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Caro amigo,
Estamos iniciando as atividades de 2012 e este ano é um momento de
mudanças. Mudanças, para melhor, na nossa vida pessoal, profissional
e também no informativo da Usina Santa Terezinha. Nesta edição, o
informativo número 10 será no formato revista. Um formato dinâmico e
mais atraente.
Neste espaço destinado a você - nosso amigo colaborador,
acrescentamos editorias que são os valores da nossa empresa. Temos
editoria de Integração, Inovação, Pessoas, Respeito à Vida, Mudanças,
Resultados e Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha, e ainda Motivação e
Eventos. Nesses espaços, trouxemos informações que vocês estão nos
ajudando a construir e a reconstruir.
Na editoria Integração vamos conhecer o Comitê de Automação Industrial
e as ações do setor jurídico. Já no espaço destinado para Inovações
saberemos sobre o investimento no plantio mecanizado. Em Pessoas,
vamos acompanhar treinamentos desenvolvidos para os colaboradores.
Como reportagem principal teremos os melhores momentos da Corrida
Rústica Iguatemi, com a participação de atletas e amadores, inclusive os
nossos amigos. E ainda, há o evento da Formatura do Programa Jovem
Agricultor que estava muito animada.
Respeitar à Vida é um dos nossos princípios, ressaltando a segurança, a
saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida. A partir desses conceitos,
a Usina Santa Terezinha apoia diversos projetos sociais como o Programa
Bom Aluno, o Programa Hortas Comunitárias e doações de livros. Confira
essas ações ao longo da leitura!
Outra novidade nesta edição é o espaço: Compartilhe. Fotos de
colaboradores serão compartilhadas, em momentos de lazer, festividades
e descontrações. Assim, meu amigo, nós vamos Comunicar! A palavra
comunicar é derivada do latim communicare e quer dizer partilhar,
repartir, trocar opiniões, associar e tornar comum. É esse o nosso objetivo
colaborador: partilhe, reparta, troque, associe e torne comum. Vamos
integrar, para melhor comunicar!
E lembre-se, a Revista Santa Terezinha é realizado por você e é
especialmente para você!
Grande abraço!!
Equipe de Comunicação
Amigo leitor, se você tiver alguma sugestão, comentário, opinião, queixa
ou crítica, ou até mesmo um elogio, fale conosco:

comunicacao@usacucar.com.br

Foto: Evandro Fernandes
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Reflexão
Passagem de ano. Nesse período, todos (mas todos mesmo!) fazem propósitos de mudanças, de
perspectivas e de metas em suas vidas. Alguns pulam ondas no mar para se concretizarem. Outros se
vestem com alguma cor que traga amor, dinheiro ou paz. Outros comem lentilhas e peixes. Contudo passam
os dias, o mês de janeiro e a esperança de mudanças vai diminuindo.
Pensando nesse declínio, a Revista Santa Terezinha trouxe dez maneiras de simplesmente começar as
mudanças em sua vida. A partir do livro britânico “59 Segundos: Pense um Pouco. Mude Muito”, do psicólogo
Richard Wiseman, confira as maneiras:
1. Na próxima vez que você for a uma reunião importante, obtenha uma fácil e rápida vantagem psicológica
sentando-se no meio do grupo.
2. Durante um encontro, comece indiferente e depois se torne mais positivo; foque em coisas que ambos
desgostem e imite a linguagem corporal de seu par.
3. Para proporcionar um aumento significativo em sua felicidade, force seu rosto a sorrir e segure essa
expressão por 20 segundos.
4. A melhor maneira de conseguir que alguém goste de você não é fazendo um favor, mas fazendo com
que essa pessoa faça um pequeno favor para você.
5. Para diminuir com a bebida e a comida, use copos estreitos, coloque um espelho em sua cozinha e
mantenha um diário alimentar.
6. Compre experiências e não bens. Vá a um show, filme, lugar diferente ou um restaurante estranho:
qualquer coisa que forneça uma oportunidade de fazer algo com outras
pessoas ou de contar aos outros depois.
7. Ajude a atingir seus objetivos contando-os a amigos, familiares e
colegas.
8. Para ajudar a manter um relacionamento vivo, lembre-se de
balancear cada comentário negativo com cinco positivos.
9. Quando for procurar um emprego, aumente sua credibilidade
mencionando qualquer fraqueza óbvia no começo da entrevista.
10. Vá atrás de mudanças ‘intencionais’ começando um novo hobby, filiandose a uma organização, aprendendo uma habilidade, iniciando um projeto ou
conhecendo novas pessoas.
Foto: Evandro Fernandes

Arquivo

Padronização dos equipamentos e softwares
Arquivo
Arquivo

Arquivo

Criado em 2005,

forma de contratar os serviços de

departamento da Usina

integração,

Santa Terezinha planeja,
monitora e gerencia
tecnologias
Colaborador Alan Rodrigues Fayad
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Arquivo

Troca de informações
nas unidades tem como
objetivo relembrar a
respeito de condições da
negociação e documentos
Colaboradora Larissa Tortato
Meneguetti

O

setor

Jurídico

Cível-

Tributário aplicou o treinamento
sobre negociações e contratos.
A troca

de

informações

foi

realizada devido à proximidade
da

entressafra,

pois

nesse

período são firmados diversos
tipos de contratos nas unidades,
tanto na área industrial como

na agrícola. Nesse momento,
também há a necessidade de
relembrar algumas condições
importantes a respeito da
negociação e da formalização do
contrato.
Durante dois meses, os
colaboradores do setor se
dividiram
e
apresentaram
o treinamento em todas as
unidades. Na apresentação
foram
destacados
variados
temas, como a importância de
firmar os contratos antes do
início da prestação do serviço
do contratado; a entrega de
documentação pela empresa
contratada e sua análise; a
relevância da descrição clara

INTEGRAÇÃO

Setor jurídico redobra a atenção para contratos

do serviço contratado, como
a definição das condições
de pagamento e a forma de
acompanhamento do serviço,
além das diferenças entre os
modelos de minutas; dentre
outros.
No treinamento participaram
todos os envolvidos no processo
de negociação e contratação de
empresas – diretores, gerentes,
supervisores e colaboradores
da área administrativa das
unidades. Todos participaram
efetivamente da discussão, com
perguntas e apresentação de
casos práticos, o que enriqueceu
o treinamento.
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INOVAÇÃO

Arquivo

Unidade de Ivaté investe no plantio mecanizado
A partir de tecnologia
será possível atingir cinco
cortes da cana, reduzir
umidade do solo e garantir
paralelismo na lavoura
Colaborador Lucas David Schemberger

garante o perfeito paralelismo
no plantio. “É possível obter um
melhor aproveitamento da área
utilizando os mesmo insumos.
Porque na agricultura de precisão
as linhas de plantio são planejadas
no escritório e transferidas para o
piloto automático, com a ajuda dos
equipamentos John Deere”, diz.
Ele afirma que a previsão inicial é
de 60% da área da unidade, com a
estrutura operando em três turnos.
Segundo Trindade, a estrutura do
plantio mecanizado é composta
por três plantadoras para plantio
combinado, três tratores com
piloto automático, três colhedoras
adaptadas com kit para colheita
de mudas e nove caminhões
transbordo, além da estrutura de
apoio.
O gerente diz que essa
nova
tecnologia
demandará
aproximadamente 80 pessoas,
sendo operadores e ajudantes.
“Parte desta mão de obra será
remanejada de outros setores
e a outra parte contratada. Os
funcionários envolvidos com os
novos equipamentos já receberam
treinamentos”, ressalta.
As qualificações são referentes à

A Unidade Ivaté está investindo
em inovação e tecnologia. Este
ano, a Unidade se prepara para
o plantio mecanizado juntamente
com a agricultura de precisão. O
objetivo da tecnologia é aperfeiçoar
o processo e melhorar a qualidade
do plantio na lavoura canavieira.
Com o plantio mecanizado é
possível realizar cinco cortes na
cana-de-açúcar.
Paulo Rogério Trindade, gerente
agrícola
da
Unidade
Ivaté,
explica que uma das vantagens
observadas no plantio mecanizado
é a redução de perda de umidade
do solo. “Após a abertura do sulco,
a muda é distribuída e o sulco
fechado, isto proporciona uma
melhor condição de brotação para
a cana. Resultando em um canavial
com melhor produtividade.”
Trindade conta que a tecnologia
8 Revista Santa Terezinha Janeiro/ Fevereiro 2012

operação e à manutenção básica
dos tratores, além de treinamento
específico sobre o piloto automático
da John Deere que abrangeu a
topografia da Unidade, garante
Trindade.
Quanto
à
operação
das
plantadoras, a Unidade optou pela
contratação de mulheres em todas
as máquinas. O gerente afirma que
elas passaram por treinamento
teórico em relação às seguintes
atividades: operação, manutenção
e segurança.
Ele lembra que durante o mês de
setembro de 2011, os funcionários
envolvidos no plantio mecanizado
foram deslocados para o primeiro
turno. Assim, facilitou o treinamento
prático de operadores e ajudantes
para a operação, função e
manutenção dos equipamentos.
Neste ano, a unidade se prepara
para o novo desafio referente ao
plantio mecanizado – o início das
atividades no terceiro turno de
trabalho, mas sempre visando
à operação com qualidade e
segurança, conclui Trindade.

Arquivo Pessoal

MOTIVAÇÃO

Arquivo

Treinamento desenvolve lideranças em Tapejara
Atividade comportamental
desenvolve
líderes e estimula
autoconhecimento,
aprendizagem e relações
profissionais e pessoais
Colaboradora Regiane Cristina dos
Passos

O indivíduo nasce, cresce e
vive em constante processo de
transformação. A sociedade, o
trabalho e o estudo o transformam,
e ele vive a vida inteira em função
das suas aspirações e de seus
desejos.
E, pensando em transformação,
em desenvolvimento profissional
e
pessoal,
percebeu-se
a
necessidade
de
desenvolver

os líderes do setor industrial da
unidade de Tapejara, a partir do
treinamento comportamental.
O objetivo do treinamento foi
desenvolver nos participantes
competências comportamentais
necessárias para o líder. Além
de ampliar o conhecimento, a
capacidade de aprendizagem
individual e coletiva, as relações
profissionais e pessoais, e
estimular o autoconhecimento.
E com isso, melhorar o clima
organizacional e os resultados
esperados pela equipe e pela
empresa.
Segundo Regiane Cristina dos
Passos, psicóloga e responsável
pelo treinamento, o ser humano
precisa estar motivado para o seu
desenvolvimento. “Liderar é uma
arte e temos que aprender sempre.

Seja por meio do conhecimento
teórico, seja por meio da troca
de experiências ou por meio
do próprio autoconhecimento”,
salienta.
O treinamento iniciou no mês
de abril e terminou no mês de
novembro do ano de 2011 e
contou com o apoio do gerente
industrial - Antônio Sperandio.
No término do treinamento,
os
participantes
relataram
mudanças
comportamentais
que consideraram importantes e
buscaram no autoconhecimento
a reflexão da atuação como
líder nos processos diários.
Também, estabeleceram metas
comportamentais a curto e médio
prazo, que serão acompanhadas
no decorrer deste ano.
Janeiro/ Fevereiro 2012 Revista Santa Terezinha
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EVENTO

Corrida Rústica Iguatemi
atrai profissionais e

amadores
A 4ª competição teve a participação de
aproximadamente 1.000 pessoas com o
objetivo de correr contra o tabagismo
Suelen Albuquerque

Criada em 2007, a Corrida Rústica Iguatemi reúne
crianças, jovens e adultos que praticam o esporte de
forma profissional ou amadora. A atividade que ocorre
no distrito de Iguatemi (21 km de Maringá) e tem o nome
do atleta Elenilson Silva possui a proposta do combate
ao tabagismo.
Segundo Paulo Meneguetti, diretor da Usina Santa
Terezinha e parceiro da corrida, o tabagismo é um dos
piores vícios do ser humano. “O apelo da corrida é de
conscientizar que o tabaco é muito nocivo para a saúde.

Janeiro/ Fevereiro 2012 Revista Santa Terezinha

11

e dá para sobreviver do esporte.”
Não só para a vida do fumante,
Silva trouxe para participar
mas de quem está próximo dele”,
da corrida o atleta profissional
diz.
argentino, José Carlos Mendonza,
Celso Conegero, coordenador
que corre há 25 anos e é a primeira
do Projeto de Combate ao
vez que participa da competição
Tabagismo da UEM (Universidade
em Iguatemi. “Essa prova não é
Estadual de Maringá) e parceiro
só vista no Brasil, mas também na
da competição, destaca que
América do Sul”, afirma Silva.
a proposta trouxe resultados
O evento contou com a presença
excelentes. Conegero explica
de cerca de 1.000 atletas
que além do evento esportivo no
profissionais e amadores. Dentre
distrito, há ainda o trabalho de
eles, estavam 105 colaboradores
prestação de serviço relacionado
da Usina Santa Terezinha. Luciano
às questões do tabagismo, como
Miguel dos Santos, cozinhador de
avaliação corporal, medição de
açúcar da Usina, ficou em oitavo
pressão e níveis de glicemia.
lugar na classificação geral e
A 4ª Corrida Rústica Iguatemi –
em primeiro lugar em relação
Elenilson Silva – Pare de Fumar
aos atletas da Usina. “Há quatro
Correndo, contou com a presença
anos participo da Corrida Rústica
do atleta que conheceu mais de
Iguatemi. Treino há mais de cinco
20 países e é seis vezes campeão
anos. Tenho o acompanhamento
pan-americano: Elenilson Silva.
de um professor de educação
Ele já é atleta da Usina Santa
física. No ano de 2009, fiquei em
Terezinha há cerca de seis anos
terceiro lugar na categoria do
e declara que ficou muito feliz em
Elenilson.”
ser homenageado. “Sou muito
O
colaborador
da
Usina
grato em ser homenageado em
salienta que é muito importante
vida pela Usina Santa Terezinha,
e
gratificante
participar
da
Lions Clube Maringá, UEM e
corrida. “O incentivo da Usina é
Prefeitura de Maringá. No Brasil, é
ótimo para os funcionários. Além
costume homenagear uma pessoa
de o atletismo ser saudável, a
quando ela já morreu. Mas eu sou
proposta do combate ao tabaco
grato em ser lembrado ainda vivo.
é fundamental para a vida do ser
Além, de a homenagem ter uma
humano”, diz.
proposta antitabagista.”
Júlio Meneguetti, diretor da
O atleta que também é
unidade da Usina Santa Terezinha
tetracampeão da Prova Tiradentes
de Iguatemi, explica que a empresa
e ganhador de 11 medalhas de
investe na saúde e na qualidade
ouro pelos Jogos Abertos do
de vida dos colaboradores. “Nós
Paraná afirma que está no esporte
temos na usina o programa
graças ao apoio da Usina Santa
de conscientização contra o
Terezinha. “Estou no atletismo,
tabagismo, o alcoolismo e as
porque a Usina tem me apoiado.
drogas. O nível de vício do
Talvez sem o apoio, eu não
tabagismo nas nossas Unidades
estivesse mais correndo.”
é igual ao que tem no Paraná. É
Ele, atleta profissional há 23
um trabalho que deve ser feito
anos, também ressalta que
de forma contínua e incansável”,
a corrida é fundamental para
reconhece.
incentivar a nova geração. “Não
De acordo com Celso Conegero,
basta você ter talento. É preciso
durante o ano são realizadas
que alguém acredite e invista.
palestras
e
demonstrações
Hoje, o incentivo está bem maior
12 Revista Santa Terezinha Janeiro/ Fevereiro 2012

de materiais anatômicos com
doenças

relacionadas

ao

consumo do tabaco. “Nós levamos
o conhecimento do tabaco para os
colaboradores da Usina”.
O administrador de Iguatemi,
João Borri Primo, destaca a
corrida como um incentivo para a
comunidade do distrito, da região
e do Brasil. “É um incentivo para
o menor, o jovem, o adulto e o
idoso. Não só o estímulo para o
atletismo, mas para o fumante
deixar o tabaco.”.
O médico do trabalho da Usina
Santa Terezinha, Luis Carlos
Mendes, explica que todos os
participantes após a prova,
independentes da colocação,
recebem kits com frutas e
alimentos saudáveis, bebida
isotônica, camisetas
e medalhas. Ele
ainda diz que as
três primeiras
pessoas
classificadas
são premiadas
com troféus e
um aparelho
de DVD. E
na categoria
Adulto,
Mendes
afirma que
os vencedores
ganham uma
premiação em
dinheiro, no valor
de R$ 150 (1º
lugar), R$ 100
(2º lugar) e R$ 50
(3º lugar).

Colaboradores premiados na
4ª Corrida Rústica Iguatemi
– Elenilson Silva – Pare de
Fumar Correndo

Masculino
Luciano Miguel Da Silva
(Logística)
Eduardo Lessa Soares
(Unidade Iguatemi)
Edmilson De Oliveira
(Unidade Terra Rica)
Juliano Mortari
(Unidade Iguatemi)
Jose Carlos De Aguilar
(Unidade Iguatemi)

Feminino
Ivani Horacio De Freitas S. Santos
(Unidade Iguatemi)
Maria De Fatima Gomes Ferreira
(Unidade Iguatemi)
Ana Flavia Bento Dos Santos
(Unidade Iguatemi)

Fotos: Evandro Fernandes

Arquivo

Formatura tem
programação animada
e reúne 20 formandos,
familiares, instrutores e
colaboradores da Usina
Colaboradores Déborah Sanches/ Luiz
Carlos Rizzo

formandos participaram do jogo de
perguntas e respostas, baseado no
conteúdo do curso, elaborado pelos
instrutores do SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural).
Todos se saíram muito bem, o
que demonstrou o elevado nível
de aprendizagem. Por último, os
formandos assistiram a uma aula
de artes marciais.
A mesa de cerimônia foi composta
por autoridades da Usina Santa
Terezinha, bem como do SENAR–
PR, parceiros do programa.
Estiveram presentes os instrutores
Elisângela Domingos e Roberto
Tomazoni, que acompanharam os
alunos durante o ano. Também o
supervisor do SENAR-PR, Salvador
Stefano.
Representando a Usina
Santa Terezinha, esteve Evandro
Ferreira, da Área de Treinamento
da Empresa, os supervisores
Júlio César Moraes e José Edison
Garcia, além do diretor da Unidade
Iguatemi, Júlio César Meneguetti.
O formando Israel Alves
Pereira, ao discursar, destacou a
importância que o curso teve em
sua vida e na de seus colegas. Uma

O Programa Jovem Agricultor
Aprendiz (JAA), da Unidade
Iguatemi, formou a primeira turma
no ano de 2011. O evento de
formatura foi uma festa e contou
com a presença dos 20 formandos,
seus familiares e colaboradores da
Usina Santa Terezinha.
O objetivo do programa é oferecer
oportunidades
e
qualificação
ao jovem, pois possibilita aos
adolescentes de até 18 anos, que
estejam cursando o Ensino Médio,
aprender uma profissão e conseguir
o tão sonhado primeiro emprego.
A programação da formatura foi
recheada por diversas atividades.
Começou com o animado churrasco.
Na sequência, houve a cerimônia de
entrega dos certificados. Depois, os
14 Revista Santa Terezinha Janeiro/ Fevereiro 2012
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Programa Jovem Agricultor de
Iguatemi forma a primeira turma

das mães presentes na solenidade,
Luzia Marim Sabatino, ressaltou
que após participar do programa,
seu filho Helinton Marcos Rondoni
mudou o comportamento, pois
amadureceu e se dedicou mais aos
estudos.
Ao final da solenidade, o
diretor Júlio César Meneguetti,
parabenizou os formandos e
incentivou a iniciativa do programa.
Ele ainda salientou o interesse que
a Usina demonstra no programa
e destacou que os colabores
busquem sempre aprimoramento
pessoal
e
profissional,
pois
isto significa, acima de tudo,
comprometimento. Além disso, o
diretor afirmou que assim que os
jovens alcançarem a maioridade
serão incorporados ao quadro de
funcionários da organização.

Unidade de Paranacity sedia torneio interdestilarias

Fotos: Evandro Fernandes

EVENTO

Festa paranaense, que
marca o início da safra
de cana-de-açucar teve
atrações esportivas,
gastronômicas e artísticas
Suelen Albuquerque

O 27º Torneio Interdestilarias
do Paraná – Canito foi realizado
na unidade de Paranacity, na
Associação dos Funcionários da
Usina Santa Terezinha. Esta é a
segunda vez que a unidade sedia
o evento, a primeira foi em 2004.
Este ano, o torneio contou com a
presença de 23 equipes de futebol
suíço das usinas paranaenses e

recebeu mais de 3.500 pessoas
que se divertiram com as atrações
esportivas,
gastronômicas
e
artísticas.
Uma das atrações gastronômicas
da festa foi a costela a fogo de
chão, servida no almoço. As
pessoas
também
apreciaram
a eleição da Garota Canito, as
atrações musicais Edu e Edvan e
a Banda Santa Mônica, além do
baile de encerramento.
Quanto
às
classificações
do torneio, a equipe da Usina
Santa Terezinha, da unidade de
Paranacity, ficou em quinto lugar.
Segundo
Romualdo
Vitorino
da Silva, colaborador da usina
e organizador do evento, a
campeã do torneio foi a equipe da

Coopcana, de Paraíso do Norte.
Já o segundo e o terceiro lugares,
ficaram com a Usaciga, de Cidade
Gaúcha, e a Dasa, de Nova
América da Colina.
O tradicional torneio de integração
do setor sucroenergético marcou
o início da safra de cana-de
açúcar no estado. O Canito é
realizado desde 1986 e é sempre
organizado por uma das 30 usinas
do estado. O objetivo do evento é
incentivar a melhor estruturação
das associações que sediam o
evento. Silva explica que o dinheiro
arrecadado no torneio será usado
para cobrir os gastos com as
reformas na associação, como o
pátio, salão e campos.
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Divulgação

Divulgação

Indústria investe
em capacitação de
caldeireiros
Treinamento foi aplicado a
22 colaboradores da unidade
de Terra Rica; para este
ano há o planejamento do
segundo módulo

Colaborador José Antônio Medice Filho

Arquivo

Turmas concluem
curso em gestão de
pessoas
Qualificação proporciona
conhecimento, integração e
interação entre as unidades
industriais

A unidade de Terra Rica finalizou
o primeiro módulo do programa de
capacitação de caldeireiros. Foram
22 colaboradores de diferentes
setores do complexo industrial que
desenvolveram peças para serem
utilizadas nas manutenções de
entressafra.
O curso foi realizado em cinco
etapas de 40 horas, totalizando uma
carga horária de 200 horas aulas.
Durante o programa, os treinandos
adquiriram conhecimentos nas
aulas teóricas que foram aplicados
nas duas últimas etapas de
treinamento prático.
Para a realização do módulo foi
disponibilizada
uma estrutura
com
ferramentas,
bancadas,
calandra, materiais de corte
e solda, e restos de chapas e
tubos. E ainda, materiais que
haviam sidos classificados como
sucatas foram transformados em

conexões, reduções, além de
outros acessórios de tubulação
para o complexo industrial. E até
mesmo foi construído um carrinho
para o transporte de materiais de
manutenção.
O programa parceiro da H & N
Vicentin tende a crescer na Usina
Santa Terezinha. Segundo João
José Marafão, gerente industrial,
para este ano há o planejamento
do segundo módulo do curso.
“Nesse módulo será planejado
para que o grupo desenvolva
ainda mais as habilidades. E que
as novas ideias dos colaboradores
sejam implantadas no complexo
industrial”, ressalta.
Ele afirma que a formação da nova
turma de caldeireiros também está
no planejamento, visando não
somente a capacitação, mas a
valorização e o desenvolvimento
dos colaboradores da unidade.

A Usina
Santa Terezinha
investe cada vez mais na
qualificação pessoal e profissional
dos colaboradores. Com esse
propósito, três turmas formadas
por colaboradores das unidades
de Cidade Gaúcha, Rondon, São
Tomé e Tapejara concluíram o
curso de Formação de Gestão de
Pessoas. Os resultados foram tão
satisfatórios que uma nova turma
está sendo formada para o início
do segundo semestre deste ano.
Um dos pontos importantes
do curso é a integração entre
as
unidades
envolvidas,
proporcionando aos colaboradores
a possibilidade de maior interação,

aumentando laços e promovendo
afinidades.
Além do curso voltado para
a gestão de pessoas, a usina
também oferece variados cursos.
No período de entressafra há
o treinamento da Volvo; Case;
orçamento familiar realizado em
parceria com o Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural),
que os colaboradores e familiares
podem participar; e outros.
Os cursos são fundamentais,
pois resultam em uma melhora
na qualidade de trabalho, tanto
para a empresa, quanto para os
colaboradores.

Colaborador Alysson Dias
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Entidade que oferece
contraturno escolar recebe
doação
Usina Santa Terezinha investe em ação social voltada para estudantes de baixa
renda e que se destacam no ensino público

Fotos: Débora Shmitt

Suelen Albuquerque

porque não dava tempo. Mas valeu
a pena”, lembra Giovani Tainara
Pinheiro. Há seis anos, essa é à
rotina da estudante Giovani. Ela
sai de sua casa em Iguatemi (21
km de Maringá) e vem estudar em

“Eu vinha de manhã, saia bem
cedinho de casa, estudava a manhã
inteira e almoçava aqui, e ia para
o colégio. Nem passava em casa,
18 Revista Santa Terezinha Janeiro/ Fevereiro 2012

Maringá, no Programa Bom Aluno.
E mesmo passando no vestibular
de verão da UEM (Universidade
Estadual de Maringá) continuará
essa rotina para estudar e se
dedicar ao curso que escolheu –

Fotos: Débora Shmitt

RESPEITO À VIDA

Engenharia de Alimentos.
Giovani e mais 75 estudantes
participam do Programa Bom
Aluno. O programa social é
voltado
para
adolescentes
dedicados e proporciona um
contraturno escolar. Os alunos
participam de acompanhamento
acadêmico
e
orientação
vocacional,
laboratório
de
produção de texto, informática,
língua portuguesa, matemática,
hábitos de estudo e de leitura.
E foi esse o programa social
que a Usina Santa Terezinha
destinou uma doação, por meio
do Fundo do Direito da Criança
e do Adolescente.
O programa atende 45
alunos que estudam no Ensino
Fundamental e Médio, e 31
alunos que são universitários ou
estudam o curso técnico. Mirian
do Rocio Ratmann Arruda,
presidente da entidade, afirma
que além do apoio pedagógico
e profissional, o programa
oferece materiais escolares,
uniformes,
transporte
e
alimentação, aproximadamente
quatro refeições diárias. O
Programa Bom Aluno também
possui parcerias com colégios
particulares maringaenses que
ofertam bolsas integrais de
estudos para alunos do Ensino
Fundamental e Médio, além de

cursos de inglês.
A presidente explica que o
programa destina a atender
alunos a partir da sexta série
do Ensino Médio até o período
da universidade, embora com o
atendimento mais restrito. “São
alunos que entram com a gente
10, 11 anos e saem com 23, 24
anos. E podem também cursar
o curso técnico. Nós temos
três alunas do Senac [Serviço
Nacional
de Aprendizagem
Comercial].”
Segundo
Lia
Therezinha
Sambatti,
coordenadora
pedagógica do programa, os
alunos são selecionados para
participar da ação social. “Nós
não escolhemos os alunos.
A gente entra em contato
com o Núcleo Regional de
Ensino Estadual, porque os
nossos alunos fazem parte da
rede estadual. E cada escola
seleciona os alunos conforme
os critérios de vulnerabilidade
social, assiduidade e uma
nota mínima de sete, mas há
exceções.”
A
coordenadora
salienta
que é feita uma triagem, isto
é, uma seleção com provas
de redação, matemática e
português. “Em seguida, eles
[alunos] têm uma entrevista,
uma dinâmica em grupo com

a psicóloga e pedagoga para
ver assertividade, espírito de
liderança,
concentração
e
cooperação.” Lia diz que por
último há a entrevista com os
pais, com o aluno e a visita
domiciliar com a assistente
social.
“São crianças dedicadas,
elas querem estudar, elas têm
sonhos. E você é coautora
dos sonhos, o mundo ajuda,
mas você tem que fazer a sua
parte”, destaca a coordenadora.
Para ela, as turmas que estão
terminando o Ensino Médio
já apresentam uma diferença,
assim como os pais que
evoluíram. “O filho vai pra casa
e leva mais informações. Os
pais já têm outra maneira de
se posicionar, têm alguns que
voltaram a estudar. São as
recompensas”, conclui.
A presidente do Programa
Bom Aluno agradece a doação
feita pela Usina Santa Terezinha.
“Nós agradecemos porque veio
numa hora muito boa. Sempre é
bem-vindo. Mas, o ano passado
e este ano estamos prevendo
que seja um ano de muita
dificuldade. Vai servir muito.
E em nome dos alunos e da
diretoria nós agradecemos a
atenção e dedicação de todos
da usina.”
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Colaboradores respondem cartinhas
destinadas para o bom velhinho

Faculdade
recebe 336 livros
ofertados pela
usina
Suelen Albuquerque

A Usina Santa Terezinha doou
336

livros

de

Direito

para

a

Faculdade Cidade Verde, localizada
em Maringá. Os livros são da
coleção Lex Marginália, Coleção de
Legislação e Jurisprudência, do ano
de 1937 a 2009.
Ana Kariolina Grimmes

Segundo

Ana Karolina Grimmes

Realizada há mais de 20 anos,
o Papai Noel dos Correios é
uma das maiores campanhas
sociais natalinas do Brasil. O
objetivo principal da campanha
é responder às crianças que
escrevem para o Papai Noel,
além de estimular a redação
das
cartinhas
manuscritas
pelas crianças e incentivar a
solidariedade da sociedade.
Mais uma vez a Usina
Santa Terezinha atuou como

20

professor

o
da

diretor

geral

faculdade,

e

José

Carlos Barbieri, o acervo doado
é um grande presente para a

intermediária entre os Correios
e colaboradores. A Assessoria
de
Comunicação
participou
do lançamento da campanha
e adotou cartas de quatro
turminhas.
Muitos
colaboradores
do Corporativo e Logística
participaram e os presentes foram
entregues para os Correios no dia
9 de dezembro de 2011. Todos
os colaboradores partilharam do
mesmo sentimento em relação
à participação na campanha:
satisfação!
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instituição e para o curso de Direito.
Ele ainda diz que os livros ficarão
em exposição. “A coletânea ficará
exposta

na

Faculdade

Cidade

Verde, em local privilegiado como
patrimônio histórico e cultural. E até
mesmo, para consulta.”
Barbieri afirma que os livros
recebidos servirão de pesquisa
bibliográfica para todos os alunos
e professores de graduação e
pós-graduação, além de todas as
pessoas cadastradas na biblioteca
da faculdade.

Divulgação

da Fundação Banco do Brasil
de Tecnologia Social. O Prêmio,
concedido a cada dois anos, tem
por objetivo identificar, certificar,
premiar e difundir tecnologias
sociais já aplicadas, implantadas
em âmbito local, regional ou
nacional e que sejam efetivas na
solução de questões relativas à
alimentação, educação, energia,
habitação,
meio
ambiente,
recursos hídricos, renda e saúde.
Em 2011 foram 1.116 inscrições,
enviadas por instituições públicas

famílias de baixa renda que

e de ONGs (Organizações Não
Governamentais) de todo o Brasil.
27 se destacaram pelo alcance
social e o Projeto de Agricultura
Urbana foi o vencedor em uma
das categorias.
Além de premiado, o modelo do
projeto de Hortas Comunitárias de
Maringá está sendo implantado
em outras cidades, como no
município paulista de Conchal.
Maringá está com 20 hortas
comunitárias, envolvendo mais
de 500 famílias que, juntas,
produzem uma média de 200
toneladas de hortaliças ao ano.
As hortas são destinadas às

Comunitárias

RESPEITO A VIDA

Programa Hortas Comunitárias é
premiado novamente

moram nas proximidades e que
estejam cadastradas no programa
municipal. Além

de

melhorar

a alimentação de centenas de
pessoas envolvidas na produção
e

moradores

dos

bairros

inseridos no programa, as Hortas
Comunitárias melhoram a renda
das famílias que comercializam a
produção excedente.
O

programa

Hortas

Projeto social parceiro da
Usina Santa Terezinha
recebe o terceiro prêmio
e serve de modelo para
cidade paulista
www.uem.br

Divulgação

O
programa
Hortas
Comunitárias de Maringá recebeu
o Prêmio Fundação Banco do
Brasil de Tecnologia Social
2011. A premiação reconhece
projetos sociais inovadores que
apresentam resultados positivos
para a comunidade. Este é o
terceiro prêmio conquistado pelas
Hortas Comunitárias de Maringá,
que tem a Usina Santa Terezinha
como parceira.
O projeto de Maringá já recebeu
o Prêmio Rosani Cunha de
Desenvolvimento Social, do MDS
(Ministério do Desenvolvimento
Social), e o Prêmio Internacional
da Adra (Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recursos
Assistenciais).
O último reconhecimento foi

de

Maringá

foi

criado em 2007, mantido pela
prefeitura e conta com o apoio
de outras entidades, como a
UEM (Universidade Estadual de
Maringá),

Eletrosul,

Ministério

do Desenvolvimento Social e
Instituto

Brasileiro

de

Saúde

Preventiva (Ibsp).
O projeto receberá R$ 80 mil
do MDS. Os recursos serão
direcionados à prefeitura para
ser investido na infraestrutura
programa.

Janeiro/ Fevereiro 2012 Revista Santa Terezinha

21

Arquivo

MUDANÇAS

Arquivo Pessoal

Reformas proporcionam bem-estar em unidade
industrial
Novos condicionadores
de ar para o refeitório,
ampliação de vestiários e
coberturas de pontos são
exemplos de melhorias em
Cidade Gaúcha
Colaborador Alysson Dias

agradável.
Foram feitas as seguintes
adequações
no
alojamento:
o vestiário e banheiro foram
azulejados; os armários individuais
foram reformados; a parte elétrica
foi totalmente refeita; foram
instalados 20 novos ventiladores,
além dos já existentes; o número
de varais foi dobrado; novos
tanques para lavar roupas foram
adquiridos; novos colchões e
acolchoados foram obtidos; novas
mesas para área de vivência;
novos jogos de entretenimento
e bolas de futebol para lazer; as
refeições foram reforçadas com
o fornecimento de saladas e
sobremesas; e os trabalhadores
imigrantes recebem assistência
social, médica, odontológica e
farmacêutica.
Vestiários:
ampliação
do
espaço físico dos vestiários
masculino e feminino, melhorias
das instalações, substituição de
portas por materiais de melhor
qualidade, além de pintura e troca
de vidraças.

Buscando melhor qualidade no
ambiente de trabalho e bem-estar,
a unidade de Cidade Gaúcha
promoveu uma série de melhorias
no
refeitório,
alojamento,
vestiários, oficina automotiva e
indústria. Confira as melhorias:
Refeitório: ampliação no espaço
interno, pintura, substituição de
móveis e utensílios, aquisição de
novos condicionadores de ar e de
novo bebedouro de água.
Alojamento: O alojamento com
capacidade para abrigar 360
trabalhadores recebeu reformas
que vão além das exigências
do
Ministério
do
Trabalho,
proporcionando aos trabalhadores
um ambiente limpo, seguro e
22 Revista Santa Terezinha Janeiro/ Fevereiro 2012

Oficina automotiva: construção
do ponto de ônibus com
cobertura e com bancos para
os colaboradores; instalação do
sistema de lavagem de peças da
oficina (ambos feitos com materiais
reutilizados e mão de obra própria,
reduzindo
substancialmente
o custo); cobertura do ponto
de descarga do almoxarifado,
permitindo que o trabalho seja
realizado com maior conforto,
protegendo os colaboradores do
sol e da chuva.
Indústria:
foram
adquiridos
novos bebedouros para os setores
industriais; melhoria na edificação
do PCTS, onde é feita a coleta
de amostras para análises; a
instalação de cobertura, no
período de entressafra, para
os prestadores de serviços
usufruírem no horário de refeições;
e no quiosque foi realizada a
reforma das mesas para que os
colaboradores utilizem no intervalo
das refeições.

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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Dutos
Corrugado

Madeira Plástica

Divulgação
oãçagluviD

Divulgação

Economizador de
concreto

Santa Terezinha contribui com reciclagem de
embalagens
No ano de 2011, a usina
enviou 273.889 unidades
vazias de agrotóxicos para
serem transformadas em
artefatos reciclados
Suelen Albuquerque

Embalagens vazias de agrotóxicos
são transformadas em artefatos
para a construção civil. Essa é uma
das propostas da Adita (Associação
dos Distribuidores de Insumos e
Tecnologia Agropecuária), além
de principalmente contribuir com
o meio ambiente e com a saúde
dos agricultores. Em 2011, a
Adita recolheu em três centrais
de recebimento, localizadas em
Maringá, Umuarama e Campo
Mourão, o total de 2.500.000
unidades de embalagens, que
foram processadas em 1.200
toneladas. Desse recebimento, a
Usina Santa Terezinha contribuiu
com o recolhimento de 273.889
unidades.
Clodoaldo Martinelli, apontador
agrícola da usina e que também
trabalha no depósito de insumos,
24

explica que são variados os artefatos
reciclados utilizados na construção
civil, como a madeira plástica, o
economizador de concreto e os
dutos corrugados. Ele ainda diz
que há artefatos aproveitados em
outros segmentos, como os sacos
plásticos, usados para armazenar o
lixo hospitalar.
O apontador agrícola afirma que
antes de destinar as embalagens
para a Adita é feita a tríplice
lavagem, ou seja, as três lavagens.
Segundo Martinelli, após as
lavagens, a embalagem é perfurada
e armazenada em local apropriado
até a devolução. Ele salienta que
juntamente com as embalagens,
as tampas e os rótulos também são
devolvidos para a Adita.
Para
Moacir
Ferro,
vicepresidente da Adita, a importância
da associação com os associados é
fazer a recepção das embalagens.
Ferro ressalta que a Adita é a
primeira associação criada no
Paraná. “A Adita serviu de base
para outras associações. O Brasil
hoje é referência e modelo para
o mundo. Para as embalagens
serem recicladas, empresas são
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autorizadas

pelo

governo

para

fazer o recolhimento, e a Adita é
uma delas”, diz.
Waldir José Baccarin, gerente
operacional

da

Adita,

lembra

que são seis usinas associadas
da Adita, entre elas a Usina
Santa Terezinha. Há também as
cooperativas da região noroeste e
os revendedores que compram e
distribuem os produtos agrotóxicos.
Confira

a

quantidade

de

embalagens que a usina enviou
para a Adita no ano de 2011:

*Observação: não estão separadas as embalagens rígidas
(recicláveis) das embalagens flexíveis (não recicláveis).

Para apresentar os resultados da Adita e de seus parceiros, a associação ofereceu um jantar de alto nível.
A confraternização contou com a presença de diversos colaboradores da Usina Santa Terezinha envolvidos
com o processo de reciclagem das embalagens de agrotóxicos. Veja os nossos amigos na confraternização
da Adita, que iniciou com uma breve palestra ministrada pelo vice-presidente da associação, Moacir Ferro,
e o gerente operacional, Waldir José Baccarin.

RESULTADOS

Confraternização da Adita (Associação dos
Distribuidores de Insumos e Tecnologia
Agropecuária)

Fotos: Evandro Fernandes
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ÁGUA NA BOCA

Modo de preparo
1. Bata as claras em neve, reserve. Junte as gemas, o açúcar e o
óleo com a margarina. Bata bem e adicione a farinha e o leite (a
massa tem que ficar bem firme).
2. Depois de bater bem, adicione o fermento, e por último as claras.
Coloque em forma untada com a margarina e a farinha.
3. Cubra toda a massa com as tirinhas de goiabada.

Bolo de Goiabada
Nessa edição aprenderemos a fazer o
Bolo de Goiabada. Uma receita saborosa
e ideal para o cafezinho da tarde. Muito
simples de fazer!
A receita é recomendada pela
colaboradora Alexandra Ribeiro da Costa
Antonioli.

4. Depois cubra a goiabada, com o coco ralado e por último o leite
condensado (dica: corte as duas pontas da caixinha, pra facilitar a
vazão).

Ingredientes
Massa:
3 ovos (claras em neve)
1 e meia xícara (chá) de açúcar
1 copo de óleo
1 colher (chá) de margarina
2 colheres (chá) de fermento em pó
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
Meia xícara (chá) de leite
Cobertura:
500 gramas de goiabada, cortadas em
tirinhas
1 caixa ou lata de leite condensado
1 pacote de coco ralado
26
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5. Depois do coco todo coberto pelo leite condensado, leve ao
forno já aquecido.

Fotos: Florisvaldo Antonioli
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