
estar assimétricas. Ou ainda pode notar uma retração na pele ou um líquido sanguinolento
saindo pelo mamilo. Nos casos mais adiantados pode aparecer uma “ferida” (ulceração) na
pele com odor muito desagradável.
Como realizar o autoexame?
O autoexame é um método de diagnóstico onde a própria mulher faz, em frente a um
espelho. É um exame visual de suas mamas, seguida de palpação. Portanto uma forma
simples de prevenção.
Qualquer alteração ou dúvida verificada pelo autoexame deverá ser comunicada com
brevidade ao ginecologista ou mastologista que é o médico especializado em doenças da
mama.

PREVINA-SE. A PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO!
Fonte: http://www.cancer.org.br, http://www.saude.gov.br, http://www.abcdasaude.com.br
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FESTA DAS CRIANÇAS DO CORPORATIVO E LOGÍSTICA
Em comemoração ao Dia das Crianças, no dia 12 de outubro a Associação dos Funcionários da Usina
Santa Terezinha – Corporativo e Logística, realizou uma festa super divertida para filhos, sobrinhos e netos
dos colaboradores.
Teve sorvete, pastel, refrigerante, pipoca, algodão doce e muita brincadeira. A recreação ficou por conta
da Academia do Bosque, comandando as brincadeiras de cabo de força, torta na cara, bexiga de água e
além dos brinquedos, teve pintura artística. Cleiton Princival, do Almoxarifado Central foi com a esposa
Heloísa e levou a sobrinha Kethlyn, filha do Cleverson Princival, seu irmão gêmeo, que trabalha na logística.
Kethlyn aprovou a festinha, comeu, brincou, pintou uma borboleta linda no rosto e curtiu muito com a prima
Suelen.
Pelas fotos podemos ver que a criançada aproveitou um montão e, sem dúvida, os adultos também!

USINA SANTA TEREZINHA APOIA PROJETO ESPORTIVO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Com uma solenidade realizada no dia 11 de
novembro, a Universidade Estadual de Maringá
agradeceu as empresas que têm colaborado com
os projetos da Instituição na área de esportes.
De acordo com a Lei de Incentivo ao Esporte, as
pessoas jurídicas podem destinar até 1% do que
pagariam em tributo federal para projetos aprovados
e a Usina Santa Terezinha faz parte do rol das
empresas parceiras
Durante a cerimônia, o coordenador de projetos
ligados ao handebol da UEM, Dourivaldo Teixeira,
relatou sobre os vários projetos aprovados e o valor
captado junto ao empresariado.
Entre os projetos aprovados da UEM, estão o
Centro de Excelência Regional de Handebol, construção do ginásio de handebol, projeto para melhorar
as condições do handebol, Núcleo de Avaliação e Prescrição de Treinamento dos Esportes Coletivos,
Laboratório de Fisiologia do Exercício e colocação de piso adequado no ginásio de esporte.
Representando os empresários parceiros, o diretor da Usina Santa Terezinha, Paulo Meneguetti, disse ser
uma honra representar os colegas que participam dos projetos e tem a satisfação de poder contribuir com
projetos do Departamento de Educação Física da UEM, que promovem a inclusão social e oportunidades
para as pessoas. A Usina Santa Terezinha pretende continuar contribuindo com a UEM e fortalecendo os
laços com a Universidade.
A vice-reitora da UEM, Neusa Altoé agradeceu a parceria, apontando que ela é importante para a
Universidade e afirmou ter certeza que assim a Universidade crescerá cada vez mais.
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O COMPRA CERTA é o mais novo parceiro da USINA SANTA
TEREZINHA oferecendo aos colaboradores a venda de produtos
Brastemp e Consul com até 30% de desconto, direto da fábrica.
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MEIO AMBIENTE

USINA SANTA TEREZINHA INICIA OS TRABALHOS DE
REVESTIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA
DE FERTIRRIGAÇÃO

No destaque a construção do reservatório
da Unidade Cidade Gaúcha

O revestimento dos reservatórios (lagoas)
do sistema de fertirrigação foi normatizado
pela Portaria nº 239, de 30 de novembro de
2.010, do Instituto Ambiental do Paraná –
IAP. Esta Portaria foi resultado das tratativas
de um Grupo de Trabalho formado por
representantes do IAP 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 as duas entidades.
A Portaria IAP 239/10 estabeleceu
critérios, prazos e procedimentos para
a impermeabilização das lagoas de
armazenamento e canais mestres ou
primários para transporte de vinhaça,
geradas pelas usinas de beneficiamento
de cana-de-açúcar para produção de
etanol, açúcar e energia elétrica no Estado
do Paraná. Os prazos estabelecidos para
impermeabilização dos reservatórios de
vinhaça já instalados em cada unidade
produtiva seguirá o seguinte cronograma:
até o início da safra de 2012, pelo menos
01 (uma) lagoa e para as demais lagoas,
caso existam, 1 (uma) lagoa por ano
subsequente.

No mês de março de 2011 foram
entregues para análise do IAP os projetos
técnicos de adequação ambiental dos
reservatórios do sistema de fertirrigação de
todas as filiais e no mês de agosto foram
aprovados pela Alta Direção da Usina Santa
Terezinha os orçamentos para a execução
da impermeabilização dos reservatórios com
mantas de Polietileno de Alta Densidade –
PEAD.
Os
procedimentos
para
a
impermeabilização
dos
reservatórios
iniciou-se com a solicitação pelas filiais
dos materiais para o revestimento (mantas
de PEAD, mantas de geotêxtil composto,
tubulações, etc.) e, atualmente, encontra-se
em fase de execução a escavação em terra,
aterro, compactação e confecção do dreno
primário.
Assim, a Usina Santa Terezinha reforça
a segurança dos reservatórios que são
importantes para o sistema de fertirrigação,
mitigando desta forma os riscos ambientais
e contribuindo nas ações de sustentabilidade
desenvolvidas pela empresa.
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A sugestão dessa matéria foi enviada por Emerson Povoa Lunardon, do Comercial, do Corporativo. Obrigada Emerson pela colaboração!

SEGURANÇA DO TRABALHO

PRÁTICA DE GINÁSTICA LABORAL É ROTINA
NA USINA SANTA TEREZINHA

As atividades da ginástica laboral aqui na Usina Santa Terezinha começaram em 2006 na área
rurícola. Com palestras abordando o conceito, a metodologia de trabalho da ginástica laboral,
noções básicas sobre anatomia e patologias que os colaboradores das áreas estão vulneráveis, foi
realizada uma conscientização sobre o tema.
As sessões de ginástica laboral são feitas diariamente antes do início da jornada de trabalho e
após o intervalo do almoço. No momento em que os trabalhadores chegam ao posto de trabalho,
se reúnem em fila indiana em uma distância de aproximadamente um metro entre um trabalhador
e outro para que haja espaço suficiente para a realização dos exercícios. Em uma turma de 40
pessoas, por exemplo, são feitas quatro filas de dez pessoas e na frente das filas fica o monitor
da turma e então se inicia a série de alongamentos. O objetivo de posicionar os trabalhadores em
filas é para melhorar a observação da execução, corrigir possíveis falhas de postura e verificar a
eficácia do programa. Os exercícios são de mobilidade articular, alongamentos e fortalecimento,
principalmente da parte superior do corpo, sendo o foco na coluna cervical e lombar, região da
cintura, membros superiores com cuidado especial para os membros, cotovelo e punhos, pois são
regiões mais susceptíveis de ocorrer lesões.
Ao longo destes anos de atividades podemos notar melhorias nas condições de trabalho do
empregado e redução das doenças ligadas ao trabalho nesta área.
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A Usina Santa
Terezinha deseja
a todos os seus
colaboradores e
familiares
BOAS FESTAS!
Que 2012
seja um ano
repleto de boas
surpresas e
muita paz!
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