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A partir dessa edição, as ações da Usina Santa Terezinha também serão
informadas por meio de selos de um movimento mundial. Esse movimento
é o chamado ODM (Objetivos do Milênio), estabelecido em 2000, pela
ONU (Organização das Nações Unidas).
No final de cada reportagem encontraremos um selo que corresponde a
um dos objetivos. Esses selos foram criados no Brasil, em 2005, e indicam
por meio de símbolos cada objetivo. Os objetivos são o conjunto de oito
compromissos a serem atingidos por países até o ano de 2015, por ações
do governo e da sociedade.
Dessa forma, as ações desenvolvidas pela usina e por você - colaborador,
retratadas nas reportagens, serão identificadas com selos da ODM.
Nessa edição, teremos vários selos, como o selo que indica o Objetivo 2 –
Educação básica de qualidade para todos, localizado no texto que informa
o convênio entre a usina e a entidade que atua em projetos esportivos, no
distrito de Iguatemi.
Também, veremos o selo que identifica o Objetivo 6 – Combater a Aids,
a malária e outras doenças. Esse selo está situado nas reportagens que
abordam os males da hipertensão arterial e o arrastão contra a dengue
organizado pelos colaboradores.
Outro selo encontrado na revista é o que refere ao Objetivo 8 – Todo
mundo trabalhando pelo desenvolvimento. O selo está em reportagens
que informam sobre os colaboradores que receberam o certificado de
inclusão digital, que realizaram o curso de Libras e que participaram da
38º Prova Rústica Tiradentes. Conheça essas ações, e outras iniciativas e
parcerias, no decorrer da leitura!
O movimento busca a cidadania e a solidariedade para alcançar os
objetivos, e consequentemente, diminuir os problemas mundiais. E por
meio dessas ações, retratadas na Revista Santa Terezinha e realizadas
por você – colaborador, que podemos mudar as nossas ruas, a nossa
comunidade, a nossa cidade e o nosso país.
Então, vamos atuar e incentivar as ações, práticas e eficientes, que
promovam a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável.
Forte abraço!!

Permitida a utilização dos textos,
desde que citada a fonte.

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
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Reﬂexão
Você já imaginou que as nossas avós e bisavós não votavam, não podiam trabalhar
fora de casa, não se divorciavam, não tinham acesso a métodos contraceptivos e não
cursavam a universidade? É difícil imaginar, mas foi há 102 anos que as mulheres
conquistaram direitos e foi por meio de muitas manifestações.
Um dos resultados dessas manifestações foi o Dia Internacional da Mulher. Nessa data
comemora-se o dia em que são realizados debates para discutir a posição da mulher na
sociedade, mas também a celebração da trajetória desses movimentos feministas.
Durante a história, muitas reivindicações foram realizadas por mulheres que buscavam
melhores condições de trabalho, igualdade de direitos e acesso ao conhecimento. E foi
uma dessas reivindicações que resultou na morte de aproximadamente 130 operárias.
Essas mulheres que trabalhavam em uma fábrica de tecidos, em Nova Iorque, fizeram
uma manifestação reivindicando direitos, e foram carbonizadas dentro da indústria.
A partir desse fato, na Segunda Conferência Internacional de Mulheres, em 1910, foi
proposto o dia 8 de março como data anual para a celebração dos direitos da mulher. Já
no Brasil, a partir de lutas feministas que as mulheres conseguiram o direito ao voto, em
1932, na Constituição. E ainda, nos anos 80 surgiram as delegacias especializadas e, em
2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que torna mais rigorosa a punição por crimes de
violência doméstica.
Nesse contexto - de movimentos que buscaram e buscam a valorização da mulher,
também podemos contribuir com mobilizações contra as discriminações e violências
morais, psicológicas, físicas e sexuais sofridas pelas mulheres.
De acordo com informações do site www.objetivosdomilenio.og.br, algumas ações
podem reduzir a desvalorização da mulher nos dias de hoje. Conheça algumas sugestões
de ações:
Denunciar casos de violência, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes
pelo telefone gratuito 100 ou 181, ou ainda, procurar o Conselho Tutelar da cidade. Nos
casos de agressão física e de violência sexual contra mulheres, ligar para o telefone
gratuito do Disque Violência Contra a Mulher - 180.
Não valorizar e não comprar produtos que explorem o corpo da mulher em sua
comercialização, exigindo o cumprimento da regulamentação publicitária e fortalecendo o
senso crítico da sociedade.
Atuar em atividades em prol da melhoria da autoestima das mulheres, promovendo a
valorização e o respeito em todas as fases do seu ciclo de vida (infância, adolescência,
gravidez, maternidade e velhice).
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DIVERSIDADE HUMANA

Curso de Libras é oferecido no Corporativo
Arquivo pessoal

Segundo professor, o
aprendizado da língua
de sinais favorece a
comunicação no trabalho e
ajuda a difundir a cultura
surda
Isabela Garcia do Nascimento

Percebido o grande interesse
dos colaboradores em aprender
Libras (Língua Brasileira de Sinais),
o departamento de Recursos
Humanos iniciou em fevereiro o
curso de língua de sinais. O curso
é realizado em parceria com os
colaboradores – Barbara Regina
Merotti, ouvinte e intérprete, e
Marcos
Alexandre
Marquioto,
surdo.
As aulas são ministradas,
intercaladamente aos sábados, na
sala de reunião. “Era uma ideia
antiga. Eu e a Barbara sempre
tivemos interesse em ensinar a
língua de sinais para os colegas”,
afirma Marquioto, colaborador do
Corporativo e professor do curso

básico de Libras.
Marquioto lembra que quando
começou a trabalhar na empresa já
sabia que a usina estava preparada
para receber pessoas surdas. “O
mais legal foi que depois de me
conhecerem melhor, as pessoas
não me olhavam como incapaz
ou como alguém que dificilmente
poderia ter bom desempenho
profissional”, diz.
Ele ressalta a ajuda da amiga
Barbara como intérprete em
reuniões e a confiança dos demais
colegas. Marquioto conta que a
amizade contribuiu para o aumento
da sua autoestima no trabalho e fez
com que os obstáculos cotidianos
fossem superados. “O legal é
acreditar e confiar no meu trabalho.
Eu tento melhorar e desenvolver as
minhas atividades”.
O professor explica que o
aprendizado da língua de sinais
favorece a comunicação no
trabalho e ajuda a difundir a cultura
surda. “Recomendo que façam
curso de Libras. É muito gostoso de
aprender e de se comunicar. Além

de ser muito fácil.”
O curso de nível básico de Libras
tem duração de cinco meses e
serão disponibilizados certificados
para os participantes. O professor
Marquioto possui certificado do
Prolibras (Exame Nacional para
Certificação de Proficiência no uso
e no ensino da Libras), pelo MEC
(Ministério da Educação).
Segundo informações do artigo
de Andresa Vaniele, publicado no
site www.meuartigo.brasilescola.
com, no Brasil foi fundado o primeiro
Instituto Nacional de Surdos, com
a chegada do professor francês
surdo Hurt, em 1855. Andresa
que é especialista em Educação
Inclusiva para pessoas com
Deficiência Auditiva, afirma que
desde então, a língua de sinais vem
ganhando reconhecimento, como
em 2002, por meio da Lei 10.436,
que reconheceu a
Libras como meio de
comunicação objetiva
utilizada pelos surdos
do Brasil.

Errata
Na reportagem de Evento que foi publicada na edição nº 10, o nome correto do entrevistado é Luiz Carlos
Mendes e sua atividade profissional é técnico de enfermagem do trabalho. Também, o colaborador Luciano
Miguel da Silva trabalha na Unidade Paranacity.
6
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Fotos/ Ivan Amorim

Ato solene teve a presença
de integrantes do setor
agrícola e industrial, e
ainda, coral formado pelos
colaboradores

DIVERSIDADE HUMANA

Missa celebra início de safra em Iguatemi

Colaboradora Camila M. Calabrezi

participação dos colaboradores da
unidade - cantando no coral.
Na celebração foi ressaltada a
importância da família Meneguetti
presente e dos diretores, gerentes,
encarregados e colaboradores,
pelo comprometimento de todos
com a empresa.
Na missa foram pedidas as

bênçãos de Deus a todos e,
também, para as famílias, pois
para a usina os cuidados com a
família são fundamentais. E ainda,
foi pedido a Deus, que neste ano
a safra seja abençoada e que no
final da colheita todos estejam com
saúde. Foi uma celebração bonita
e emocionante.

Unidade Iguatemi adquire micro-ônibus e ônibus
Colaborador José Edison Garcia

Visando melhorar a qualidade
de vida de seus colaboradores, a
Usina Santa Terezinha, Unidade
Iguatemi, investiu na frota.

A unidade adquiriu sete microônibus, no qual cabem 32 pessoas
sentadas. Os micro-ônibus serão
utilizados para a troca de turno no
campo.
Além dos micro-ônibus, foram

obtidos quatro ônibus de linha para
o deslocamento dos colaboradores
até a empresa, com 54 poltronas.
A frota foi renovada para o início
da safra deste ano - que começou
no dia 17 de abril.
Março/ Abril 2012 Revista Santa Terezinha 7
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Foto/ Evandro José Ferreira

A Usina Santa Terezinha,
Unidade Iguatemi, celebrou a
missa de início de safra para o
ano de 2012. O evento religioso
foi ministrado pelo padre Thelmo
Ricardo Favoretto, da Paróquia
Santa Rosa de Lima, de Iguatemi.
Foi
um
momento
muito
emocionante,
porque
foram
reunidos integrantes de todas as
áreas e funções, tanto da agrícola,
quanto da indústria, que juntas
formam uma só unidade. Também,
foi a primeira missa que houve a

Fotos/ Débora Schmitt

PESSOAS

Seminário reúne colaboradores do setor
sucroalcooleiro

Evento voltado para
a saúde e segurança
do trabalhador contou
com a participação de
aproximadamente cem
pessoas
Suelen Albuquerque

O Seminário de Saúde do
Trabalhador
reuniu
diversos
colaboradores da Usina Santa
Terezinha e de usinas da região
noroeste do Paraná. O evento
teve o objetivo de informar sobre
a Previdência Social, saúde e
emprego por meio de palestras
que auxiliam o colaborador na
implantação de ações voltadas
para a segurança do trabalhador
nas usinas. O seminário pretendeu
aprimorar o conhecimento em
relação às legislações trabalhista e
previdenciária.
Segundo o palestrante do INSS
(Instituto Nacional do Seguro
Social), Altamir da Silva Cardoso,
8
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o seminário faz parte do Programa
de Educação Previdenciária. “É
um programa que possui uma
importância imensa, pois vai até
as empresas para informar a
população como está a nossa
legislação.” Cardoso explica que
a legislação brasileira é muito
boa e viável para as pessoas e as
empresas. “O segurado do INSS
possui muitos direitos, desde que
esteja filiado e contribuindo”, diz.
De acordo com ele, o programa
surgiu nos anos 2000 e inicialmente
tinha o intuito de divulgar os
trabalhos da previdência, depois
passou a informar sobre os
benefícios.
Para Hanae Shinnai, palestrante
e responsável técnica da área de
reabilitação profissional do INSS,
o seminário visa à prevenção de
acidentes de trabalho devido ao
elevado número de pessoas que
se beneficiam por esse motivo na
gerência do INSS de Maringá.
Hanae destaca que o seminário

é realizado em parceria com o
INSS - Gerência Regional de
Maringá - e a Alcopar (Associação
de Produtores de Bioenergia
do Estado do Paraná). Ela diz
que no princípio foram inscritas
70 pessoas, contudo o número
passou para aproximadamente
cem inscrições. Entre os inscritos,
estão profissionais da área de
Recursos
Humanos,
SESMT
(Serviços
Especializados
em
Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho), Serviço
Social e, também, setores jurídicos
das usinas.
O seminário foi composto
pelas
seguintes
palestras:
apresentação do INSS, ministrada
pelo responsável técnico pela
educação previdenciária, Altamir
da Silva Cardoso; benefícios por
incapacidade e perícia médica,
sendo o palestrante o perito
médico,
Marlon
Alessandro;
aspectos jurídicos do acidente
do trabalho, elaborada pelo

De acordo com o
Ministério da Previdência
Social, conheça
os benefícios dos
segurados:

procurador federal, Leandro Ferreira; reabilitação
profissional, ministrada pela responsável técnica,
Hanae Shinnai; e projeto de atenção à saúde do
trabalhador, aplicada pela responsável técnica
do serviço social, Viviane Pereira. Hanae ressalta
que os temas das palestras foram formados de
acordo com as solicitações dos colaboradores
das usinas.
O engenheiro de segurança do trabalho da
Usina Santa Terezinha – Unidade Tapejara,
João Bonaldo Júnior, participou do seminário e
conta que os temas das palestras foram bem
elaborados e vão contribuir com o seu trabalho.
“Vai me ajudar a melhorar o convívio com os
colaboradores da usina. Além de eu transmitir as
informações em relação aos acidentes de trabalho
e a previdência social aos colaboradores.”
Bonaldo Júnior salienta que as palestras são
fundamentais para a segurança do trabalhador
e contribui com projetos que a usina já realiza
junto aos colaboradores. “A usina desenvolve
um trabalho bem amplo em relação à medicina
e segurança do trabalho, tentando minimizar
a questão de acidentes. Ela
[usina] faz trabalhos preventivos,
palestras,
acompanhamento
médico e periódicos constantes”,
expõe.

Benefícios

Quem tem direito

Auxílio-doença

Todos os segurados.

Aposentadoria por
invalidez

Todos os segurados.

Aposentadoria por
idade

Todos os segurados.

Aposentadoria por
tempo de contribuição

Todos os segurados, exceto
o contribuinte individual que
trabalha por conta própria,
o segurado facultativo e o
empreendedor individual que
optar pelo Plano Simplificado.

Aposentadoria especial

Empregado (exceto o doméstico), trabalhador avulso
e o contribuinte individual,
quando cooperado.

Auxílio reclusão

Dependentes dos segurados,
cujo último salário seja igual
ou inferior ao valor definido
anualmente pelo Ministério
da Previdência Social.

Auxílio-acidente

Trabalhador avulso, o segurado especial e o empregado,
exceto o doméstico.

Pensão por morte

Dependentes dos segurados.

Salário-maternidade

Todas as seguradas.

Salário-família

Trabalhador avulso e o
empregado (exceto o doméstico) cuja renda mensal
seja inferior ao valor definido
anualmente pelo Ministério
da Previdência Social. Caso
a mãe e o pai sejam segurados, ambos podem receber.
Março/ Abril 2012 Revista Santa Terezinha
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PESSOAS

Colaboradoras são homenageadas no Dia
da Mulher

Colaboradores Solange Gil de Azevedo/
Waldomiro Baddini

O Dia Internacional da Mulher
foi comemorado em grande estilo
pelas colaboradoras do Corporativo
da Usina Santa Terezinha. Elas
foram recepcionadas pela Equipe
de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, com um delicioso café
da manhã e com a oportunidade
de participarem de uma oficina de
maquiagem.
A oficina foi ministrada pela
diretora da empresa de cosméticos
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- Mary Kay, Simone Tanaka, que
deu dicas sobre os cuidados com a
pele e as técnicas de maquiagem,
além de sortear brindes.
O evento contemplou mais de 70
mulheres, todas dignas de respeito,
admiração e valorização no âmbito
profissional, pessoal e social. E
todas merecedoras
de atenção especial.
Mulher: parabéns
pelo seu espírito
guerreiro! E pela luta,
força, coragem e
determinação!

Parceiro da Usina Santa
Terezinha, o Movimento
Nós Podemos Paraná
contribui com os oito
compromissos mundiais
Colaboradores Solange Gil de
Azevedo/ Waldomiro Baddini

No ano de 2000, 189 paísesmembros da ONU (Organização
das Nações Unidas), entre eles
o Brasil, reunidos na Cúpula
do
Milênio,
assumiram
o
compromisso com a construção
de um mundo mais pacífico,
próspero e justo.
Como desafio central, se
propuseram a adotar medidas
concretas para libertar homens,
mulheres
e
crianças
das
condições
degradantes
e
desumanas da pobreza, incluído
a pobreza material, como renda,
moradia, o acesso à água e o
saneamento, e também a pobreza
de educação e cultura, saúde,
segurança e direitos humanos.
Para tal, definiram os 8
Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio - ODM, desdobrados em
metas e indicadores que orientam
sobre o que fazer. São eles:
1.
Acabar com a fome e a
miséria;
2.
Educação básica de
qualidade para todos;
3.
Igualdade entre sexos e
valorização da mulher;
4.
Reduzir a mortalidade
infantil;

5.
Melhorar a saúde das
gestantes;
6.
Combater
o
HIV
(Vírus da Imunodeﬁciência
Humana)/ AIDS (Síndrome da
Imunodeﬁciência Adquirida), a
malária e outras doenças;
7.
Qualidade de vida e
respeito ao meio ambiente;
8.
Todo
mundo
trabalhando
pelo
desenvolvimento.
Assim, em 2004, o Pnud
(Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento), o
Governo Federal, a iniciativa
privada e a sociedade civil se
uniram no Movimento Nacional
pela Cidadania e Solidariedade, a
fim de realizar ampla mobilização
em prol dos ODM, quando
desenvolveram a campanha Nós
Podemos – 8 Jeitos de Mudar o
Mundo, dando o impulso a causa
no Brasil.
Em 2006, o Estado assumiu o
desafio de antecipar o alcance
dos Objetivos do Milênio para
2010, cinco anos antes do prazo
estipulado pela ONU. Surgia
assim o Movimento Nós Podemos
Paraná, uma proposta do CPCE
(Conselho
Paranaense
de
Cidadania Empresarial), do Fiep
(Federação das Indústrias do
Estado do Paraná), em parceria
com o Sesi (Serviço Social da
Indústria) e o IPD (Instituto de
Promoção do Desenvolvimento),
por meio do Orbis (Observatório
Regional Base de Indicadores de
Sustentabilidade).
O Movimento Nós Podemos

INTEGRAÇÃO

Entenda os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio
Paraná tem como objetivo,
alcançar os ODM a partir
de um trabalho em rede,
mobilizando os três setores
da sociedade, potencializando
e dando sustentação a ações
de promoção da qualidade de
vida e do desenvolvimento local
sustentável.
Resultados expressivos foram
alcançados, a ponto de o Paraná
ser o primeiro Estado, já em 2010,
a alcançar as metas de sete dos
objetivos propostos, tornando o
movimento reconhecido nacional
e internacionalmente pela sua
contribuição a esse trabalho.
Mas
o
trabalho
precisa
continuar. Apesar da situação
privilegiada do Estado, inúmeras
localidades
e
comunidades
ainda precisam conquistar novos
avanços para alcançar níveis de
desenvolvimento
compatíveis
com o mundo mais justo o qual
se idealiza. Para isso a Alcopar
(Associação de Produtores de
Bioenergia do Estado do Paraná)
convidou a Usina Santa Terezinha
que convida você - colaborador, a
participar e a erguer a bandeira
desse movimento.
Fonte: Guia do Empresário
do Terceiro Milênio. Publicado
pelo Conselho Paranaense de
Cidadania Empresarial, em 2011.

Imagem/ www.kmaweb.com.br e
Imagem/ www.creajrpr.wordpress.com
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No dia da pressão alta, o
objetivo é conscientizar
os colaboradores sobre o
diagnóstico preventivo e o
tratamento da doença
Colaboradora Juliana Gazola
Fernandes

A hipertensão arterial, conhecida
como pressão alta, é uma das
doenças mais preocupantes
no mundo, atingindo cerca de
um terço da população adulta,
segundo informações do site
www.mdsaude.com.
E
nas
últimas décadas, o número de
hipertensos
tem
aumentado
progressivamente
devido
a
diversos fatores: maior expectativa
de vida, maior incidência de
obesidade, sedentarismo e maus
hábitos alimentares.
Conforme o levantamento do
Ministério da Saúde em 2010,
23,3% dos brasileiros estavam
com hipertensão arterial e 52,5%
das pessoas com 55 anos ou mais
eram portadores da doença. O
principal mal da doença silenciosa
é ocasionar outras enfermidades
que podem resultar em morte.
Se a hipertensão não é
controlada
pode
implicar
em lesões de órgãos vitais,
principalmente o cérebro, coração
e rins, que podem causar o AVC
(Acidente Vascular Cerebral),
infarto e doença renal. Também
pode causar alteração na visão e
lesionar as artérias.
Um dos grandes problemas da
hipertensão arterial é não existir
12
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um sintoma típico que possa
servir de alarme para estimular a
procura por médicos. Achar que
é possível estimar se a pressão
arterial está alta ou normal,
baseado na presença ou na
ausência de sintomas, como dor
na nuca, zumbido no ouvido e
tontura, é um erro muito comum.
De acordo com informações
publicadas no site MD.Saúde
pelo médico Pedro Pinheiro, o
indivíduo que não costuma medir
a pressão arterial simplesmente
porque não tem nenhum sintoma,
pode muito bem ser hipertenso
e não saber. Por outro lado, se
o paciente é hipertenso, mas
também não mede a pressão
arterial periodicamente, pode
ter a falsa impressão de tê-la
controlado. Não existe nenhuma
maneira de avaliar a pressão
arterial sem que se faça a aferição
da mesma por meio de aparelhos
específicos, conhecidos como
‘aparelhos de pressão’.
Ainda, Pinheiro explica que o
fato de algumas pessoas terem
dor de cabeça ou mal-estar
quando apresentam pressões
arteriais muito elevadas não
significa que os sintomas sirvam
de parâmetro. As pessoas podem
ter picos de hipertensão sem
sintomas e não se darem conta
disso. É bom salientar que a
dor aumenta a pressão arterial,
sendo difícil saber nesses casos,
se a pressão subiu pela dor de
cabeça ou a dor de cabeça surgiu
pela pressão alta.
A maioria das pessoas só

Foto/ Evandro Fernandes
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Proteja o coração, cérebro e rins
dos males da hipertensão arterial

procura medir a pressão após
eventos de estresse emocional
ou dor de cabeça, situações que
por si só podem aumentar os
níveis tensionais.
Pinheiro afirma que a hipertensão
arterial raramente tem cura e o
objetivo do tratamento é mantêla controlada. O médico diz que
uma vez feito o diagnóstico, todos
os doentes devem se submeter
a mudanças de estilo de vida
antes de se iniciar o tratamento
com medicamentos. As principais
mudanças são: a redução de
peso; iniciar exercícios físicos;
abandonar o cigarro; reduzir o
consumo de álcool, de sal e de
gordura saturada; e aumentar o
consumo de frutas e vegetais.
Com essas mudanças, nas
hipertensões leves, há casos
que se conseguem o controle da
pressão arterial. Contudo para as
pessoas com níveis pressóricos
muito alto (maior que 160/ 100
mmHg) a redução da pressão
costuma ser pequena e dificilmente
há o controle sem a ajuda dos
remédios. Então, o importante
é prevenir e se cuidar, e quando
diagnosticada
a
doença,
não
deixar de fazer o
tratamento.

Colaboradores recebem certificado de
inclusão digital
Fotos/ Camila Maria Calabrezi

Curso realizado no
Telecentro da Cidadania,
em Iguatemi, forma
120 integrantes do
departamento agrícola
da usina
www2.maringa.pr.gov.br

Os colaboradores da Usina Santa
Terezinha receberam o certificado
de conclusão do curso de inclusão
digital pela Sasc (Secretaria de
Assistência Social e Cidadania). O
curso é realizado no Telecentro da
Cidadania, no distrito de Iguatemi.
No total, 120 colaboradores do
departamento agrícola da empresa
se formaram.
O curso é oferecido pela Sasc em
parceria com a usina. “No período
de entressafra oferecemos cursos

de capacitação e aperfeiçoamento
aos nossos colaboradores, como o
de inclusão digital realizado neste
ano”, explica o instrutor agrícola da
usina, Evandro José Ferreira.
Ele reforça a importância do
curso, que formou operadores
de máquinas e tratoristas. “Hoje
os equipamentos possuem os
comandos
informatizados
e
os trabalhadores precisam se
atualizar também nessa área”, diz.

Março/ Abril 2012 Revista Santa Terezinha
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Usina doa terreno para a construção de
creche

Localizado no conjunto
Santa Terezinha, em
Iguatemi, o centro
municipal beneficiará 150
crianças
Luiz Carlos Rizzo

Ao doar área de 4.400 m² no distrito
de Iguatemi, município de Maringá,
a Usina Santa Terezinha contribuiu
para viabilizar a construção de
uma creche nesta localidade.
Inaugurado, o Centro Municipal
de Educação Infantil Esther
Gonçalves Josepetti, no conjunto
Santa Terezinha, beneficiária 150
crianças.

Colaboradores
Solange
Azevedo/ Waldomiro Baddini

Campanha
arrecada mais
de 1.000 livros e
revistas

Arquivo
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O empreendimento social exigiu
investimento de quase R$ 2
milhões. Com 1.675 m² de área
construída, a creche conta com
dois berçários com assepsia
compartilhada,
lactário,
dois
maternais com assepsia, duas
salas de pré-escola, sala multiuso,
biblioteca, parque infantil, além de
salas de direção, de coordenação,
de funcionários, refeitório, cozinha,
lavanderia e estrutura de apoio.
Na inauguração, o líder comunitário
Gilberto Valentim destacou o papel
social desenvolvido pelo grupo
Usaçúcar, que vai além de sua
atividade produtiva. O prefeito
maringaense, Sílvio Barros, frisou

Gil

que a empresa sucroalcooleira
exerce
importante
papel
socioeconômico e, sempre que
convocada ou por iniciativa própria,
honra suas responsabilidades
sociais para com as comunidades
das quais faz parte.
Segundo Júlio César Meneguetti,
diretor da unidade maringaense da
usina, as ações de cidadania da
Santa Terezinha fazem parte de sua
missão social pela sua convicção
de
que
precisa
participar de forma
ativa na melhoria da
qualidade de vida
das comunidades nas
quais está inserida.

de

A Campanha de Incentivo à
Leitura mobilizou colaboradores
e dependentes da Usina Santa
Terezinha, por meio da prática de
arrecadação de livros, revistas e
gibis.
Com a adesão dos colaboradores,
a campanha arrecadou mais de
1.000 exemplares que foram
doados para bibliotecas e escolas
da rede municipal de educação.
A leitura é um exercício para o
cérebro e traz muitos benefícios,

pois amplia o conhecimento e o
vocabulário; estimula a criatividade
e a capacidade de argumentar; e
incentiva a reflexão e a formação
de opinião.
A partir da campanha que estimula
a leitura, ou ainda, essa ação
singela, pode-se contribuir com a
educação de muitas
crianças e adultos e,
consequentemente,
com o desenvolvimento
intelectual
da
comunidade.

Março/ Abril 2012 Revista Santa Terezinha
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Convênio com entidade beneficia duzentos
estudantes
Centro voltado para o esporte contará com
incentivo da Usina Santa Terezinha para
despesas de profissionais
Luiz Carlos Rizzo

Fotos/ Divulgação/ João Cláudio Fragoso

A Usina Santa Terezinha assinou convênio com o Ciagym
(Centro Integrado de Assistência Gerador de Movimento
para Cidadania), organização não governamental
maringaense que atua em projetos esportivos.
A empresa vai bancar as despesas de um coordenador
e de um professor de Educação Física dentro do projeto
Gol de Cidadania, desenvolvido pela entidade. A Usina
Santa Terezinha também vai disponibilizar psicólogas e
assistentes sociais para acompanhamento do rendimento
escolar dos alunos inscritos.
Serão beneficiados diretamente 200 estudantes do
ensino fundamental e médio do distrito de Iguatemi,
município de Maringá. Eles desenvolverão habilidades na
modalidade de futebol de salão em três dias da semana e
no horário do contraturno escolar. Dentre os beneficiados,
estão crianças da comunidade e também muitos filhos de
colaboradores da usina.
Segundo Júlio César Meneguetti, diretor da Unidade
Maringá da usina, a finalidade é evitar com que as crianças,
no período em que não estiverem em salas de aulas,
fiquem ociosas e nem corram o risco de serem induzidas
a comportamentos antisociais. Trata-se de uma ação de
cidadania que contribui para a formação de bom caráter.
“O esporte é uma ponta para vida saudável, integração
e inclusão social. Os atletas com mais talento poderão
ser aproveitados pelas instituições de ensino privado
e, em contrapartida, vão receber bolsa de estudo para
frequentarem cursos gratuitamente no ensino fundamental,
médio e superior”, afirma Meneguetti. Porém, para
continuarem sendo beneficiados, os estudantes precisam
alcançar uma média satisfatória de notas escolares.
Elenice Zonta Amorim, presidente do Ciagym, enaltece a
iniciativa da Usina Santa Terezinha, argumentando que a
empresa, com sua atitude, comprova – mais
uma vez – a sua responsabilidade social,
que vai muito além de um balanço financeiro.
“A visão social desta empresa contribui para
melhorar a vida da comunidade onde ela
está inserida,” complementa.
Março/ Abril 2012 Revista Santa Terezinha
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Fotos/ Evandro Fernandes

Usina Santa
Terezinha apresenta
a Paixão de Cristo
Suelen Albuquerque

Faltam dois dias para a sextafeira - a Paixão de Cristo, e atores
amadores se preparam para a préestreia do espetáculo maringaense
que reúne aproximadamente 40 mil
pessoas. Nos bastidores muitos
colocam roupas e calçados de
época, se pintam e se maquiam,
seguram armas, e se preparam nos
últimos minutos que antecede o
início da peça. O roteiro é intenso,
afinal são mais de 90 minutos de
espetáculo com muitas passagens
da vida de Jesus.
O ator que interpreta Jesus,
Fernando Bertola, explica que
a cada ano o roteiro é alterado.
“Tem situações que mudam. Este

18
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ano tivemos as Bodas em Canaã.
O ano passado nós não tínhamos
essa parte. Cada ano, a gente
aborda um detalhe da Bíblia.
Porque existem várias histórias,
mas o conteúdo em si, a paixão,
vida, morte e ressurreição de Cristo
são intocáveis.”
Já o diretor artístico, Anselmo
José, complementa que além das
cenas no roteiro, a estrutura física e
o figurino também foram alterados.
“Todo ano nós renovamos a
estrutura física. Já o figurino nós
acrescentamos. As roupas dos
fariseus devem ter uns sete anos,
mas este ano nós adicionamos
peças de roupas novas, que deixam
as roupas mais ricas”, diz.
O diretor afirma que neste

Por meio da Lei Rouanet,
a usina incentivou
financeiramente o espetáculo
que há dez anos reúne atores
amadores e grande público
espetáculo
há
inovações
tecnológicas. “Graças ao apoio
financeiro da usina nós temos
a possibilidade de contar com
a holografia na ressurreição de
Jesus, com luz e som que nós
sempre sonhamos para os anos
anteriores e nunca conseguimos
realizar.” Ele ainda ressalta que o
palco - com o cenário: templo de
Jerusalém e muralhas - está maior
que os outros anos.
Anselmo José lembra que há dez
anos as túnicas dos personagens
eram confeccionadas com tecidos.
“Nossas túnicas eram de tecidos,
dos mais baratos que existiam na
cidade. Hoje, nós podemos sonhar
um pouco mais. Graças a Usina
Santa Terezinha acreditar no nosso

Dom Anuar Battisti, salienta
que a Paixão de Cristo é o
fato mais importante para a fé
cristã. “A encenação não é só
paixão e morte, mas paixão,
morte e ressurreição do Senhor
Jesus. Nós somos cristãos e
acreditamos que Cristo morreu
por nós, pelos nossos pecados
e nós fomos salvos pelo sangue
do filho de Deus”, conclui.
O ator que representa o
personagem
Pilatos,
Tiago
Tognolli, admite que a encenação
religiosa esteja sendo eficaz,
pois está evangelizando as
pessoas. “É uma arte, apesar
de amadora, está sendo de
qualidade. Está chamando a
atenção não só das pessoas,
mas dos empresários. E isso,
para nós é muito gratificante.”
Para o diretor da Usina Santa
Terezinha, Mario Gondo, a
encenação da Paixão de Cristo
é maravilhosa, contudo ainda
é mais bonito ver as pessoas
assistindo o espetáculo. Ele diz
que a usina já acompanhava o
trabalho artístico. “Assim que a
gente pôde fazer algo por eles,
a gente fez. Esse é o primeiro de
outros anos que a gente vai fazer.

O entusiasmo das pessoas paga
todo o esforço que a gente faz
para algo de bom ser realizado
na Páscoa da cidade.”
Anselmo José garante que
todo o dinheiro repassado pela
usina, por meio do incentivo fiscal
permitido pela Lei Rouanet, foi
dividido entre o palco, cenário,
figurino, adereços, inovações
tecnológicas, cenografia e trilha
musical para fazer um espetáculo
de qualidade. “A prefeitura de
Maringá também nos ajuda com
a estrutura, liberando a praça, na
confecção de alguns adereços e
na mão de obra para a limpeza
do local. Nos anos anteriores,
a prefeitura sempre nos ajudou
financeiramente”, lembra.
A Paixão de Cristo é uma das
maiores produções artísticas
maringaenses, além de ser o
maior evento aberto ao público
e que atrai turistas da região.
A encenação foi realizada nos
dias 4 e 5 de abril, na Praça da
Catedral Basílica
Menor
Nossa
Senhora da Glória.
E também, foi
transmitida ao vivo
pela TV 3º Milênio.

RESPEITO À VIDA

projeto e trabalho. Nós só temos
a agradecer.”
Segundo o diretor artístico,
entre equipe técnica e atores
amadores há 250 pessoas que
participam do evento cultural.
Ele explica que as pessoas
envolvidas no espetáculo são
da comunidade, sendo grande
parte da Renovação Carismática
Católica da Arquidiocese de
Maringá, mas há também
pessoas de várias religiões. Ele
destaca que todos os atores
são amadores e se superam
nos palcos. “É muito difícil lidar
com as pessoas em relação
ao seu amadorismo, não são
profissionais. Tem que ter certo
nível de paciência. Mas esse
amadorismo me surpreende.
Subir no palco é sempre um
desafio.”
De acordo com ele, a
mensagem que o espetáculo
transmite é a existência de
um Deus apaixonado por nós.
“Apaixonado a tal ponto de
entregar o seu único filho para
morrer pelos nossos pecados,
gratuitamente, sem pedir nada
em troca.”
O arcebispo de Maringá,

Personagens exigem preparo visual e espiritual
Para
desempenhar
os
personagens da Paixão de
Cristo, os atores amadores
precisam se preparar fisicamente
e espiritualmente. Além de
estudar a vida do personagem,
há também muita oração a favor
do teatro.
O ator que interpreta Pilatos
pela quarta vez, Tiago Tognolli,
explica que para atuar como
o personagem é preciso muito
estudo. “Estudei como o Pilatos,

o
governador
romano,
se
comportou e de como ele era.
A gente conseguiu livros que
dizem que ele era uma pessoa
supersticiosa, ele acreditava
em deuses e para ele foi difícil
condenar Jesus”, ressalta.
Tognolli diz que o figurino é
o mais próximo da realidade.
“Somos
nós
mesmo
que
confeccionamos. Estudamos e
procuramos na internet e em
filmes como eram as roupas

daquela época. A gente tenta
reproduzir o mais fiel possível.”
Segundo o ator que atua como
Jesus há oito anos, Fernando
Bertola, a preparação é intensa.
No visual, ele deixa a barba
crescer e já mantém o cabelo
longo durante o ano. “Quanto ao
preparo espiritual é necessário.
Porque sabemos que a Paixão
de Cristo não é simplesmente
um teatro, mas uma batalha
espiritual”, reflete.

Março/ Abril 2012 Revista Santa Terezinha
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Vejam as cenas do espetáculo a Paixão de Cristo, na pré-estreia e estreia. Observem nas fotografias os
detalhes do palco, dos figurinos, dos adereços, dos cenários e, ainda, os bastidores.
Cada pormenor confeccionado por voluntários e desenvolvido por atores amadores foi admirado por cerca de
40 mil pessoas.

Imagens Evandro Fernandes
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Corporativo e Logística
promovem e realizam arrastão
contra a dengue
Dezenas de colaboradores coletaram possíveis criadouros do mosquito e
distribuíram materiais informativos para os vizinhos da usina
Fotos/ Débora Shmitt

Suelen Albuquerque

Colaboradores do Corporativo e
Logística da Usina Santa Terezinha
desenvolveram a campanha de
combate à dengue. Durante a
22
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manhã, os colaboradores tiverem
uma breve palestra sobre como
seria a campanha e, em seguida,
realizaram coleta de possíveis
criadouros
do
mosquito
da
dengue e fizeram o trabalho de

sensibilização e conscientização,
distribuindo materiais informativos
para os vizinhos da empresa.
Além da usina, o arrastão contra a
dengue foi executado, em parceria
com os colaboradores vizinhos,

foi
surpreendente.
“A
participação foi grande. Os
voluntários se apresentaram
em grande quantidade. Isso
demonstra que os colaboradores
estão
interessados
em
combater a dengue, além de se
conscientizar.”
Rosa afirma que a campanha
contra a dengue se tornou
tema da Sipat pela gravidade
da doença. “Nós temos a
informação de que a dengue
está matando pessoas. E como
temos pátios grandes, sujeitos
a criação do mosquito, nós
resolvemos trazer esse assunto
no Sipat.”
A secretária da Cipa, Sandra
Roncada, ressalta que a
campanha
despertou
os
colaboradores para os resíduos
sólidos que podem servir
de criadouros do mosquito
Aedes aegypti. “Às vezes, o
colaborador fica sentado na
cadeira e não observa a área
de trabalho externa. É muito
importante que eles vejam e se
conscientizem. Tem muito lixo
que eles proporcionam sem
perceber. Quem sabe assim eles
se conscientizam mais.”
Ainda, para a assistente social
do Corporativo, Solange Gil de
Azevedo, a campanha expandiu
o conhecimento em relação aos
cuidados com a saúde, o meio
ambiente, o respeito com o
próximo e a qualidade de vida.
“A campanha tem que ocorrer. A
empresa ou o indivíduo sozinho
não consegue trabalhar essa
questão. É uma questão de
saúde pública em nível nacional
e mundial. É uma forma de
expandir as informações e juntar
um grupo maior para trabalhar a

favor da prevenção.”
Sandra
conclui
que
a
campanha foi eficaz. “Todos
arregaçaram
as
mangas.
Ninguém ficou para trás, fazendo
brincadeiras. Todos estavam
juntos. O resultado foi positivo.
Foi ótimo.”
A psicóloga do Corporativo,
Gisele
Vareschini,
também
destaca que o resultado foi
positivo, pois os colaboradores
estiveram
envolvidos
com
a campanha e trabalharam
bastante. “Entregamos panfletos
e falamos com as pessoas da
comunidade. As pessoas têm a
consciência, mas infelizmente
muitos não têm a prática no
dia a dia. Nós falamos com
vários caminhoneiros. Parte
dos resíduos que recolhemos
vem deles. Mas, eles podem se
conscientizar e fazer as ações
corretas.”
A campanha de combate à
dengue saiu das propagandas
na televisão e dos informativos,
diz o auxiliar de vendas do
Corporativo, Wagner Takata.
Ele explica que a campanha
na empresa proporcionou o
contato direto com a situação do
ambiente externo. “Realmente
praticar e executar a campanha
de prevenção é muito mais
produtivo, porque a gente
aprende mais e tem a noção de
como está o ambiente ao nosso
redor”, salienta.
“Vou procurar orientar melhor
as pessoas que eu conheço.
Divulgar mais o que eu tenho
visto aqui. Porque ao sair na rua,
olhando ao redor, vemos focos
de dengue e lixos em locais
impróprios. É só uma questão de
disseminar a conscientização.”
Março/ Abril 2012 Revista Santa Terezinha
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nas empresas: Rhall e Campos
Verdes.
A campanha foi orientada
pelo supervisor do Ministério
da Saúde e agentes ambientais
de Maringá. O arrastão contra a
dengue foi uma das atividades
do Sipat (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de
Trabalho),
realizada
pelos
colaboradores da usina.
O objetivo da campanha foi
tomar medidas preventivas,
sendo uma das ações combater
os focos de acúmulo de água
encontrados nas proximidades
da empresa, pois esses locais
são favoráveis para a criação
e reprodução do mosquito
transmissor da dengue. E ainda,
orientar e conscientizar os
vizinhos, por meio de materiais
informativos, como combater,
os sintomas e o tratamento da
doença.
Segundo o gerente jurídico
trabalhista de segurança do
trabalho da usina, Henrique
William
Bego
Soares,
a
campanha
conscientizou
os trabalhadores dentro da
empresa, mas também fora da
empresa, estendendo para as
suas casas e bairros. “A dengue
está pulando muros. Então,
se a gente está bem, mas o
vizinho não está, nós temos que
cuidar do vizinho. Ele [o vizinho]
também tem que cuidar da
gente. É um trabalho coletivo e
da sociedade. Não adianta fazer
o trabalho individual, porque não
vai dar resultados”, diz.
De acordo com Élio Rosa,
presidente da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes)
da
usina,
a
participação dos colaboradores
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Temas das atividades
realizadas na Sipat

(Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho)

Palestras:
Dengue, direção defensiva,
ergonomia e motivação.
Campanhas:
Dengue, nutrição e
DST (Doenças Sexualmente
Transmissíveis)/
AIDS (Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida).

O colaborador da empresa
Rhall, Osvaldo Gaspari, guiou
os participantes da campanha
no interior da empresa vizinha
e cooperou com a coleta dos
possíveis criadouros do mosquito.
Ele diz que a parceria da Usina
Santa Terezinha com a Rhall
é muito significante para todos
que frequentam o ambiente.
“A campanha contra a dengue
é maravilhosa. Tem que existir
sempre. Não podemos pensar que
só vai acontecer com os outros.
Pode acontecer com todos nós.”
A agente ambiental, Jaqueline
Furtado, que trabalha há sete
anos com a prevenção da dengue,
argumenta que a campanha tem
que ser diária. “Nós fazemos a
campanha e as visitas. Mas é
necessária a conscientização da
população. Porque a empresa é a
casa dos funcionários. E eles têm
que ter higiene, onde trabalham e
moram.”
O supervisor do Ministério da
Saúde, Ogmar Alves de Souza,
admite que as residências sejam
os locais que a maioria dos focos
de dengue é encontrada. Ele diz
que vasos de plantas e garrafas
são pequenos locais, mas é onde o
mosquito prefere desovar. “Muitas
pessoas dão importância em locais
maiores, talvez numa piscina. Mas
o mosquito desova em pequenos
objetos, desde que haja água,
ou que possa acumular água da

chuva.”
Segundo dados da secretaria
da saúde do Paraná, em 2011,
dos 12 milhões de depósitos que
poderiam acumular água e se
tornar criadouros da dengue, 53%
foi considerado lixo, como copos
descartáveis, garrafas pet, latas e
outros pequenos objetos.
Souza garante que a campanha
realizada
em
empresas
é
fundamental, pois os funcionários
repassam as informações para as
famílias, multiplicando o trabalho.
Ele responde que é um prazer
participar da campanha juntamente
com a usina. “Nós não temos que
esperar somente ações do poder
público. Nós temos que fazer a
nossa parte.”
Ele declara que em Maringá,
até o dia da campanha na usina
- 13 de abril, havia 18 casos de
dengue confirmados e mais de 200
casos notificados. De acordo com
números divulgados pela prefeitura
de Maringá, até o dia 27 de abril
deste ano, foram 29 casos de
dengue confirmados e 221 casos
notificados na cidade. Souza ainda
ressalta que a melhor maneira de
combater o mosquito é não deixar
água parada, e evitar o uso do
veneno. “O veneno
é prejudicial ao meio
ambiente. O veneno
mata os predadores
do mosquito.”

Situação da dengue no Paraná
Segundo dados da secretaria da saúde do
Paraná, de agosto de 2011 até 23 de abril de 2012,
o Paraná apresentou uma redução de 94% dos
casos de dengue em relação ao mesmo período
do ano passado. Foram confirmados 1.361 casos,
sendo 1.219 autóctones (onde a infecção ocorreu
dentro do estado) e 142 importados. Ao todo foram
três casos graves e todos evoluíram para a cura.
As cidades paranaenses que confirmou o maior

número de casos foram Francisco Beltrão com 444,
seguido de Toledo com 97, Alto Piquiri com 79 e
Diamante do Norte com 69.
Confira o número de casos confirmados:
autóctones, importados, total de confirmados e
notificados de dengue, por 100.000 habitantes por
município. Os dados são de agosto de 2011 até 23
de abril de 2012, de acordo com a secretaria da
saúde do Paraná.

*Dados populacionais resultados do Censo 2010 – IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
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Fotos/ Evandro Fernandes

Programa Esporte é
Vida une colaboradores
no feriado
Os 45 atletas e convidados
da usina cumpriram o
percurso da 38º Prova
Rústica Tiradentes, em
Maringá
Suelen Albuquerque

No Dia de Tiradentes, feriado
nacional, muitos colaboradores
se tornaram líderes do esporte,
ignoraram o tempo nublado e
partiram para a prova que leva o
nome do mártir da Inconfidência
Mineira. Foram 45 colaboradores
e convidados da Usina Santa
Terezinha que participaram da
38ª Prova Rústica Tiradentes,
em Maringá, por meio de um dos
programas da usina: Esporte é
Vida. Esse programa tem o objetivo
de incentivar a prática de atividade
física na empresa, contribuindo com
a melhoria da qualidade de vida
26
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dos colaboradores e dependentes.
Ao todo foram 1.695 atletas
inscritos na corrida, incluindo
os atletas estrangeiros, como
os africanos. A prova principal
consistia em um percurso de 10 mil
metros, abrangendo avenidas na
área central da cidade, próximas
do Parque do Ingá e Bosque II.
Segundo o colaborador da Unidade
Tapejara, Sebastião Carlos de
Lima, o trecho da prova mais difícil
é os 2 km finais, onde há subida.
Ele ficou em segundo lugar da
classificação da usina e treina em
média 12 km por dia, de segunda
a sexta-feira. “Agora com o tempo
mais fresco, é mais fácil eu treinar.
Treino nos canaviais. A tardizinha
eu chego do serviço e vou para o
treinamento.”
Lima corre há quatro anos pela
usina, mas há 12 anos participa de
corridas. “Já participei cinco vezes
da prova Tiradentes. O meu melhor
tempo foi em 2004, fiquei em 15º

lugar na classificação geral.” Ele
lembra que de Tapejara vieram três
colaboradores para participar do
evento e todos vieram de carona.
“A usina nos leva e nos traz”.
O colaborador da Unidade
Paranacity, Luciano Miguel dos
Santos, ficou em primeiro lugar na
classificação da usina e em 45º
lugar na classificação geral. Ele
conta que também treina voltando
do trabalho, as segunda, quarta
e sexta-feira. “Volto correndo do
trabalho. São 13 km da usina até a
minha casa.”
Além de treinar em Paranacity,
Santos vem duas vezes por semana
em Maringá fazer treinamentos
específicos, como o de velocidade,
na pista de atletismo do Estádio
Willie Davids, juntamente com
os associados do Acorremar
(Associação dos Corredores de
Rua de Maringá). “Percorro 70 km
para vir em Maringá. Mas vale a
pena. Depois do treino eu volto

RESPEITO À VIDA

gratificado.”
Júlio Meneguetti, diretor da
Unidade Iguatemi, afirma que a
empresa tem a preocupação com
a qualidade de vida e a saúde
dos colaboradores. “Participando
de eventos esportivos, como a
corrida, a gente ajuda a difundir
o esporte. E o esporte é saúde.”
Ele ainda ressalta que a corrida é
um ambiente que reforça a união
e o companheirismo. O diretor
diz que a expectativa da empresa
é aumentar a participação dos
colaboradores, na corrida, nos
próximos anos.
Para o colaborador da Unidade
Ivaté, Diego Horie, a iniciativa
da usina em apoiar o evento
é interessante, pois além de
promover a qualidade de vida,
promove uma confraternização.
“Nós precisamos dessas ações.
Principalmente nas unidades. É
uma oportunidade de conhecer a
prova, se divertir, confraternizar
e conhecer mais as pessoas que
participam.”
O
colaborador
da
Unidade
Iguatemi, Eduardo
Lessa,
participa
pela segunda vez

da prova e salienta que o apoio
da usina é uma boa iniciativa.
“Participar da prova é uma forma
de tirar o estresse do dia a dia”, diz.
Já para o auxiliar de enfermagem
do trabalho da usina, Luiz Carlos
Mendes, também da Unidade
Iguatemi e que desde 2006
participa da prova Tiradentes, o
atletismo é sinônimo de saúde.
“Quando se fala em saúde, se
fala em bem-estar físico, mental e
social. O esporte, especificamente
o atletismo, é um dos maiores
meios sociais.”
A colaboradora do Corporativo,
Solange Gil de Azevedo, também
afirma que o atletismo contribui
com o bem-estar do indivíduo, pois
acelera o desenvolvimento das
habilidades físicas, psicológicas,
afetivas e sociais.
Luciano Miguel dos Santos
responde que está muito contente
com o incentivo que a usina
oferece. Mas, segundo ele,
pretende conseguir uma prova
para cada unidade. “Seria mais
interessante trazer o colaborador
para a prova. Porque aqui a gente
compete com atletas profissionais.
A gente poderia fazer uma prova
com as pessoas da própria

empresa, com as unidades. Para
motivar mais gente.”
Ele acredita que se abrir um
espaço, com provas curtas, haveria
mais adeptos. O colaborador
divide a ideia de iniciar provas com
crianças e adolescentes, ou seja,
os filhos dos colaboradores. “Há
quatro anos nós fazíamos provas
na nossa unidade [Paranacity],
na associação. Foi interessante.
Bastante gente participava. Mas
precisa de muitos voluntários para
organizar.”
Rubens Delorenci, colaborador
da Unidade Paranacity, também
sugere que os colaboradores
se unem para compartilhar
equipes de treinos. Já Roberto
Tromarim, atleta convidado da
usina e que desde 2007 participa
da prova, destaca a importância
do treinamento para atingir a
chegada. “Na metade do percurso
fica mais difícil. Para recuperar o
fôlego tem que fazer o trabalho de
respiração. Se não fizer o trabalho
de respiração, não aguenta, a
perna trava. Tem muita gente que
não consegue completar a prova,
principalmente os sedentários e os
que não treinam.”

Março/ Abril 2012 Revista Santa Terezinha

27

Irmã de colaboradora
fica em 8º lugar na
classificação geral
A convidada da Usina Santa Terezinha,
Lilian Priscila Leonel de Lima, 25 anos,
tinha uma meta antes de iniciar a 38ª
Prova Rústica Tiradentes – ficar entre as
10 primeiras. Ela atingiu o objetivo, ficou
em 8º lugar. A atleta percorreu o percurso
em 38 minutos e sete segundos.
“A minha meta era ficar entre as 10
primeiras. Porque a gente já sabia da
participação das quatro atletas africanas,
mais as atletas que vêm de vários lugares
do Brasil”, diz Lilian.
A maringaense conta que treina todos
os dias, de manhã e a tarde, uma média
de 160 km por semana. Ela ainda afirma
que foi a irmã Kerli Cristina Leonel de
Lima - colaboradora do Corporativo que a convidou para se inscrever pela
empresa. Mas, Lilian lembra que já
correu na Maratona de Revezamento
Vanderlei Cordeiro de Lima, pela
Acorremar (Associação dos Corredores
de Rua de Maringá), entidade que a
usina apoia. Também, já participou da
Corrida Rústica Iguatemi e, em 2010, foi
a terceira colocada.
A atleta começou a correr em 1999, na
categoria pré-mirim da prova Tiradentes.
Depois de conseguir a primeira medalha,
começou a treinar na escolinha de
atletismo da UEM (Universidade Estadual
de Maringá). “Comecei a treinar e a ir às
competições. Atualmente sou recordista
paranaense dos 3 mil metros com
obstáculos. Sempre procuro melhorar.
Este ano fui a oitava. No próximo ano
quero ser a sétima.”
Ela ressalta o apoio da Usina Santa
Terezinha. “Para nós, atletas, é muito
bom. Porque as empresas observam que
a usina está apoiando atletas. Assim,
incentivam mais empresas a patrocinar
os atletas e eventos esportivos”. Lilian
ainda admite que viver do atletismo é
muito difícil, porque os atletas precisam
de tênis, roupas, material esportivo,
alimentação e preparação física.
28
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Dia da prova é homenagem ao
patrono da Polícia Militar
A Prova Rústica Tiradentes faz parte da história do atletismo
de Maringá. As primeiras competições, em 1974, foram
organizadas pelo 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), segundo
a assessoria de comunicação da prefeitura de Maringá. Foi a
BPM que elegeu o dia 21 de abril como data da prova, por ser
Tiradentes o patrono da PM.
Em 1990, a PM convidou a prefeitura para ser parceira
na realização da prova. Assim, por meio da Secretaria de
Esportes e Lazer, a prefeitura começou a administrar a prova
e o BPM a coordenar a segurança no evento, conforme as
informações da assessoria.
Desde 1997, a competição faz parte do calendário da
Confederação Brasileira de Atletismo, contribuindo com
os atletas, que podem marcar os pontos para o ranking de
corredores de rua.

Classificação
A equipe de apoio da Usina Santa Terezinha, formada por
colaboradores, em parceria com a Canapar (Associação dos
Fornecedores e Plantadores de Cana do Paranapanema)
distribuíram camisetas, lanches, garrafas de água mineral,
sucos e prêmios para os cinco primeiros colaboradores
classificados, do sexo feminino e masculino. Os colaboradores
classificados receberam as seguintes premiações: vale tênis
no valor de R$ 235,00; um monitor cardíaco polar FT1; mochila
esportiva da marca Mizuno; pedômetro com rádio; e pochete
para corrida.
Confira a classificação dos colaboradores na 38ª Prova
Rústica Tiradentes - em Maringá:
Masculino
Luciano Miguel dos Santos (Unidade Paranacity)
Sebastião Carlos de Lima (Unidade Tapejara)
Edmilson de Oliveira (Unidade Iguatemi)
Juliano Mortari (Unidade Iguatemi)
Alessandro da Silva Flauzino (Unidade Tapejara)
Feminino
Maria de Fátima Gomes Ferreira (Unidade Iguatemi)
Kerli Cristina Leonel Lima (Corporativo)
Camila Maria Calabrezi (Unidade Iguatemi)
Juliana Fumie Umemura Eiri (Unidade Iguatemi)
Sandra Patrícia Terrão (Corporativo)
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Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha

João dos Santos: “Primeiro, eu passei para o armazém de
secos e molhados, que era um tipo de vestibular”

Foto/ Mobi Comunicação

Santos conversou com a Equipe de Comunicação,
sobre a sua história e as suas contribuições em relação à
expansão da Usina Santa Terezinha.

Revista Santa Terezinha: o senhor iniciou a sua
carreira na usina, na área rural. Como era trabalhar,
no corte de cana, em 1971?
João dos Santos: não tinha nada de tecnologia. Comecei
no corte de cana. No tempo em que cortava a cana crua e
em palha, e carregava manualmente nos caminhões. Em
caminhões comuns, com escada de madeira. Não eram
caminhões preparados para a cana.

Depois de cortar cana-de-açúcar, o senhor trabalhou
em muitos setores do escritório. Como o senhor
começou a trabalhar no escritório?

Há 41 anos na Usina Santa Terezinha, o
colaborador lembra como foi o início e a
evolução da empresa

Suelen Albuquerque

Nascido em 1956, no distrito de Iguatemi, João dos
Santos começou a trabalhar na Usina Santa Terezinha
em 1971. Nesse período, ele trabalhava na área rural,
precisamente no corte de cana.
Depois, Santos foi trabalhar no armazém e, em 1978,
foi transferido para o escritório, onde trabalha até hoje.
No escritório, Santos desempenhou várias atividades
na contabilidade, na administração e no jurídico. Desde
2009, ele trabalha no setor Jurídico Cível-Tributário. João
dos Santos – assistente jurídico – está na usina há 41
anos.
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Primeiro, eu passei para o armazém de secos e
molhados, que era um tipo de vestibular. Você passava
para trabalhar no escritório. Trabalhei ali [armazém]
durante 40 dias e passei para o escritório. No escritório
eu entrei em 1978. Faço 34 anos de escritório, no dia 1º
de agosto deste ano. No escritório eu trabalhei em todos
os setores.

O senhor começou a trabalhar com 14 anos na usina.
Havia mais algum parente que também trabalhava na
empresa?
Não. Só eu trabalhava na usina, o meu pai trabalhava
na prefeitura, minha mãe trabalhava para o Estado e os
meus irmãos eram pequenos. Depois, o meu pai trabalhou
uma época na usina e logo se aposentou. E o meu irmão,
trabalhou uma época, mas não na parte da cana, na parte
da indústria.

Ao longo dos 41 anos de usina, quais foram as
mudanças que ocorreram na empresa que mais
marcou o senhor?
Foi a coragem dos donos de começar a investir e a
assumir outras usinas. E com a experiência dos donos e
dos funcionários, conseguiram fazer a empresa produzir.
Foi assim, que passou de uma para duas, para três. Até
em 1987 só tinha uma [Unidade Iguatemi]. Depois de 1987
a usina assumiu a de Paranacity. Depois em 1989, a de
Tapejara. Depois, a de Ivaté. Em 2005, construíram uma
usina a partir do zero, a Unidade Terra Rica. Em 2006,
adquiriram a Cocamar, de São Tomé. Depois assumiram
as unidades de Rondon e de Cidade Gaúcha.

No ponto de vista do senhor, qual é a perspectiva de
desenvolvimento da usina?
Ela pode evoluir muito ainda. Mas o principal objetivo
agora é manter no nível que está. Acredito que ela
não vai expandir tão logo, apesar de que eu não sou
dessa área. Mas, futuramente sim. Além, de investir em
outras unidades. Porque a usina não é só aqui. Têm
em Paranaguá, os terminais de carga e descarga. A
Logística, onde faz a exportação de produto. A usina é um
conglomerado muito grande. Sem contar que tem duas
unidades que produzem energia elétrica. Tapejara, desde
2004, e Paranacity, a partir de 2009. Então, acredito que
no possível, a usina tem que se manter e se expandir.

Arquivo

No ano de 1979, João dos Santos (marcado acima) com colaboradores
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ÁGUA NA BOCA
Fotos/ Isabela Garcia do Nascimento

Modo de preparo
1. Em uma tigela, misture os ovos, o leite, óleo, polvilho azedo,
queijo parmesão, orégano, sal, fermento e a mussarela. Misture
bem. Reserve.

Bolo de Pão de Queijo
Você gosta de pão de queijo? Se sim,
com certeza vai saborear essa receita.
Esse bolo tem o sabor de pão de queijo,
pode ser recheado e é prático de ser
feito! Aprenda a fazer o Bolo de Pão de
Queijo.
A receita é recomendada pela mãe
da colaboradora Isabela Garcia do
Nascimento, a senhora Terezinha.
Massa:
3 ovos
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
3 xícaras (chá) de polvilho azedo
1 xícara (chá) de mussarela ralada
1 xícara (chá) de parmesão ralado
1 colher (café) de sal
2 colheres (sopa) de fermento em pó
1 pitada de orégano (opcional)

2. Unte uma forma com buraco no meio. Coloque para assar.
Aproximadamente 45 minutos ou até dourar.

3. Retire do forno. Desenforme. E está pronto para servir!

4. Recheio a gosto. Pode-se usar ervas finas e presunto. Uma boa
sugestão é a linguiça calabresa!
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ÁGUA NA BOCA

Mantenha a saúde e a forma nos dias frios
Nutricionista dá dicas de
alimentação mais equilibrada
e saudável; e ainda, cozinhar
e comer com cuidados
proporciona vida com
qualidade e sabor
Colaboradora Khary Kelly Fanhani

No inverno, nosso organismo
está sujeito a grandes alterações
fisiológicas. O corpo humano ‘sente’
a maior necessidade de energia para
executar o trabalho do cotidiano e,
ainda, precisa manter sua temperatura
normal (36º C ou 37º C). Significando
maior demanda de energia. Por isso,
é comum os pratos se tornarem mais
calóricos.
O desejo de comer não está só na
necessidade de repor energia, mas
também nas nossas cabeças. Se o
inverno nos lembra queijos variados
com vinho, e você não controlar a
quantidade desses petiscos, não será
esse gasto (a mais) do nosso corpo
que conseguirá deixar a balança
equilibrada. Portanto, se não tomarmos
cuidado, o ponteiro da balança subirá
sem ao menos percebermos.
Outro agravante é a preguiça que
o friozinho nos dá. Não são todas as
pessoas que têm o ânimo de praticar
atividade física com o frio. Mas, deveria.
Se o seu objetivo é emagrecer, aproveite
que o seu corpo está
gastando mais energia e
programe-se para perder
uns quilinhos. Conheça
algumas dicas:
• Chocolate quente: use

leite desnatado e achocolatado diet;
• Queijos: prefira os brancos e lights;
• Chás: ótima opção para aumentar a
temperatura do corpo;
• Sopas: dê preferência para aquelas
preparadas com legumes batidos. Para
engrossá-la, adicione farelo de trigo;
• Abuse das frutas típicas da
estação, como laranja e maracujá;
• Não adicione creme de leite ou
massas nas sopas;
• No caso de não resistir ao fondue,
dê preferência aos de queijo. Sendo,
os queijos preparados com leite
desnatado e os queijos magros;
• Nas tardes de inverno: não fique
longos períodos sem comer e diminua
o intervalo entre as refeições;
• Continue como no verão: com uma
boa ingestão de líquidos;
• Substitua as frituras por cozidos,
assados ou grelhados;
• Substitua molhos a base de
maionese, creme de leite e margarina
por aqueles feitos a base de ervas;
• Evite doces;
• As massas com molhos brancos
ou muito elaborados, geralmente
são muito calóricas. Para reduzir as
calorias, prefira as massas com molho
simples de tomate;
• Uma boa opção para o molho
branco é prepará-lo com leite
desnatado e farinhas engrossantes;
• É importante lembrar: que o
alimento, mesmo na versão light, deve
ser consumido moderadamente. Não
é porque tem menos calorias que se
pode comer o dobro.
Anime-se!
Reeduque a sua alimentação e
pratique atividades físicas!

restaurantesaudebrasil.wordpress.com

mdemulher.abril.com.br

www.nestle.com.br

panelinhadamila.blogspot.com.br

www.inteligencianutricional.com.br

blogs.estadao.com.br
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