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Coopere, contribua e
comemore!
Querido colaborador,
Edição de aniversário. Sim, essa edição é de comemoração. Celebramos os
51 anos da Usina Santa Terezinha e a conquista de dois selos que reconhecem
os trabalhos desenvolvidos pela empresa e por todos os colaboradores.
Com muito empenho e determinação, a família Meneguetti, juntamente
com a cooperação dos colaboradores, transformou o pequeno engenho
de aguardente, no distrito de Iguatemi, em unidades industriais localizadas
em diversas cidades no Paraná. E nesse clima de festa que trouxemos a
reportagem sobre o Torneio Dia do Trabalhador, que reuniu colaboradores de
todas as unidades em disputas de futebol.
Como toda aniversariante recebe presentes, a usina foi presenteada com
o Selo Empresa Compromissada, que a identifica como instituição que
aperfeiçoou as condições de trabalho na cana-de-açúcar. E ainda, adquiriu
o Selo ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) 2012-2013, com o
Projeto Semeando o Verde, que realiza palestras educativas e plantios de
árvores.
Pensando sempre no meio ambiente e na economia verde, a Revista Santa
Terezinha compartilha os projetos e parcerias desenvolvidos, como o Rio +
Limpo, movimento que recolheu toneladas de lixos nas margens do arquipélago
do Parque Nacional de Ilha Grande; a técnica sustentável que controla a broca
da cana, desenvolvida nas unidades Cidade Gaúcha e Iguatemi; e os copos
descartáveis que foram substituídos por copos permanentes - na Unidade
Ivaté;
Nessa edição nossas unidades tiveram muitos visitantes, como os alunos
do Programa Agrinho; o comandante do Corpo de Bombeiros, para realizar
o curso de Brigada de Incêndio; e os servidores da ANP (Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). E como todo aniversário tem
música e dança para animar, a usina apoiou projetos musicais, como o Som
da Banda, o Plantão Musical e o Maringá Jazz Festival.
Com muitos parabéns, desejamos a todos os colaboradores uma ótima
leitura!
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
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Reflexão
Seja nos dias frios, seja nos dias quentes, vale saber que a energia elétrica é um recurso fundamental para
muitas atividades que praticamos. Porém, utilizar a energia de forma inadequada pode levar à escassez e, até
mesmo, ao esgotamento.
O consumo de energia elétrica nos países em desenvolvimento, como o Brasil, cresce anualmente oito vezes
mais que nos países considerados desenvolvidos, segundo informações do site www.coletivoverde.com.br. O
aumento do consumo ocorre devido à modernização da agricultura e das indústrias, e ainda, ao aumento do
poder aquisitivo da população brasileira, que está comprando mais bens de consumo e vivendo com mais
tecnologia.
O crescimento tem um preço, que é a necessidade de investimento em mais infraestrutura e distribuição de
energia. Entretanto, se cada pessoa economizar de 10 a 20% da energia elétrica que consome diariamente
reduziremos o risco do caos.
Poupe a energia e preserve o planeta! Conheça algumas dicas para consumir energia de forma inteligente e
evitar desperdícios em casa ou no trabalho.

√ Substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou circulares. A lâmpada
fluorescente economiza até 80% de energia comparada com a lâmpada comum.
√ Use a luz natural, por meio de grandes aberturas. Coloque as mesas de trabalho e de leitura próximas
às janelas.
√ Pinte os ambientes de cor clara, especialmente os tetos, que refletem e espalhem a luz para todo o
ambiente.
√ Mantenha os lustres e globos transparentes bem limpos. A sujeira diminui o brilho da luz.
√ Não deixe as luzes acesas em ambientes onde não tem ninguém.
√ Compre equipamentos com o selo Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), de
preferência da Categoria A. Ele indica que o produto gasta menos energia elétrica do que os concorrentes que
não possuem o selo. Eles vão fazer uma boa diferença na sua conta de luz, pois consomem menos energia.
Não instale fogão e geladeira lado a lado, pois atrapalha o desempenho do outro.
Não forre as prateleiras da geladeira, porque dificulta a passagem do ar, gastando mais energia.
Não use a parte traseira da geladeira para secar tênis ou roupas.
Nunca desligue a TV somente pelo controle remoto. Desligue-a da tomada.
Nunca deixe seu aparelho de celular ‘dormir’ carregando. Ou seja, dê a carga e retire-o da tomada.
Não deixe os acessórios do computador (impressora, estabilizador...) ligados sem necessidade.
Limpe periodicamente os furos de saída de água do chuveiro.
Evite usar equipamentos de alto consumo, como ferro de passar roupa, nos horários de pico.
Junte a maior quantidade possível de roupa para passá-las de uma só vez.

Mantenha limpos os filtros dos condicionadores de ar e evite deixar o aparelho ligado
quando o ambiente estiver desocupado.

√ Para subir um ou dois andares, evite elevador, procure usar a escada, contribuindo também
para a saúde.

Imagem/ www.meusite.pro.br
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Fotos/ Filipe Emanuel Cécere

PESSOAS

Curso de Brigada de Incêndio é realizado
em unidade

Colaboradores de
Terra Rica foram
treinados para atuar na
prevenção, prestação
de primeiros socorros e
no combate a incêndio
Colaboradoras Camila Marafão / Michelli
Tamie Fujimura

A
Unidade
Terra
Rica
preocupada com o conhecimento
e a segurança dos colaboradores
concluiu uma nova turma do curso
de Brigada de Incêndio, com
duração de 64 horas, englobando
teoria e prática, como faz todos os
anos.
Foram
treinados
pelo
comandante
do
Corpo
de
Bombeiros - Walter Guimarães, 32
colaboradores de vários setores,
como o agrícola, industrial e
administrativo.
Todos os participantes foram
treinados e habilitados para
atuarem
na
prevenção,
no
auxílio da saída das pessoas
com segurança, na prestação de
primeiros socorros e no combate a
6
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incêndio.
A Brigada de Incêndio
não é somente uma questão legal,
mas também de sobrevivência
e segurança dos colaboradores,
visto que em uma situação de
emergência é primordial a postura
e utilização dos procedimentos
corretos.
Ter um grupo de pessoas bem
treinadas, motivadas e coesas
dentro da Unidade Terra Rica
é o diferencial para garantir a
segurança dos colaboradores.
Segundo o coordenador
da
Brigada
de
Incêndios,

Filipe Emanuel Cécere, para
o salvamento de vítimas nos
ambientes PVS (Perigo a Vida e
Saúde) é necessário preservar a
vida do socorrista e das vítimas,
devendo ser feita a ação rápida
de remoção de pessoas, para
posteriormente se aplicar os
primeiros socorros em local seguro.
“Vejo como missão da brigada
divulgar a experiência da prática
para os demais companheiros de
trabalho, familiares
e amigos”, destaca
Cécere.

Fotos/ Bruno Alexandre de França Martinez

Aprendizagem mecânica é oferecida para
jovens

Programa atende 20
participantes, com idade
entre 14 e 24 anos,
que moram próximo da
Unidade Terra Rica
Colaboradoras Camila Marafão / Michelli
Tamie Fujimura

A formação de mão-de-obra se
faz cada vez mais importante nas
empresas em geral. Pensando nisto
em 2012 deu início duas turmas do

Programa J.A.A de aprendizagem
mecânica para os jovens da região
de Terra Rica.
Estas turmas são compostas de
10 jovens cada com idades entre
14 e 24 anos, e desenvolvem seu
aprendizado na teoria e prática,
sempre auxiliados por instrutores
devidamente capacitados pelo
Senar, e com monitoramento
efetivo do setor de treinamento da
unidade.
Além
das
atividades
desenvolvidas internamente os

jovens realizam visitas externas
sempre com propósito vinculado ao
conteúdo.
Trimestralmente é realizado um
conselho de classe juntamente com
os instrutores, monitor e supervisor
da área responsável pela prática
profissional
sobre
o
desenvolvimento
de cada um dos
participantes
do
programa,
com
o
intuito de obter uma
formação mais sólida.

Curso estimula capacidades e
habilidades de colaboradores
Fotos/ Camila Marafão

Colaboradoras Camila Marafão / Michelli
Tamie Fujimura

Foi finalizada mais uma turma
do curso de Desenvolvimento
Comportamental, por meio do
Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural). Foram 128
horas de estímulo às competências
individuais de 16 colaboradores da
Unidade Terra Rica.
O curso está voltado tanto para
o aprendizado individual, como
em equipe. E inclui não só o
desenvolvimento de capacidade
analítica, mas de comportamentos
e habilidades especiais. E ainda,
desperta a necessidade de que
cada pessoa, de acordo com as
qualidades inatas e prováveis
limitações, desenvolva habilidades
de liderança, colaboração, espírito
de equipe e visão sistêmica.
Neste processo, se insere o

desenvolvimento humano, que
demanda, cada vez mais, a
adaptação e/ ou criação de novas
metodologias de aprendizagem
focadas
na
dimensão
comportamental.
A
potencialização
das
competências
propicia
o
desenvolvimento
do
espírito
de
equipe,
o
engajamento
com a missão da empresa, a

maior segurança, a melhoria da
autoestima e a autorrealização.
Lembrando que inserir
adultos
em
atividades
de
desenvolvimento é um processo
que exige cuidado, pois o adulto
traz consigo um conjunto de
experiências, crenças e valores
que determinam a visão de mundo
e definem os padrões de atitudes e
comportamentos.
Maio/Junho 2012 Revista Santa Terezinha
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Unidade Cidade Gaúcha se mobiliza em
favor dos 5S
Programa que visa à
melhoria do ambiente
de trabalho e da
qualidade de vida
é desenvolvido por
colaboradores
Colaboradora Taise Signorini

Fotos/ Girlei Previatte/ Taise Signorini/ Jaiza Ogliari

O trabalho em equipe,
somado
ao
empenho
e
entusiasmo, trouxe benefícios
e boas novas a Unidade Cidade
Gaúcha, pois os colaboradores
se mobilizaram em favor
do Programa 5S (Senso de
Utilização, Ordenação, Limpeza,
Saúde e Autodisciplina).
O
setor
industrial,
administrativo,
balança
e
almoxarifado
aderiram
à
movimentação, que garantiu
muita limpeza e ordenação.
A partir da proposta de
trabalho
em
equipe,
os
colaboradores se destacaram,
de forma geral. Desde o início
da manhã já se era vista a
motivação e o trabalho que
estava sendo realizado, como a
limpeza de diversos ambientes;

a organização dos espaços
de trabalho; a identificação
de
materiais,
utensílios,
ferramentas, informações e
dados; bem como o descarte
de materiais desnecessários e
o aproveitamento dos mesmos
em outros setores, quando
possível.
Foi fundamental a união e o
empenho dos colaboradores
para o alcance dos objetivos
propostos, pois o ambiente
de trabalho mais limpo e
organizado traz melhorias a
equipe, e consequentemente,
contribui com o processo.
Contamos com o constante
comprometimento
dos
colaboradores
para
a
manutenção
do
que
foi
alcançado, afinal o esforço
precisa
ser
contínuo.
E
gostaríamos de agradecer aos
colaboradores pela conquista,
pois a Campanha 5 S foi um
sucesso e queremos, a partir de
agora, contar com a participação
de todos para a manutenção do
esforço e da dedicação.

Curiosidade
O Japão é um país limpo e organizado em
decorrência dos velhos costumes dos japoneses
que, na década de 60, foram padronizados dentro
das empresas com a denominação de 5S.
Os 5S derivam de cinco palavras japonesas que
iniciam com a letra S – Seiri (Utilização), Seiton
(Ordenação), Seiso (Limpeza), Seiketsu (Saúde) e
Shitsuke (Autodisciplina).
Consistem basicamente em manter o local de
Fonte: gambare.uol.com.br

8

Revista Santa Terezinha Março/ Abril 2012

trabalho organizado, limpo e
padronizado, mantendo a disciplina
necessária para conseguir o
melhor desempenho nas atividades
de trabalho. E servem para gerar um
ambiente saudável e seguro, que
evidencie rapidamente as possíveis
irregularidades ou perdas.

Recursos Humanos investe em projetos de
treinamentos
Fotos/ Arquivo

Os avanços tecnológicos e a
competitividade do mundo moderno
exigem que os colaboradores sejam
atualizados constantemente
Colaboradora Gisele Pereira Higino Vareschini

A expressão treinamento ou treino refere-se à aquisição
de conhecimento, habilidades e competências como
resultado da formação profissional ou do ensino de aptidões
práticas relacionadas às competências úteis específicas.
Isso forma o núcleo da aprendizagem e fornece a espinha
dorsal de conteúdo em escolas politécnicas. Além do
treinamento básico exigido pelo trabalho, ocupação ou
profissão, os avanços tecnológicos e a competitividade do
mundo moderno exigem que os trabalhadores atualizem
constantemente suas habilidades ao longo da vida
profissional.
Segundo informações do livro Gestão de Pessoas, do
autor brasileiro Idalberto Chiavenato, treinamento é o
processo educacional, aplicado de maneira sistemática e
organizada, pelo qual as pessoas aprendem conhecimentos,
atitudes e habilidades em função de objetivos definidos.
No sentido usado em Administração, treinamento envolve
transmissão de conhecimentos específicos relativos ao
trabalho e atitudes, frente a aspectos da organização, da
tarefa, do ambiente e desenvolvimento de habilidades.
Sabendo desses parâmetros, desenvolvemos projetos
na Usina Santa Terezinha, de acordo com as necessidades
e as demandas de treinamento:
Treinamento do Programa 5S (Senso de
Utilização, Ordenação, Limpeza, Saúde e
Autodisciplina)
Realizamos, no Corporativo, o Treinamento do
Programa 5S para os 78 novos colaboradores. Já na
Unidade Rio Paraná foram 82 novos colaboradores que
participaram do treinamento.
O objetivo do treinamento é aprofundar o conhecimento
sobre a metodologia do Programa 5S, discutir sobre os
pontos fortes e as oportunidades de progresso. Sempre
buscando a melhoria do ambiente de trabalho no sentido
físico (organização geral) e mental (mudança da maneira
de pensar e agir dos colaboradores na direção de um
melhor comportamento). E maior sinergia e parceria entre
os locais profissionais, promovendo o trabalho em equipe.
Maio/Junho 2012 Revista Santa Terezinha
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A integração foi realizada com
duas finalidades básicas: familiarizar
o mais depressa possível os novos
colaboradores; e garantir que as normas
da empresa, bem como a filosofia e os
padrões de qualidade sejam respeitados
e seguidos.
Reciclagem do Programa 5S
No
Corporativo,
oportunizamos
a Reciclagem do Programa 5S
nos seguintes setores: Tesouraria,
Assessoria
Financeira,
Fiscal,
Contabilidade, Protocolo e Distribuição,
Parceria Agrícola, Jurídico Cível e Apoio
Administrativo.
O objetivo foi resgatar os conceitos e
os benefícios que o programa traz para a
empresa e o bem-estar do colaborador,
de uma forma dinâmica, prática e objetiva.
Ressaltamos que o projeto se estenderá
para os demais setores do Corporativo,
de acordo com cronograma agendado.
Treinamento de Multiplicadores do
Programa 5S
Com o intuito de desenvolver o Projeto
GruDi (Grupo de Desenvolvimento
Interno), na Unidade Rondon, realizamos
o Treinamento de Multiplicadores do
Programa 5S, com 26 colaboradores.
O Projeto GruDi tem como objetivo
melhorar continuamente o ambiente de
trabalho em todos os âmbitos, visando
a partir dos conceitos do Programa 5S,
orientar, sinalizar e trazer soluções para
os diversos setores industriais e agrícola
da usina.
Há também no Corporativo, o
Contrato de Mudança com Gerentes e
Supervisores do Corporativo e Logística,
somando o total de 50 participantes.
Resultado
Para que o treinamento se materialize
como agente de mudança é necessário
que haja o envolvimento de todos, além do
que não se pode pensar em treinamento
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como mera modificação de comportamento. É fundamental
que o processo ultrapasse o nível do comportamental e atinja
a organização no aspecto estrutural e no sentido gradual,
provocando (lentamente) alterações.
O treinamento deve resgatar o trabalhador - agente da
própria aprendizagem, por meio da profunda percepção de
que o colaborador possui capacidade de contribuir com a
própria experiência para a elaboração, (re)elaboração ou (re)
descoberta do conhecimento.
É preciso conhecer o trabalho para que a partir das
necessidades, exigências e riscos, concebam-se treinamentos
capazes de atender, eliminar e subsidiar o colaborador para
o exercício da função, sem prejuízos à saúde e integridade.
Portanto, desenvolver pessoas é acima de
tudo incentivar o autodesenvolvimento para a
busca de uma renovação de conhecimentos,
habilidades e atitudes.

Fotos/ Camila Maria Calabrezi

Reunião do Programa de Participação
nos Resultados é feita mensalmente
Unidade Iguatemi
reúne colaboradores e
demonstra planilhas do
PPR, além de reforçar os
5 sensos e a segurança
do trabalho
Colaboradora Ediele de Souza Menezes

A implantação do PPR (Programa
de Participação nos Resultados)
é objeto de negociação entre a
empresa e empregados. E se aplica
aos empregados da empresa com
contrato de trabalho em vigor, no
período de vigência do acordo.
O programa está estruturado com

o objetivo de recompensar o esforço
de todos os envolvidos na empresa
e nas unidades de produção.
A reunião do PPR é realizada
uma vez por mês na Unidade
Iguatemi e a presença de todos
os colaboradores é indispensável.
Na reunião são apresentados
os números fechados do PPR,
referente ao mês e ao acumulado.
Além disso, abordam-se diversos
assuntos, como o Programa 5S
(Senso de Utilização, Ordenação,
Limpeza, Saúde e Autodisciplina) e
segurança do trabalho.
No início de cada reunião foi
realizada a ginástica laboral para
proporcionar o bem-estar aos
colaboradores e descontrair o

ambiente. Em seguida, foi aplicado
o teste sobre o conceito dos 5
sensos. Em cada participação do
colaborador há brindes.
O Programa 5S é um indicador do
PPR, por isso é importante relembrar
os conceitos. No final, apresenta-se
a planilha de fechamento do PPR
do mês e acumulado. Na planilha
há informações do que significa
cada indicador e horas.
No mês de junho, as reuniões
foram divididas em três horários,
sendo para os colaboradores do
turno C às 7h 45, turno B às 14h
30 e turno A às 16h. As reuniões
duram em torno de 30 minutos e no
término é servido o lanche.

Maio/Junho 2012 Revista Santa Terezinha
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PARCEIROS E FORNECEDORES

Equipe da ANP acompanha processos
industriais

Servidores da
Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis
visitaram os setores
que fabricam açúcar,
álcool e energia
Colaboradores Laércio Stefano/ Milton
Rogério Pereira

Os representantes da ANP
(Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis)
estiveram
presentes
na
Unidade Iguatemi. Sendo eles,
os engenheiros químicos e
especialistas em regulamentação
- Pedro Henrique Lemmersl, Johny
12

Revista Santa Terezinha Março/ Abril 2012

Soares Corrêa, Bruna Rocha
Rodrigues e o administrador Eduardo Vieira Guedes.
Os
visitantes
conheceram
os setores industriais, como o
laboratório; a recepção, o preparo
e a moagem de cana-de-açúcar;
a geração de vapor e de energia
elétrica; a fabricação de açúcar;
a fermentação alcoólica; e a
destilação de etanol. Após a visita,
os servidores foram convidados
para assistir ao vídeo institucional
da Usina Santa Terezinha e, em
seguida, foram recepcionados
com o coffee break.
No
fechamento,
os
representantes fizeram algumas
perguntas referentes à licença
de operação da unidade, plano

de combate a incêndio, número
de colaboradores e planejamento
de
manutenção,
sendo
as
questões
respondidas
pelo
diretor da Unidade Iguatemi, Júlio
Meneguetti, e o gerente industrial,
Sinobilino Zanusso, satisfazendo
a expectativa dos visitantes da
ANP.
Além do diretor e gerente
industrial,
o
gerente
de
manutenção, Carlos Pereira de
Paula, o supervisor administrativo,
José Carlos Apolonio, o supervisor
de fábrica, Laércio Stefano, e o
supervisor do laboratório, Milton
Rogério Pereira, acompanharam a
visita no processo industrial.

Presidente e gerentes da Volvo visitam
Unidade Iguatemi
Colaboradores Laércio Stefano/ Milton Rogério Pereira

Representantes da
empresa conheceram
setores industriais e
agrícolas, e discutiram
sobre transporte no
setor sucroenergético
Colaborador Anderson José Alves

O presidente da Volvo, Roger
Alm, que representa a empresa na
América Latina, esteve visitando a
Unidade Iguatemi, juntamente com
o gerente de área Gustavo Novicki
e a gerente de comunicação
corporativa Solange Fusco. No
decorrer da visita, foi apresentado
aos visitantes o vídeo institucional
da Usina Santa Terezinha e
conversado sobre o desempenho

dos caminhões Volvo, no segmento
canavieiro, como o consumo,
rendimento energético e os
caminhões Euro 5.
No
segmento
Volvo
VM,
foi sugerido pela unidade, os
transbordos serem mais robusto
- para atender (melhor) as
necessidades de campo. E o
atendimento mais rápido das
concessionárias para a demanda
do setor sucroenergético.
Após a reunião, os visitantes
foram ao campo para conhecer a
colheita mecanizada da cana-deaçúcar. No retorno, o presidente
da Volvo, dirigiu até a unidade, um
caminhão canavieiro Volvo FMX
500 - tetraminhão carregado. O
percurso foi de 25 km. O presidente
sueco representa a empresa na

América Latina e está morando no
Brasil há um ano e seis meses.
Além do presidente e dos gerentes
da empresa, estiveram presentes
o diretor executivo Edson Feio
Ribeiro, o diretor comercial Antonio
Carlos Sencio Paes e o diretor de
pós venda André Gandolfi Feio
Ribeiro, da concessionária Volvo
em Maringá - Rivesa.
Os seguintes diretores da usina
recepcionaram os visitantes: o
diretor da Unidade Iguatemi, Júlio
Meneguetti; o diretor financeiro,
Paulo Meneguetti; o gerente
agrícola, José Edison Garcia, e
o gerente industrial, Sinobilino
Zanusso, da Unidade Iguatemi;
como também os supervisores de
diversas áreas.
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Fotos/ Vanessa Penasso Pavan

DIVERSIDADE HUMANA

Dom João Mamede Filho conhece a
Unidade Tapejara

Colaboradores são
agraciados com a
presença do bispo
e do padre Adilson
Aparecido Guerra,
pároco local
Colaboradora Vanessa Penasso Pavan

O bispo da Diocese de
Umuarama, Dom João Mamede
Filho, visitou a Unidade Tapejara
juntamente com o pároco local padre Adilson Aparecido Guerra.
Eles foram recepcionados pelo
diretor Francisco Meneguetti e
os gerentes Moacir Francisco
Pintinha e Antonio Sperandio.
O cronograma da visita foi
composto pela apresentação do

14
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vídeo institucional da empresa,
a
apresentação
de
ações
socioambientais e os benefícios
que a unidade oferece aos
colaboradores. Em seguida, Dom
Mamede visitou a sala de aula do
JAA (Jovem Agricultor Aprendiz).
Posteriormente, realizaram a visita
técnica na área industrial, seguindo
as etapas do processo. A visita foi
finalizada com o almoço junto aos
colaboradores da unidade.
Segundo informações do site
www.diocesedeumuarama.org.
br, Dom João Mamede Filho é
da Ordem dos Frades Menores
Conventuais e bispo católico
brasileiro. Nasceu em 21 de
agosto de 1951, em Caçapava
(SP), e desde 24 de novembro

de 2010 é bispo da Diocese de
Umuarama. Seu lema episcopal é
“No Evangelho força de Deus”.
Ele
esteve
no
município
visitando a Paróquia Nossa
Senhora Aparecida e cumprindo
uma semana extensa, a qual é
realizada a cada quatro anos
nas paróquias, com o objetivo
de verificar a integração católica
da comunidade e conhecer as
realidades sociais, religiosas,
ambientais e o bem-estar dos
paroquianos, a fim de elaborar os
planos de pastoral, pois em 2012
será o 15º ano de elaboração.
A Unidade Tapejara ficou
agraciada com a visita de Dom
João Mamede Filho.

Unidade recebe alunos do Programa
Agrinho
Fotos/ Alzira de Oliveira Bernal

Visitantes tiveram a oportunidade
de conhecer e entrevistar
colaboradoras de diversas
atividades da usina
Colaboradora Vanessa Penasso Pavan

A Unidade Tapejara recebeu alunos e professores
que participam do Programa Agrinho, implantado
pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural), com o Projeto Mulheres do Campo ao Palácio.
Segundo a professora e responsável pelo projeto,
Maria Izabel da Silva Agostinho, durante a visita
os alunos do 3º ano, do Ensino Fundamental,
realizaram entrevistas com as colaboradoras de
diversas atividades e setores da usina. “Os alunos
adquiriram informações da realidade de cada uma
das profissionais entrevistadas”, diz.
Maria Izabel explica que o objetivo da visita é a
realização de pesquisas em campo, para que as
crianças possam conhecer os trabalhos realizados
pelas profissionais da usina, os quais antes eram
realizados somente pelos profissionais do sexo
masculino.
Após as entrevistas e a visita, os alunos e as
professoras assistiram ao vídeo institucional e de
produção da Usina Santa Terezinha. Uma vez que
a maioria dos alunos são filhos de colaboradores ou
tem algum parente que trabalha na unidade. Ao final
da visita, foi oferecido aos visitantes o lanche.
As crianças de hoje são o futuro de amanhã.
E ainda, as meninas são as futuras mulheres
profissionais no mercado de trabalho. Precisamos
acompanhar, investir e colaborar no crescimento
e desenvolvimento das crianças, para que juntos
possamos favorecer uma sociedade melhor.
Os visitantes são da Escola Municipal Dr. Ulysses
da Silveira Guimarães, do município de Tapejara.
Estamos na torcida para que o
projeto seja premiado. Boa sorte!
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EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Técnica sustentável controla broca da
cana-de-açúcar

Fotos/ Débora Schmitt

Controle biológico
é desenvolvido nos
laboratórios da Usina
Santa Terezinha e
contribui com a não
utilização de defensivos
agroquímicos
Colaboradores José Gabriel Couto/
Vinicius Cabral/ Cleia Lima/ Rodrigo
Fadoni/ Júlio César Urbano/ Marcos
Maziero

O controle biológico da broca
da cana-de-açúcar - praga que
prejudica os canaviais, por meio
da utilização das vespas - que
são os seus inimigos naturais, é
uma prática utilizada na Usina
Santa Terezinha, nos laboratórios
entomológicos das Unidades
Iguatemi e Cidade Gaúcha
Essa técnica tem como maior
atrativo a não utilização de
defensivos agroquímicos para o
controle da broca e traz benefícios
para o meio ambiente por utilizar
o manejo sustentável no controle
da praga, que infesta as lavouras
de cana.
A técnica é o controle natural
de organismos vivos utilizando16
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se de outros organismos vivos.
Todas as pragas têm um
complexo de inimigos naturais que
mantêm em equilíbrio o seu nível
populacional. Quando as pragas
são favorecidas e seus inimigos
naturais
são
desfavorecidos,
ocorre um desequilíbrio biológico,
geralmente
acarretando
em
aumento populacional das pragas.
O uso de inseticidas, de forma
descontrolada, contribui para esse
desequilíbrio, fazendo a seleção
natural dos organismos resistentes
ao inseticida. O ideal é que as
pragas que ocorrem na cana-deaçúcar possam ser controladas de
forma biológica.
O
controle
biológico
aplicado consiste na liberação de
parasitóides ou predadores após
a sua criação e multiplicação em
massa, nos laboratórios, visando
rapidamente reduzir a população
da praga propiciando o seu
equilíbrio.
A broca da cana-deaçúcar (Diatraea saccharalis)
é a principal praga do setor
sucroenergético. Na sua fase larval
causa danos diretos e indiretos a
cana. Os danos diretos decorrem
da alimentação e caracteriza-se
por perda de peso (pela abertura

de furos e canais no entrenó),
morte da gema apical da planta
(‘coração morto’) e encurtamento
do entrenó. Os danos indiretos são
causados por microorganismos
que invadem o entrenó por meio
do orifício aberto pela lagarta.
Esses
microorganismos
são
preferencialmente os fungos,
que causam a podridão vermelha
do colmo, o que ocasiona a
inversão da sacarose, provocando
perdas bastante significativas na
produção.
As
vespas
(Cotesia
flavipes) são originárias de
Trinidad (a mais populosa ilha do
país caribenho Trinidad e Tobago),
localizada no Oceano Atlântico
Norte, com um clima semelhante
ao do estado de São Paulo e
que tem como principal inimigo
biológico a broca da cana. Na fase
de reprodução, a vespa se utiliza
da larva da broca (lagarta), para
depositar os ovos. Quando os ovos
eclodem, as larvas
recém-nascidas se
aproveitam da lagarta
para se alimentar,
consequentemente,
eliminando a broca.

Entenda o processo do controle
nos laboratórios entomológicos
Na Usina Santa Terezinha,
as vespas são produzidas em
dois laboratórios entomológicos
localizados nas Unidades Iguatemi
e Cidade Gaúcha. Ambos fazem
duas etapas de produção.
A primeira fase consiste na
reprodução do hospedeiro, isto
é, a broca da cana-de-açúcar,
que demora em média 35 dias,
passando por todas as fases do
desenvolvimento: ovo, lagarta,
crisálida e mariposa.
Já a segunda fase é a produção
do parasitóide, sendo a vespa, que

demora em média 18 dias, entre o
dia da inoculação e a liberação na
lavoura.
Para a liberação das vespas no
canavial são feitas estimativas
de acordo com a densidade
populacional da broca nas áreas
de produção, e assim, calcula-se a
quantidade de vespas necessárias
para a área infestada, segundo a
metodologia do CTC (Centro de
Tecnologia Canavieira).
Na Unidade Iguatemi é produzido,
por mês, em média 36.341 copos,
sendo que cada copo possui por

volta de 1.500 vespas. Na Unidade
Cidade Gaúcha, são produzidos
por mês cerca de 13.563 copos.
Resultando em uma produção
média mensal de 49.904 copos
contendo vespas.
Essas
unidades
fornecem
copos para o controle biológico
dos canaviais da Usina Santa
Terezinha. Entretanto, atualmente
a produção não é suficiente, sendo
necessária a compra de copos
adicionais de outras empresas
fornecedoras, como demonstrado
nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1
Copos produzidos pelos laboratórios entomológicos das Unidades Iguatemi
e Cidade Gaúcha, e distribuídos para o controle biológico dos canaviais das
unidades da Usina Santa Terezinha, durante o primeiro semestre deste ano.

Filiais
Ig uat em i

Janeiro Fev ereiro

M arço

Ab ril

10 . 4 0 0

8 . 2 78

M aio

13 . 74 0

6.566

Paranaci t y

8.324

5.920

6 . 8 79

9 . 18 9

Tap ejara

10 . 8 3 4

10 . 116

5.469

4.498

Iv at é

3.388

8.301

8 . 6 19

3 . 5 12

Junho

7. 115

TO TAL

6.801

52.900

8 . 772

5 . 12 0

44.204

6.458

9.602

4 6 . 9 77

3 . 74 2

6.487

34.049

Terra Rica

4.241

5 . 177

8 . 3 76

7. 177

6 . 4 17

3.067

34.455

São To m é

5.668

5.226

5 . 779

6.491

5.345

4 . 75 0

33.259

Ro nd o n

3 . 4 10

0*

1. 70 0

1. 4 0 0

600

2.300

9 . 4 10

6.658

5.804

7. 78 8

10 . 8 79

2.690

3 7. 8 4 3

C id ad e Gaúcha
TO TAL

4.024
53.629

4 7. 9 6 4 5 3 . 0 2 6 4 8 . 3 3 3 4 9 . 3 2 8 4 0 . 8 17 2 9 3 . 0 9 7
Fonte: Laboratórios de Entomologia de Iguatemi e Cidade Gaúcha.
*No caso da Unidade Rondon, em fevereiro foi constatado que os canaviais ainda não possuíam desenvolvimento
vegetativo suficiente para a realização do monitoramento do índice de infestação, por meio do levantamento populacional
da praga a campo, e consequentemente, não foi realizada a liberação dos parasitóides (copos).

Tabela 2
Copos adquiridos de terceiros para o controle biológico dos canaviais das
Unidades Paranacity e Ivaté, durante o primeiro semestre deste ano.
Filiais
Paranacit y
Iv at é

Janeiro Fev ereiro

Junho

TO TAL

7. 5 0 0

5.500

M arço
8.000

Ab ril
2.000

M aio
0

5.500

22.500

0

0

0

0

2.000

2.000

4.000

Fonte: Setor de Compras, Corporativo Usina Santa Terezinha.
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Usina Santa Terezinha
comemora 51 anos de história
Colaborador destaca as
condições ambientais,
econômicas e expansão
da cultura da cana-deaçúcar, no Paraná, que
favoreceram a empresa
Suelen Albuquerque

Eles eram muito conhecidos.
O senhor Irineu era um indivíduo
muito roceiro, não era um camarada
engravatado. Ele era um peão. As
pessoas gostavam muito dele. A
dona Terezinha ria barbaridades.
Quando sorria, todos sabiam onde
ela estava. Eles tinham essas
características”, lembra Clever
20
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Lonardon.
O gerente de parceria agrícola,
Lonardon, trabalha na Usina Santa
Terezinha desde 1969, quando
a empresa tinha oitos anos de
existência, no distrito de Iguatemi.
Ele era um garoto e recorda de
muitos fatos vividos pelos irmãos
Meneguetti. “Naquela época a
usina não tinha a estrutura que
conhecemos.
Tínhamos
sete
diretores, os senhores Felizardo,
Mauro, Hélio, Albino, Irineu e José.
E o Alberto Seghese, que era o
cunhado, casado com irmã – dona
Terezinha Meneguetti Seghese.”
Dentre os fatos, Lonardon
relembra de uma geada muito

forte, em 1975. Segundo ele, foi um
período marcante para a história
da usina. “A gente percebeu o
desespero. Tinha que vender o
açúcar e não havia compradores.
Nesse tempo, toda a produção era
para o mercado interno. Nós não
exportávamos. E tínhamos que
pagar funcionários e tributos. Essa
condição exigiu um esforço enorme
da família Meneguetti”, diz.
Após a geada negra de 1975,
o gerente salienta o Proálcool
(Programa Nacional do Álcool),
desenvolvido no governo Ernesto
Geisel. O programa incentivou
financeiramente o cultivo de canade-açúcar e as destilarias de

Fotos/ Arquivo

produção de etanol no país. Com
o Proálcool, houve o estímulo
para aumentar a capacidade
industrial das destilarias, por meio
de construções e modernizações.
“Nós partimos para o Proálcool.
Esse programa mudou a estrutura
da usina. Mas chegou um momento
que começou a dar problemas e
o governo deixou de incentivar.
Cortou o programa”, explica.
Com a crise do Proálcool,
as empresas que estavam
desestruturadas tiveram que ser
vendidas ou fechadas. Nesse
contexto, a Usina Santa Terezinha
iniciou a fase de expansão. “A
primeira usina que foi oferecida,
foi a de Paranacity, em 1987.
Depois tivemos a de Tapejara, em
1989. E a de Ivaté, em 1993”, diz
o gerente.

Nesse processo, de acordo
com Lonardon, os diretores –
irmãos Meneguetti, tiveram que
sair da direção e deixaram para o
segundo escalão – os filhos. “Os
pais ficaram no conselho. Hoje,
dos seis diretores, temos dois
vivos. Os senhores Felizardo e
Hélio.” Ele explica que os diretores
já não ficaram em Iguatemi, cada
um foi administrar uma unidade.
Outro momento que Lonardon
cita é a crise de superprodução de
álcool em 1999. “Nós já estávamos
trabalhando em Maringá, no
Corporativo. Essa crise mudou
os procedimentos. Foi criado o
Consecana-Paraná. Um conselho
que tem critérios para definir preços
de álcool, açúcar e principalmente
de cana.” Ele destaca que nesse
período começou o processo de

exportação de álcool e açúcar.
Nesse ritmo, a Usina Santa
Terezinha construiu os terminais
logísticos,
em
Maringá
e
Paranaguá. E ainda, adquiriu as
unidades industriais Terra Rica,
São Tomé, Rondon e Cidade
Gaúcha.
Lonardon começou a trabalhar na
usina como auxiliar de laboratório,
mas desempenhou atividades nos
setores contábil, pessoal, fiscal e
financeiro. “Trabalhava analisando
a situação da cana e dos caldos.
Na época, era novidade. Até que
o senhor Felizardo passou pra
mim as rotinas de pagamento. Era
ele que efetuava, mas começou a
sobrecarregar. Então eu comecei
a trabalhar com pagamentos e
controle de caixa”, lembra.
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RESULTADOS

Túnel do Tempo

22

O início da construção da Usina Santa
Terezinha. A construção das bases e das
futuras dornas. Em cima do caminhão Dorival Roncada, tio da colaboradora
Sandra Roncada.

No distrito de Iguatemi, as dornas de
fermentação.

O transporte da cana-de-açúcar, no
começo da usina. O segundo, em pé,
da esquerda para direita, é o Irineu
Meneguetti.

Tanques de mel, no distrito de Iguatemi.
Ao fundo, as casas da antiga colônia
da usina. Onde o colaborador Clever
Lonardon morou.
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Da esquerda para a direita: o primeiro
é o fundador Felizardo Meneguetti,
o penúltimo é o Luiz Meneguel, e o
último (de camisa branca e calça clara)
o fundador Alberto Seghese. Ao fundo,
os trabalhadores. Na época, a cana-deaçúcar era cortada e amarrada em montes,
e colocada no cochinho e moída. Tudo feito
manualmente

Primeira Usina de Açúcar Santa
Terezinha, no distrito de Iguatemi.

“Eu morava e trabalhava em Iguatemi. Só que o caminho para ir a usina não tinha asfalto. Era chão roxo. Quando
chovia, muitas vezes não conseguíamos chegar à usina. O caminhão da empresa buscava os funcionários. Mas,
às vezes, a gente perdia a carona. Então os diretores nos davam carona. Lotava a caminhonete. Isso foi por
anos e anos. Até que a gente conseguiu o asfalto.” - Clever Lonardon.
“Os senhores Irineu e Alberto se vestiam iguais aos trabalhadores rurais. Lembro que quando o frio era de
rachar, eles estavam vestidos como os funcionários.” - Clever Lonardon.
“Lembro do olhômetro (risos). Para analisar a cana-de-açúcar, o senhor Irineu recolhia e moía a cana, pegava
a garapa e a pepita. Colocava a garapa em um aparelho elétrico e ajustava. E no olho via o nível de açúcar da
cana. Basicamente era isso. No rústico. O senhor Irineu se divertia fazendo a análise. Hoje tudo é científico.” Clever Lonardon.
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Empresa conquista selos de destaque
nacional

Fotos/ Divulgação/ Floriano Rios

Suelen Albuquerque

Os selos ODM (Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio) – 2012/
2013 e Empresa Compromissada
foram entregues a Usina Santa
Terezinha em reconhecimento
aos trabalhos desenvolvidos pelos
colaboradores.
O primeiro selo, titulado de ODM
(Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio) – 2012/ 2013, contemplou
o Projeto Semeando o Verde Usina
Santa Terezinha, aplicado nas oito
unidades. O projeto desenvolve
atividades
educativas,
em
comemoração ao Dia da Árvore 21 de setembro, e envolve crianças
do Ensino Fundamental de escolas
da rede municipal de educação,
conscientizando-as à preservação
das matas ciliares e arborização do
entorno das unidades.
Já
o
Selo
Empresa
Compromissada,
identifica
as
empresas
de
cana-de-açúcar
comprometidas
às
praticas
empresariais estabelecidas no
Compromisso
Nacional
para
Aperfeiçoar as Condições de
Trabalho
na
Cana-de-Açúcar.
Ou seja, valoriza as melhores
práticas trabalhistas na lavoura da
cana e promove a inclusão dos
trabalhadores
desempregados
pelo avanço da mecanização da
24
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colheita.
Segundo o gerente jurídico
trabalhista de segurança do
trabalho da usina, Henrique William
Bego Soares, o selo aponta que
a empresa está alinhada com a
valorização do trabalhador e com
o respeito, a saúde e a segurança
no trabalho. “O selo mostra para
o mundo que a nossa empresa
utiliza as melhores práticas. E
ainda, que nós temos condições
de competitividade, com mão de
obra, respeitando as condições
da legislação, estando todos
os colaboradores envolvidos e
comprometidos na continuidade
desse compromisso”, diz.
Soares afirma que a usina está
atenta com o processo do plantio
e corte mecanizado. “Nossa
preocupação é manter o trabalhador
no campo, com condições dignas
para fazer uma mudança gradativa.
Nós já iniciamos, na medida,
a capacitação e vários serão
remanejados para outras funções.”
O compromisso foi firmado pelo
Governo Federal, entidades de
trabalhadores e de empresários do
setor sucroenergético em junho de
2009. Para fazer parte, as empresas
interessadas fizeram a adesão de
caráter voluntário. As empresas,
como previsto no compromisso,
foram submetidas a um mecanismo

de verificação do cumprimento
das práticas estabelecidas. A
solenidade de entrega do selo foi
realizada no Palácio do Planalto,
e contou com a presença da
presidenta Dilma Rousseff.
Para o gerente de recursos
humanos da usina, Waldomiro
Baddini, a conquista dos selos
comprova
a
responsabilidade
socioambiental da Usina Santa
Terezinha, que valoriza o ser
humano, o meio ambiente e a
comunidade. “A conquista vem
fazer jus as ações e a filosofia da
empresa, em se preocupar com as
pessoas, o meio ambiente e ser
sustentável com a comunidade”,
ressalta.
A
Usina
Santa
Terezinha
desenvolve programas de formação
e treinamentos de profissionais
em todas as localidades onde
as unidades estão instaladas,
contribuindo
com
evoluções
econômicas nas cidades e distrito,
qualificando
colaboradores,
e
gerando renda e empregos. Em
2011, na Usina Santa Terezinha,
foram aplicadas 19.921 horas de
treinamento, em palestras e cursos
de diversas áreas, para 18.576
participantes. O investimento total,
no ano, foi de R$ 616.547,06.

segundo informações da Secretaria-Geral da Presidência da República

Da parte das empresas do setor
sucroenergético, relacionado aos
trabalhadores:
- Garantia de que o contrato
de trabalho passará a ser feito
diretamente entre a empresa e o
trabalhador da cana, eliminando
o intermediário, com o apoio
do Sine (Sistema Público de
Emprego);
- Eliminação do vínculo entre
a remuneração de qualquer
serviço e a remuneração dos
trabalhadores do corte manual;
- Maior transparência na
aferição e forma de pagamento
da cana cortada;
- Promoção da saúde e
segurança do trabalhador;
- Valorização da atividade
sindical e da negociação coletiva;
- Fornecimento de transporte

seguro
e
gratuito
aos
trabalhadores para as frentes de
trabalho no campo, com a adoção
de um sistema de atendimento a
acidentes no percurso;
- Fornecimento gratuito de
recipiente térmico, conhecido
como ‘marmita’, que garanta
condições
de
higiene
e
manutenção de temperatura;
- Responsabilidade empresarial
na divulgação de boas práticas
trabalhistas aos fornecedores
independentes
de
cana-deaçúcar e no apoio a ações junto
às comunidades.

da cana-de-açúcar, entre eles:
- Assegurar a adequação dos
EPI (Equipamentos de Proteção
Individual);
-

Ampliar

progressivamente

os

serviços

oferecidos

pelo

Sistema Público de Emprego na
intermediação da contratação;
- Promover a alfabetização e
elevação da escolaridade;
- Promover a qualificação e
requalificação com vistas à sua
inclusão produtiva;
- Fortalecer ações e serviços
sociais em regiões de emigração

Por parte do governo, o
compromisso
envolve
um
conjunto
de
programas
e
políticas públicas destinadas aos
trabalhadores do cultivo manual

de trabalhadores para atividades
sazonais do cultivo manual da
cana-de-açúcar.

Logomarca. É importante lembrar!

Saiba a maneira correta para
utilizar a logomarca da Usina
Santa Terezinha:
A logomarca em baixa
resolução é ideal para o uso
em arquivos editados em
programas como o Word, Excel
e PowerPoint.
Conforme a instrução do

Manual de Padronização de
Identidade Visual, ao colocar a
logomarca em fundo colorido,
utilize sempre os arquivos no
formato de imagem PNG.
Caso haja necessidade de
usar a logomarca em outro
tipo de arquivo, como em Corel
Draw, para impressões em

gráfica, entre em contato com a
Equipe de Comunicação.
A logomarca não deve
ser ampliada de maneira que
desconfigure a forma original.
Também não deve ser utilizada
como marca d’água e nem em
outras cores.
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RESULTADOS

Conheça o conjunto de práticas desenvolvidas a partir do
compromisso nacional,

RESULTADOS

Usina é certificada com o Selo ODM

Projeto Semeando o Verde, aplicado em
todas as unidades em comemoração
ao Dia da Árvore, é reconhecido pelo
Movimento Nós Podemos Paraná
Colaboradora Solange Gil de Azevedo

Imagem/ www.portalodm.com.br
Foto/ Débora Schmitt
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O Selo ODM (Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio) – 2012/ 2013 é cedido a organizações que
contribuem para o desenvolvimento local sustentável
por meio de projetos em prol das metas propostas pela
ONU (Organização das Nações Unidas) até o ano de
2015. É uma iniciativa do Movimento Nós Podemos
Paraná, um programa institucional do Sesi (Serviço
Social da Indústria), que atua mobilizando os três setores
da sociedade, potencializando e dando sustentação ao
alcance das metas.
Este ano foi promovida a 2ª edição do prêmio e a Usina
Santa Terezinha inscreveu o projeto Semeando o Verde
para concorrer ao selo, tendo sido aprovado, juntamente
com outros projetos de diversas empresas e instituições.
O projeto Semeando o Verde Usina Santa Terezinha
tem como objetivo contribuir com a formação de uma
sociedade ambientalmente correta, responsável pela
preservação da biodiversidade e comprometida com o
futuro da nova geração. Sendo aplicada em todas as
unidades da usina, por meio de atividades educativas,
em comemoração ao Dia da Árvore - 21 de setembro.
Envolve crianças do Ensino Fundamental de escolas
da rede municipal de educação, estimulando-as a uma
consciência voltada à preservação das matas ciliares e
arborização do entorno das nossas unidades.
O sucesso do projeto foi possível graças ao empenho
e comprometimento dos profissionais das unidades
que sempre procuram realizar atividades criativas com
crianças na data comemorativa. Há muitos anos, essas
ações eram realizadas em algumas unidades, como as
Unidades Ivaté e Tapejara, passando a ter a adesão de
todas as demais unidades nos últimos anos, culminando
a transformar-se em um projeto socioambiental aprovado
pela diretoria.
A solenidade de premiação foi realizada em Curitiba,
na sede da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do
Paraná). Agradecemos a todos os colaboradores pelo
sucesso do trabalho!

Fotos/ Diego Horie

Ação contribuirá com o
meio ambiente, e ainda,
para a economia da
Unidade Ivaté
Colaboradores Fabio Eduardo de Souza
Zampieri/ Lidiane Matos de Souza

Em tempos de crise, uma das
preocupações das empresas
é reduzir gastos e aumentar a
produção, que são ferramentas
cruciais para o sucesso das
organizações. A ideia é saber
diminuir os gastos, usando
mecanismos sustentáveis que
não comprometam a saúde e o
meio ambiente. Nesse contexto, a
Usina Santa Terezinha, Unidade
Ivaté, elabora projetos que visa à
redução dos gastos, à diminuição
dos resíduos e à destinação
correta dos mesmos, gerando a
sustentabilidade.
Segundo o engenheiro agrônomo
da Unidade Ivaté, Diego Horie, há
uma preocupação constante com
o consumo excessivo dos copos
descartáveis em polipropileno
(embalagem de 50 ml e 180 ml),
com uma média de consumo de
3.527 copos por dia.
A gerente da Gran Sapore –

especialista
em
restaurantes
industriais,
Glaucia
Cristina
Stedile de Oliveira, explica que o
consumo estimado para o setor
do refeitório é de 750 copos por
dia (embalagem de 180 ml). Por
essa razão, buscando adotar
políticas de conscientização dos
colaboradores para a prática dos
3Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar,
o CGA (Comitê de Gestão
Ambiental), sugeriu ao grupo do
restaurante da unidade, por meio
da representante - Adriana Santos
Campos, o uso intensivo de copos
permanentes.
O projeto busca atender todos os
colaboradores que fazem o uso de
copos descartáveis no refeitório.
Inicialmente foram adquiridos
400 copos de policarbonato
Krystalon (embalagem de 280 ml),
produto de alta resistência com
durabilidade média de dois anos,
que atende o princípio da logística
reversa, na fabricação de novos
produtos.
Para o colaborador Márcio Luís
de Oliveira Silva, a ação traz
benefícios ao meio ambiente,
na redução de resíduos. Já a
colaboradora Lucilene Fernandes

Benette, afirma que a implantação
do projeto foi importante, pois traz
segurança ao disponibilizar copos
higienizados, por meio da lavadora
de alta pressão.
Segundo o analista ambiental
da Unidade Ivaté, Fabio Eduardo
Zampieri, a destinação dos copos
descartáveis
é
preocupante,
visto que sua degradação é de
aproximadamente 50 anos, e
sua comercialização é complexa
devido ao seu baixo custo. “Investir
em políticas de desenvolvimento
sustentável traz benefícios a curto
e longo prazo, reduz os resíduos e
gera economia.”
De
acordo
com
Adriana
Santos Campos, estima-se que
a redução no consumo de copos
para esse setor seja de 22.500
copos por mês, com um retorno
econômico para a Gran Sapore
de aproximadamente R$ 479,00
mensais. “Vale ressaltar, que
no segundo semestre de 2011,
os recipientes descartáveis de
sobremesa também
foram substituídos
por
recipientes
permanentes
de
metal.”
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PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

Copos descartáveis são substituídos por
permanentes

RESPEITO À VIDA
RESPEITO À VIDA

Orquestra contribui com
formação, concentração e
disciplina de alunos
Projeto Som da Banda,
apoiado pela Usina
Santa Terezinha,
proporciona estudos
musicais e de dança
para 120 crianças e
adolescentes
Suelen Albuquerque

“Minha filha tem mais dedicação
e empenho. Ela é mais esforçada
para atingir os objetivos. Faça
chuva ou sol, ela não perde um
28
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ensaio”, diz Laís Taciana Antonio,
mãe de Heloisa. A garota de 13
anos é integrante da Orquestra
de Metais e Percussão Branca da
Mota, juntamente com mais 44
integrantes.
Heloisa toca eufônio na
orquestra, mas começou a
participar do projeto frequentando
as aulas de corpo coreográfico.
“A partir do desempenho e da
vontade, Heloísa foi convidada
para participar do instrumental da
banda”, lembra Laís.

A orquestra se apresentou em
Maringá, no Concerto de Inverno,
a partir do Projeto Som da Banda.
Segundo Laís, a filha conta os
dias para as apresentações e
participações em concursos.
“Ela fica na expectativa de se
sair bem, mas sempre tentando
melhorar.”
Daniel Caligari, 15 anos,
começou a tocar há cinco
anos na orquestra e conta que
as
apresentações
precisam
de muita concentração. “Dá

RESPEITO À VIDA
Fotos/ Evandro Fernandes

muito frio na barriga. Tem que
se concentrar. Para ajudar,
fazemos uma oração antes do
concerto. Quando terminamos,
é gratificante.”
No concerto foram tocadas
13 músicas, desde canções
de filmes como James Bond,
o agente 007, até da cantora
britânica Adele, geralmente
adaptadas e com arranjos
do maestro Graziani Moraes.
“Procuramos fazer um concerto
eclético.
Para
mostrar
a
versatilidade da orquestra de
metais e percussão”, explica
Moraes.
O maestro é instrumentista
desde 1991, na antiga fanfarra
do Colégio Estadual Branca
da Mota Fernandes. Em 2003,

ajudou na criação da Acbmf
(Associação Cultural Banda
de Música Branca da Mota
Fernandes),
que
executa
o Projeto Som da Banda,
atendendo 120 crianças e
adolescentes com aulas de
música e dança.
Joice Pereira, 14 anos,
toca eufônio na orquestra
há dois anos e ressalta que
ficou apaixonada pela música.
“Quando surgiu a oportunidade,
eu aproveitei. O instrumento que
eu toco agora, eu nem sabia que
existia.”
Cristiane, mãe de Joice, diz
que quando a filha pediu para
estudar a música e ficou sabendo
que era de graça, liberou a filha.
“Antes, enquanto eu trabalhava,

ela ficava com os irmãos. Agora,
ela estuda no período da manhã,
faz magistério a tarde e estuda a
música das 17h às 20h.”
Moraes salienta que o
apoio financeiro dos parceiros
contribuiu com a aquisição
de novos instrumentos e
a
ampliação
do
projeto
maringaense.
“Temos
dois
polos, além da sede no Pioli
[Colégio Estadual João de Faria
Pioli]. O Polo Zona Sul, na AABB
[Associação Atlética Banco do
Brasil] e o Polo Zona Norte, no
Espaço Nelson Verri.”
Segundo o presidente da
Acbmf, Marcos Rodrigo de
Oliveira, as empresas, por meio
da Lei Rouanet, viabilizam
os projetos. “Nós não temos
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o apoio público direto. E
precisamos adquirir e manter
os instrumentos, oferecer vale
transporte para os alunos,
pagar os professores e realizar
os concertos.”
Oliveira destaca que os
instrumentos são caros. “O
instrumento mais barato seria
o trompete, que custa R$
1.000. Nós temos instrumentos
que custam R$ 40.000. Em
2003, começamos com três
trompetes e quatro trombones.
Hoje,
temos
instrumentos
diferenciados, como marimbas,
xilofone e vibrafone.”
De acordo com o presidente,
o estudo da música e da dança
contribui com a formação
pessoal
e
educacional,
concentração
e
disciplina
do
aluno.
“Em
países
desenvolvidos,
o
estudo
da música é primordial em
cada escola e faculdade. As
instituições têm bandas e aulas
de música. Infelizmente no
Brasil é diferente, porém temos
buscado tornar essa prática
mais comum”, ressalta.
Em 2011, a Orquestra de
Metais e Percussão Branca
da Mota se apresentou em
diversas localidades, como
em Pereira Barreto (SP),
Presidente Prudente (SP),
Barra Mansa (RJ), em Santa
Catarina e em várias cidades
paranaenses. Em todos os
lugares as apresentações
tiveram entrada
franca.
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Corporativo arrecada mais de 220 peças
de agasalhos
Fotos/ Solange Gil de Azevedo/ Amaurício Rotta

Campanha movimentou
as oito unidades da
Usina Santa Terezinha;
em Maringá duas
entidades foram
beneficiadas
Colaboradora Solange Gil de Azevedo

Foi realizada a Campanha do
Agasalho nas oito unidades da
Usina Santa Terezinha. A ação
teve como objetivo estimular a
prática solidária do colaborador,
promovendo a cidadania e o bemestar da comunidade por meio

Agência do
Trabalhador de
Mandaguaçu
ganha TV
Com o propósito de
melhorar o atendimento
à população, Unidade
Iguatemi doa aparelho
eletrônico
Colaboradores Camila Maria Calabrezi/
Aucenir Goveia

Consciente

da

importância

da arrecadação de agasalhos,
cobertores e calçados.
No
Corporativo,
foram
arrecadadas mais de 220 peças,
entre luvas, agasalhos, meias e
cobertores, e foram distribuídas
por intermédio do Provopar
(Programa
do
Voluntariado
Paranaense) de Maringá. As
peças foram doadas para as
entidades Amaex (Associação do
Movimento Amor Exigente) - que
oferece atendimento aos usuários
de substâncias psicoativas - e Lar
Preservação da Vida – que atende
mulheres e crianças com risco de
morte, seja pela vulnerabilidade

social e/ ou violência domestica.
Nas unidades localizadas
em outras cidades, as peças
foram distribuídas por meio do
Cras (Centro de Referência de
Assistência Social). Essa prática
de doação de agasalhos, por meio
das campanhas de arrecadação
em
pontos
estratégicos
dentro da empresa, tem dado
resultados
positivos
e satisfatórios, pois
auxiliam as pessoas
que se encontram
em
situação
de
vulnerabilidade social.

das atividades da Agência do
Trabalhador de Mandaguaçu e dos
objetivos de atender gratuitamente
à população, a Usina Santa
Terezinha, Unidade Iguatemi,
realizou a doação de uma TV LCD,
de 32 polegadas, e o suporte de
parede. Com o propósito de que a
população usuária seja atendida
com respeito e dignidade enquanto
aguarda o atendimento.
A agência foi inaugurada em maio
deste ano e atende a população
de Mandaguaçu e região, por meio
de serviços de intermediação de

mão de obra; emissão de Carteira
de Trabalho e Habilitação de
Seguro Desemprego; e cursos
de qualificação por meio do
PlanTeq (Plano Territorial de
Qualificação), PlanSeq (Plano
Setorial de Qualificação) e PNQ
(Plano Nacional de Qualificação) .
Todos os programas são gratuitos
aos usuários do Sine
(Sistema Nacional de
Emprego).

Maio/Junho 2012 Revista Santa Terezinha

31

RESPEITO À VIDA

Fotos/ Fabio Eduardo de S. Zampieri
Divulgação/ João Carlos Aranega de Paula

Usina Santa Terezinha é parceira do
Rio + Limpo
Movimento recolheu
2,5 toneladas de
lixos nas ilhas
Bandeirantes,
Gêmeas, Brasil,
Araras, Ivaí e
Capivara; material foi
separado e destinado
de forma correta
Colaboradores Fabio Eduardo de
Souza Zampieri/ Diego Horie
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O evento Rio + Limpo foi
realizado nas margens do
arquipélago do Parque Nacional
de Ilha Grande. O movimento
intermunicipal reuniu cerca de
130 voluntários, com mais de 25
embarcações, que fizeram um
arrastão e recolheram lixos e
materiais que possam poluir os
rios que cercam as ilhas.
O trabalho de limpeza foi
realizado nas ilhas Bandeirantes,
Gêmeas, Brasil, Araras, Ivaí e
Capivara, onde foram recolhidas
aproximadamente
2,5
toneladas de resíduos (lixos).
Posteriormente os materiais
foram separados e destinados
de forma correta, conforme
exigências das leis ambientais.
Após o café da manhã
oferecido aos voluntários e a
distribuição dos equipamentos
de segurança, uniformes e
adesivos, o padre Carlos
Alberto Rampani, da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida de

Icaraíma, recebeu e abençoou
a imagem de São Francisco de
Ilha Grande, o santo protetor do
parque.
Segundo o analista ambiental
da Unidade Ivaté, Fabio Eduardo
Zampieri, a mobilização dos
voluntários e o trabalho em
parcerias é a peça propulsora
para o sucesso do Rio + Limpo.
“Quando a sociedade assume a
corresponsabilidade por ações
voltadas ao meio ambiente,
persiste na divulgação do
desenvolvimento sustentável”,
ressalta.
Em Icaraíma, o evento
ocorreu no primeiro domingo do
mês de junho em comemoração
alusiva a Semana do Meio
Ambiente. O movimento buscou
atender todos os municípios
do entorno do parque, nos
limites do estado do Paraná
e do Mato Grosso do Sul, em
uma área de 78.875 hectares,
com aproximadamente 200

ilhas, por meio da mobilização
da sociedade civil pública, das
secretarias de meio ambiente dos
municípios lindeiros, comunidades
ribeirinhas, voluntários, pescadores
e instituições.
A primeira etapa foi realizada
no mês de março deste ano, no
município de Guaíra, em seguida
vieram os municípios de Alto
Paraíso e Icaraíma, todos no estado
do Paraná, e por fim, o município
de Naviraí, no estado do Mato
Grosso do Sul. Segundo o diretor
do Parque Nacional de Ilha Grande,
Romano Pulzatto Neto, uma das
intenções do evento é a criação do
calendário anual para a realização
do Rio + Limpo.
O movimento é organizado
pelas entidades: ICMbio (Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade) e Coripa (Consórcio
Intermunicipal para a Conservação
do Remanescente do Rio Paraná
e Áreas de Influência), juntamente
com a Itaipu Binacional.
Estiveram
presentes
representantes do Coripa, ICMbio,
Itaipu Binacional, Usina Santa
Terezinha - Unidade Ivaté, Corpo
de Bombeiros, Polícia Ambiental,
Cesumar (Centro Universitário de
Maringá), Pastoral do Adolescente
de Icaraíma e Pastoral da Juventude
de São Jorge do Patrocínio.
de sobremesa também foram
substituídos
por
recipientes
permanentes de metal.”
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Fotos/ Evandro Fernandes

Plantão Musical homenageia
sambista carioca
Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Usina Santa Terezinha
apoia grupo que presta tributo a grandes nomes da Música
Popular Brasileira
Suelen Albuquerque

Ao som das composições
de
Nelson
Cavaquinho,
aproximadamente 360 pessoas
assistiram ao show Plantão
Musical. O evento maringaense
formado por médicos e esposas
de médicos, proporcionou ao
público contemplar os talentos
dos profissionais da saúde.
Sentados em cadeiras de bar,
os 15 integrantes do grupo
apresentaram a vida e obra do
compositor, cantor e músico Nelson Cavaquinho.
O médico e diretor do grupo,
Celso Barreto, conta que quando

34

Revista Santa Terezinha Março/ Abril 2012

estudante teve o prazer de tocar
para Nelson Cavaquinho, no
Bar do Alemão. “Eu estudava
em São Paulo e frequentava o
Bar do Alemão. Eu era um dos
músicos que sempre tocava
lá. Eu o vi lá, sentado, e toquei
para ele. Conheci o samba e a
boemia de Nelson Cavaquinho”,
lembra.
Barreto que tocou violão no
Plantão Musical explica que
em 2011 foi o centenário de
Nelson Cavaquinho e o grupo
resolveu homenageá-lo. Ele
diz que o evento já fez tributos
a Noel Rosa, Cartola, Vinícius
de Moraes, Tom Jobim, Chico

Buarque,
Roberto
Carlos,
Gonzaguinha e outros grandes
nomes da MPB (Música Popular
Brasileira).
O diretor afirma que assim
como ele, os integrantes do
grupo sempre se reuniam e
tocavam nas festas de amigos.
“Nós gostamos da música.
Sempre cantávamos e nos
divertíamos. Começamos a
pensar e amadurecer a ideia de
fazer um grupo. Há 15 anos o
grupo se apresenta, fazemos
um show por ano, às vezes
dois.”
Ele ressalta a participação
da Usina Santa Terezinha.

“Sempre foi o nosso objetivo
mostrar o outro lado do
médico. A usina nos ajudou a
levar essa ideia para o público,
com mais alcance. A empresa
possibilitou a realização da
festa e facilitou o evento para
o público.”
A integrante do grupo e
cantora, Egle Leão, diz que
a doação foi tudo, porque foi
possível trazer profissionais
para o Plantão Musical, como
os músicos, pois com exceção
do Barreto, os outros são
contratados. “Conseguimos
melhorar o nosso cenário
e compramos microfones,
porque nós não tínhamos,
eram emprestados. A doação
abriu o horizonte. Nós
chegamos a se apresentar
em outras cidades da região,
como Terra Rica, Londrina e
Curitiba.”
Egle salienta que o grupo
ensaia todas as segundasfeiras.
“Conversamos,
escolhemos o tom de cada
música e começamos a
ensaiar a voz e o violão.
Quando o ensaio está mais
encorpado, ensaiamos com
os instrumentos. Depois,
a
diretora
nos
auxilia
como
dançamos
e
se
posicionamos.” Ela afirma que
o grupo conta com o apoio de
uma diretora que faz o roteiro
e a professora de canto.
A cantora explica como
é escolhido o repertório de
cada artista homenageado.
“Fazemos um estudo do
compositor, desde o começo
da vida dele. Selecionamos

as músicas mais conhecidas
e marcantes. Depois, fazemos
uma seleção pela afinidade e
importância da composição.”
A escolha das músicas
é
democrática,
segundo
o médico e cantor, José
Francisco da Silveira. “Depois
de fazer o levantamento
bibliográfico, nós pincelamos
as músicas que, mais ou
menos, compatibiliza com
cada um dos intérpretes.”
Silveira, que é integrante
do grupo desde o início da
formação, destaca que o
Plantão Musical difunde a
cultura da MPB. “As pessoas
aprendem a conhecer o que já
aconteceu. Nós temos que ter
história. Nosso país é pobre
de história”, admite.
Já a cantora e esposa de
médico, Anna Rose Tetto
Koga, ressalta que o Plantão
Musical dissemina a cultura
para o público de forma
gratuita e cada vez mais,
com maior qualidade. Ela
diz que desde 2011 o grupo
conseguiu apoio, por meio
da Lei de Incentivo à Cultura,
ou a chamada Lei Rouanet.
“A partir dos incentivos
que as empresas nos dão,
conseguimos fazer o show
com uma qualidade muito
maior.”
Além da Usina Santa
Terezinha, o Plantão Musical
recebe apoio da Viapar e
Unimed.
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Nelson Cavaquinho
(1911 – 1986)
Fonte: cliquemusic.uol.com.br

Composições
do
sambista
emocionaram o público do Plantão
Musical, por meio das vozes dos
integrantes e dos sons do cavaquinho,
pandeiro, teclado, violão e percussão.
Relembre a letra de uma de suas
composições:
Quando Eu Me Chamar Saudade
Sei que amanhã
Quando eu morrer
Os meus amigos vão dizer
Que eu tinha um bom coração
Alguns até hão de chorar
E querer me homenagear
Fazendo de ouro um violão
Mas depois que o tempo passar
Sei que ninguém vai se lembrar
Que eu fui embora
Por isso é que eu penso assim
Se alguém quiser fazer por mim
Que faça agora.
Me dê as flores em vida
O carinho, a mão amiga,
Para aliviar meus ais.
Depois que eu me chamar saudade
Não preciso de vaidade
Quero preces e nada mais

Carioca, adotou o apelido Nelson Cavaquinho desde jovem,
quando tocava o instrumento nas rodas de samba promovidas
pelos operários da fábrica em que trabalhava. Alegando que o
instrumento era muito pequeno, passou para o violão.
Na década de 30 aproximou-se de sambistas da Mangueira,
como Cartola, Carlos Cachaça e Zé da Zilda, para quem passou
a mostrar seus sambas simples e fundamentais. Por essa época,
vendia-os por pouco dinheiro.
Começou a fazer algum sucesso como compositor nos anos
1940, quando Cyro Monteiro gravou algumas de suas músicas.
Em meados da década de 1950 conheceu o parceiro Guilherme
de Brito, com quem compôs sambas como “A Flor e o Espinho”
(com Alcides Caminha), “Folhas Secas”, “Quando Eu Me
Chamar Saudade” e “Pranto de Poeta”. Foi uma das atrações
do Bar Zicartola, mantido por Cartola e a esposa Zica, onde foi
descoberto, em meados dos anos 1960, pelos intelectuais. Ainda
nos anos 1960, teve músicas gravadas por Elizeth Cardoso, e em
1966 a CBS lançou um disco só com composições suas, com a
cantora Telma Costa.
Com sua voz rouca, deixou gravados outros discos, em que
interpreta, além das já citadas, “O Bem e o Mal” (com G. de
Brito), “Juízo Final” (com Elcio Soares), “Pode Sorrir” (com G. de
Brito), “Eu e as Flores” (com Jair do Cavaquinho), “Rugas” (com
Ary Monteiro/ Garcez), “Rei Vadio” (com Joaquim), “Vou Partir”
(com Jair Costa), “Minha Festa” (com G. de Brito), “Degraus da
Vida” (com Cesar Brasil/ Antônio Braga), “Luto” (com Sebastião
Neves/ G. de Brito), “Notícia” (com
Alcides Bahia/ Alcides Caminha)
e “Palhaço” (com Oswaldo
Martins/ Washington).
Consagrado como um dos
maiores sambistas do Brasil,
foi gravado por diversos
cantores, desde Chico Buarque
e Paulinho da Viola até
Arnaldo Antunes, que fez uma
recriação para “Juízo Final” em
seu disco “O Silêncio”.

Fonte: letras.mus.br

Fotos/ Evandro Fernandes/ www.arybuarque.com.br
Imagem/ jboscocaricaturas.blogspot.com.br

Evento contou com 12 equipes de futebol
e a participação de jogadores de todas as
unidades da Usina Santa Terezinha
Suelen Albuquerque

Uniformes amarelos, laranjas, verdes e azuis se destacaram nos
campos de futebol da Arest (Associação Recreativa e Esportiva
Santa Terezinha), no distrito de Iguatemi. Esse era o cenário do
Torneio Dia do Trabalhador, que reuniu aproximadamente 350
pessoas, entre colaboradores e visitantes.
O torneio começou cedo, com a participação dos colaboradores
das unidades São Tomé, Cidade Gaucha, Tapejara, Ivaté,
Iguatemi, Rondon, Paranacity e Terra Rica, e ainda os aprendizes
de Iguatemi e os colaboradores do Almoxarifado, Corporativo e
da Usina Rio Paraná, localizada em Eldorado (MT).
Durante o dia, as 12 equipes disputaram o torneio em três
grupos. O colaborador do Corporativo e organizador do torneio,
Emerson Fabio Pelosi, ressalta que o evento homenageia o dia
1º de maio. “O Torneio Dia do Trabalhador teve o objetivo de
incentivar a participação e a integração dos colaboradores da
usina”, diz.
Segundo o diretor, Álvaro Meneguetti, a principal intenção do
evento foi a confraternização e a união entre os colaboradores
das unidades. “A intenção foi reunir todos, em um dia gostoso,
para festejar juntos.”
Meneguetti destaca a participação dos colaboradores da Usina
Rio Paraná. “Eles saíram da cidade 1h 30, para participar e jogar
no torneio. É uma forma dos colaboradores se conhecerem,
fazer amizades, almoçar juntos e aproveitar o dia festivo.”
O gerente agrícola da Usina Rio Paraná, Gervasio Cocaroli,
afirma que vieram para o torneio em 12 colaboradores, mais o
motorista. “Viemos para nos integrar com as unidades. Agora
que montamos uma equipe de futebol, vamos se integrar mais.
Se Deus abençoar, no próximo ano, vamos vir com uma equipe
mais preparada.”
Os vencedores do torneio foram os jogadores da Unidade
Cidade Gaúcha. O colaborador da unidade vencedora, Josiel
Teixeira, explica o segredo da vitória. “Para conquistar o torneio,
a equipe teve que se manter unida durante todos os jogos.”
Ele salienta que vencer o torneio foi maravilhoso. “Foi uma
sensação incrível.”
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Fotos/ Evandro Fernandes
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Colaboradores celebram
o Dia do Trabalhador
com torneio

RESPEITO À VIDA

Na premiação, os colaboradores
classificados receberam troféus
e medalhas. E para prestigiar
o evento, foram convidadas
as crianças e adolescentes
do Ciagym (Centro Integrado
de Assistência Gerador de
Movimento para Cidadania), do
distrito de Iguatemi. A organização
não governamental recebe apoio
da Usina Santa Terezinha e
atende cerca de 180 crianças e
jovens.
Essa entidade atua em projetos
esportivos, como o futsal. “O
objetivo do Ciagyn é tirar das
ruas as crianças de sete a 17
anos, proporcionando atividades
esportivas. Hoje, oferecemos um
bate-bola no torneio e o almoço.

Elas ficaram superfelizes”, explica
o colaborador e organizador do
torneio, Eduardo Marques da
Silva.
Para repor as energias dos
colaboradores e visitantes foi
servido o almoço, sendo o prato
principal a costela a fogo de chão.
O colaborador do Corporativo,
João dos Santos, conta que
prepara esse prato desde 1996.
“Nesse mesmo barracão aprendi
a preparar a costela assada,
com o rapaz do CTG [Centro
de
Tradições
Gaúchas].
Para
o
torneio
foi
preparado
cerca
de 500 quilos de
costela.”

Classificação do Torneio Dia do Trabalhador

2º Lugar: Unidade Rondon

1º Lugar
Unidade Cidade Gaúcha

3º Lugar: Unidade São Tomé

Prêmios individuais
Prêmio Artilheiro do Torneio:
Dione Braganholi
(Unidade Cidade Gaúcha)
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Prêmio Goleiro Menos Vazado:
Marcel Fernando de Lima
(Unidade Rondon)

Fotos/ Evandro Fernandes

Já o jogador e colaborador da
Unidade Cidade Gaúcha, Dione
Braganholi, foi premiado com
o Troféu Artilheiro. Braganholi
fez seis gols durante o torneio e
conta que treina duas a três vezes
por semana. “Não esperava ser
premiado. Fiquei muito feliz. Foi
uma sensação única.”
O colaborador que conquistou
o Prêmio Goleiro Menos Vazado,
Marcel Fernando de Lima,
conta que foi premiado pela
primeira vez no Torneio Dia do
Trabalhador. Ele é colaborador na
Unidade Rondon. “Há três anos
que trabalho na usina. Em outros
campeonatos já fui premiado,
mas no torneio foi a primeira vez.
Foi surpresa.”

Espaços divulgam segurança e saúde
para colaboradores e visitantes
Além dos jogos e almoço, os
colaboradores puderam visitar
dois espaços durante o Torneio
Dia do Trabalhador. Um dos
espaços continha diversos
equipamentos de segurança
do setor industrial, agrícola e
administrativo.
O técnico de segurança do
trabalho da Unidade Iguatemi,
Marcos Rodrigo Bicudo, explica
que o objetivo da divulgação é
conscientizar os colaboradores
e visitantes sobre a segurança
no trabalho. “Não existe
produção, sem a segurança.
Zelamos muito pela segurança
do colaborador.”
Bicudo cita alguns dos
equipamentos
divulgados
no espaço. “Demonstramos
materiais
como
luvas;
capacetes; calçados; cremes
para proteção das mãos,
para os colaboradores que
trabalham com óleo e graxa;
proteção auditiva; proteção
respiratória, como o cilindro de
oxigênio autônomo; e proteção
visual, como os óculos.”
Ele diz que nos eventos,
os colaboradores do setor
de Segurança trabalham em
conjunto com os colaboradores
da área de Gestão em
Saúde. “Fazemos o trabalho
preventivo. Nosso objetivo é
disseminar informações para os
colaboradores e suas famílias.”
Outro espaço visitado pelos
colaboradores foi organizado
pela Canapar (Associação dos

Fornecedores e Plantadores
de Cana de Paranapanema).
Nesse espaço, os colaboradores
realizaram exames de glicemia,
pressão arterial e IMC (Índice
de Massa Corporal). Segundo
a farmacêutica da Canapar,
Ana Flávia Costa Bueno,
todas as avaliações são
registradas em uma carteirinha,
que serve de controle. “Na
carteirinha preenchemos todos
os dados do colaborador
e ainda conferimos se ele
tomou o medicamento contra
vermes. Esse medicamento foi
distribuído, neste ano, na Sipat
[Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho]. Se
ele não tomou, orientamos para
receber o medicamento na
Canapar.”
Ana afirma que o espaço
contribui com a saúde do
colaborador, pois a pessoa
pode descobrir se é hipertenso,
diabético ou está abaixo
ou acima do peso ideal
considerado saudável.
No espaço, havia ainda um
mural colorido, composto por
fotografias que registravam
a história da Usina Santa
Terezinha.
Fotografias
de
barracões,
engenhos,
plantações,
construções,
colaboradores
e da família
Meneguetti.
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Festival de Jazz emociona
público maringaense
Apoiado pela Usina Santa Terezinha, evento musical
atraiu cerca de 1.400 pessoas que assistiram respeitados
músicos instrumentais

Suelen Albuquerque

A primeira mulher baterista
profissional do Brasil, o músico
que toca há 23 anos no Programa
do Jô – na Rede Globo, o pianista
que gravou 11 discos e o violinista
premiado com o Grammy Latino.
Esses foram os quatro músicos
que se apresentaram no Maringá
Jazz Festival e foram recebidos,
com
muitos
aplausos,
por
aproximadamente 1.400 pessoas.
O evento musical foi realizado
em dois dias. No primeiro dia, o
público prestigiou Duo Sciotti, o
Derico do Programa do Jô e o seu
irmão Sérgio, e ainda, a baterista
Lilian Carmona Band. Com muito
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carisma, os músicos agradaram o
público maringaense com os seus
repertórios. Segundo o saxofonista
e flautista Derico Sciotti, o repertório
escolhido por ele e o seu irmão foi
baseado no que seria o perfil do
público. “Fizemos um repertório
mais eclético. Que fosse mais
para o Pop e que tocasse mais no
coração das pessoas pela melodia
e interação.”
Sciotti lembra que quando o
dueto começou a tocar, no meio
do público, já sentiu que as
pessoas eram receptivas e muito
interessadas.
Acompanhados
em coro pelo público, os irmãos
Sciotti agitaram e emocionaram a
plateia ao tocar “Carinhoso”. “Nós

começamos a tocar as músicas e
a fazer o nosso repertório. Cada
música que tocávamos, sentíamos
que o público se identificava. A
receptividade foi muito bacana”,
conta.
Perguntado sobre o apoio que
o festival recebeu da Usina Santa
Terezinha, por meio da Lei Rouanet,
o músico respondeu que graças ao
incentivo foi possível a audição da
música instrumental, que não é tão
popular e comercial no Brasil. “É
muito válido. A empresa contribui
com o acesso à cultura e ainda
tem a sua marca divulgada. É
maravilhoso um evento cultural
dessa amplitude em Maringá”, diz
Sciotti.

RESPEITO À VIDA
Fotos/ Evandro Fernandes

Já Lilian afirma que ficou
muito feliz com a produção e
o público do festival, e ainda
com a presença de sua mãe e
irmã que vieram de São Paulo
para prestigiá-la. Lilian, que
toca há 40 anos e é professora
de bateria em universidades
e escolas de música em São
Paulo, se presenteou com uma
orquestra em 2011. “O Paraná é
o segundo estado que a banda
instrumental
se
apresenta.
Tocamos em Curitiba e agora,
em Maringá. Foi marcante.” No
festival ela tocou acompanhada
de nove instrumentos: sax alto,
sax tenor, trompetes, trombone,
teclados, guitarra, contrabaixo e

bateria.
O colaborador do Corporativo,
Pedro Camargo de Moura,
assistiu aos shows do Maringá
Jazz Festival acompanhado de
amigos. “Viemos prestigiar o
evento. O festival foi perfeito e
encerrou com chave de ouro. Já
aguardo os próximos festivais de
jazz em Maringá. Se depender
de mim, eu venho sempre e
divulgo para as pessoas que
gostam ou que gostariam de
conhecer esse estilo musical.”
Moura destaca o apoio
da usina. “É extremamente
importante, porque varia os
ritmos musicais da cidade.
O show é gratuito e expande

a cultura. O posicionamento
da usina proporciona aos
maringaenses
e
a
nós,
colaboradores, outras atrações
culturais.”
O diretor da Unidade Iguatemi,
Júlio Meneguetti, também foi
prestigiar o evento acompanhado
de sua família. Ele diz que o
apoio da Usina Santa Terezinha
tem o objetivo de ajudar a
difundir a cultura em Maringá,
além de popularizar a música
instrumental. “O incentivo ajudou
a divulgar a cultura e a cidade. O
trabalho dos músicos foi muito
bom e superou as expectativas”,
diz.
Para o gerente do Corporativo,
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Divulgação

Luis Alberto Soria, que assistiu
aos shows juntamente com a
família, o Festival de Jazz trouxe
uma cultura diferente do que os
maringaenses estão acostumados
a prestigiar. “Os shows não são de
música popular. E trazem para o
público uma carga de história e de
cultura diferente do que se ouve
normalmente na cidade. Isso
marca o evento.”
No segundo dia do festival,
as atrações do evento foram
o guitarrista e violinista Victor

Biglione, acompanhado de dois
músicos, e o pianista e compositor
Marvio Ciribelli. Com 25 anos de
carreira, Ciribelli, toca samba,
bossa, baião, choro e o jazz.
Ele destaca que o Maringá Jazz
Festival teve a melhor recepção
possível. “As pessoas estavam
muito interessadas. Isso é muito
importante para o músico que
produz um tipo de música que
não tem divulgação de mídia.
O festival trouxe novidade. As
pessoas vêm para ouvir novidade

e
demonstram
que
estão
gostando. Isso é a satisfação total
para quem está se apresentando.”
Ainda, de acordo com Ciribelli, o
apoio das empresas proporciona
a cultura para as pessoas que
não tem condições de assistir
a música instrumental. Além do
apoio da Usina Santa
Terezinha, o Maringá
Jazz
Festival
recebeu apoio da
Viapar e John Deere
M.A Máquinas.

Fotos/ Claudinei da Silva/ Eber de Souza/ João Batista
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Dia do Desafio estimula e movimenta
colaboradores
Colaboradora Juliana Fumie Umemura Eiri

Com as evoluções tecnológicas e os
benefícios da vida moderna, houve uma
alteração no comportamento dos indivíduos,
sendo caracterizado principalmente pela
falta de atividade física e esportiva, o que foi
denominado como sedentarismo.
Devido à necessidade do incentivo a uma
vida mais ativa, foi criado o Dia do Desafio,
comemorado no dia 30 de maio. Esse é um
evento mundial de estímulo à prática regular
de atividades físicas em benefício da saúde
e do bem-estar.
Dessa forma, no Dia do Desafio, a Unidade
Iguatemi participou e demonstrou aos
colaboradores os benefícios de tal ação. Ao
iniciar a atividade, foi explicado a importância
do dia, assim como a necessidade de
participação dos colaboradores.
Durante a atividade foram realizados
alongamentos e exercícios dinâmicos para
maior interação dos colaboradores. Por fim,
foi enfatizada a prática de atividade física
em busca de uma melhor qualidade de vida.
O evento canadense é uma competição,
entre várias cidades do mundo, que busca
incentivar as pessoas a praticarem atividades
físicas com o intuito de transformar essa
iniciativa em hábito nos outros dias do ano.
Tal campanha é realizada anualmente, com
a proposta de que as pessoas interrompam
as atividades de rotina para praticarem, por
15 minutos, algum tipo de atividade física.
O desafio entre as duas cidades é o de juntar
o maior número de pessoas participando do
Dia do Desafio, considerando-se como base
de cálculo o número oficial de moradores
de cada município. Neste
ano, Maringá concorreu com a
cidade de Panamá, capital do
Panamá, com população de
880.691 habitantes.
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Assistência médica para colaboradores
e dependentes

Atendimentos
odontológicos,
farmacêuticos e
médicos também são
realizados por meio
de ambulatórios nas
unidades
Suelen Albuquerque

A Usina Santa Terezinha
oferece aos colaboradores e
dependentes
atendimentos
médicos,
por
meio
de
ambulatórios e plano de saúde.
Nas cidades e distrito onde
estão instaladas as unidades
industriais, há os ambulatórios.
Segundo a supervisora de
gestão em saúde da usina,
Luciene Cristina Alves Leme, o
principal benefício do colaborador
ao usar o ambulatório é que
não precisa pagar a taxa de
44

Revista Santa Terezinha Março/ Abril 2012

coparticipação, como no plano
de saúde. Ela destaca que o
colaborador
pode
consultar
quantas vezes for necessário.
“Já as consultas realizadas pelo
plano de saúde, contratado
pela empresa, após a terceira
consulta anual é cobrada a taxa
de coparticipação, R$ 30,00”.
Nos
Ambulatórios
Usina
Santa Terezinha é oferecido
ao colaborador e dependentes
atendimentos
nas
áreas
de clínico geral, pediatria,
ginecologia e ortopedia. Em
Maringá, há ainda especialistas
em endocrinologia, dermatologia,
otorrinolaringologia, ortopedia,
cardiologia e gastroenterologia.
Além disso, os ambulatórios
têm outros profissionais da área
da saúde, como nutricionista,
enfermeiro,
fisioterapeuta,
dentista,
farmacêutico
e

psicólogo.
Em 2011, foram realizadas
42.000
consultas
nos
ambulatórios, com média mensal
de 3.500 consultas. O total de
consultas
nos
ambulatórios
corresponde a aproximadamente
40% do total de consultas
realizadas pelos usuários do
plano de saúde.
Luciene diz que o uso do
ambulatório
permite
maior
agilidade
no
agendamento
de consultas, comparada ao
agendamento de consultas pelo
plano. Ela ainda ressalta outra
vantagem do uso do ambulatório.
“O atendimento médico realizado
pelos ambulatórios contribui
com a redução da taxa de
sinistralidade do plano de saúde.
Resultando na diminuição da
porcentagem no reajuste do
plano”, afirma.

Especialistas

Confira os
Ambulatórios
Usina Santa
Terezinha, os
especialistas
e os
horários de
atendimento

Além dos ambulatórios, a
Usina Santa Terezinha possui
27.100 vidas contempladas
com o Plano de Assistência
à Saúde Unimed, sendo os
beneficiários - colaboradores
e dependentes das áreas:
Administrativo,
Agrícola
e
Indústria.
Plano de Assistência à Saúde
Unimed
O plano de saúde possui
cobertura de consultas, exames
e cirurgias para os beneficiários.
O plano contratado tem
coparticipação em consultas
e se estende também aos
dependentes legais, sendo
administrado pela operadora
contratada - Unimed, com
desconto fixo mensal em folha
de pagamento, de acordo com
a faixa salarial, acrescido das
consultas excedentes ao limite,

Dia

Horário

Am bulatório de Cidade Gaúcha - (44) 3675-1148
Dentista - Milena Caetano
2ª e 6ª
7h 30
2ª e 4ª
12h
Fisioterapeuta - Muriele Aita
3ª, 5ª e 6ª 7h
Ginecologista - Luis Guilherme Nicolau
2ª
14h
2ª
14h 30
Pediatra - Ana Carolina Zauppa
4ª
15h
Clínico Geral - Luiz Carlos Sarat
2ª a 6ª
15h 30
Nutricionista - Denise Carolina Sotocorno
3ª
13h
Ortopedista - Andre Fernandes
3ª
13h
4ª
9h
Dentista - Juliana da Silva Costa
5ª
7h 30
Ginecologista - Juscelio Andrade
5ª
15h
Canapar de Iguatem i (44) 3276-3949
8h 30 às 13h - 14h às
2ª a 6ª
Farm acêutica - Thaylini Guiraldelle Schelive
17h
Sábado
8h 30 às 11h
2ª, 4ª e 6ª 15h às 18h
Dentista - Eduardo Batista Mulati
3ª e 5ª
8h às 11h
Am bulatório de Ivaté - (44) 3673 - 1026
8h 45 às 9:30/ 13h às
2ª, 3ª e 5ª
14h/ 16h 30 às 17h
Clínico Geral - Raphael J. Zaupa Junior
13h às 14h/ 16h 30 às
4ª
17h
6ª
9h às 11h
2ª
7h às 12h
7h às 12h/ 16h 30 às
Fisioterapeuta - Andreia Petri L. Campaner
3ª e 5ª
18h 30
4ª e 6ª
7h às 12h
Ortopedista - Andre Fernandes
3ª
8h às 9h 30
Pediatra - Ana Carolina P. Zaupa
3ª e 5ª
14h 30 às 16h 30
Nutriocinista - Elaine Menoia Rocha
4ª
8h às 12h
Clínico Geral - Antonio Mendonça
6ª
15h às 16h
Am bulatório de Mandaguaçu (44) 3245-3910
2ª
10h
3ª
16h
Clínico Geral - Pedro Moro
4ª
10h
5ª
16h
6ª
10h
Pediatra - Dagmar Roque Sotier
2ª e 4ª
10h
Ginecologista - Rui F. Bertolino Júnior
3ª e 5ª
7h 30
Ortopedistas - Fabiano Cortese P. Gomes/
2ª
8h 30
Alisson G. Andrioli
Nutricionista - Khari Kelly Fanhani
5ª
13h 30
Canapar de Mandaguaçu (44) 3245-1336
Clínico Geral - Luiz Fernando Meneguez
2ª a 6ª
10h às 12h
Ortopedistas - Fabiano Cortese P. Gomes/
5ª
8h 30
Alisson G. Andrioli
Psicológa - Ana Paula de O. Andreotti
2ª a 6ª
7h 30 às 13h 30
Farm acêutica - Ana Flávia Costa Bueno
2ª a 6ª
8h às 17h 30
Assistente Social - Rosangela Batista Marchetti 2ª a 6ª
7h 30 às 12h
Fisioterapeuta - Juliana Fumie Umemura Eiri
3ª e 5ª
10h 30 às 13h 30
Fisioterapeuta - Daniele Martins de O. Martins 2ª, 4ª e 6ª 10h às 11h
2ª e 3ª
12h às 15h
Dentista - Kreslen Moraes Forcelli
4ª, 5ª e 6ª 8h às 11h
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relativo à coparticipação.
Assistência odontológica
Nas
unidades,
onde
há
convênio,
a
Usina
Santa Terezinha oferece
assistência
odontológica
a fim de proporcionar aos
colaboradores o bem-estar e
prevenção em saúde bucal.
Seguro de vida em grupo
Visando
garantir
tranquilidade
aos
colaboradores e dependentes,
a empresa oferece seguro de
vida em grupo, com cobertura
em casos de morte natural,
morte acidental e invalidez
total ou parcial por acidente,
sem custo aos colaboradores.
É
oferecida,
ainda,
a
possibilidade
de
complementar o capital, a
critério e livre escolha do
colaborador, que deverá arcar
com o pagamento do prêmio
mensal.
Assistência farmacêutica
Mediante a apresentação da
receita médica, o colaborador
pode ter cobertura parcial de
50% do valor do medicamento.
Já para os dependentes,
30% são custeados pela
empresa. Os custos são feitos
em desconto na folha de
pagamento.
Por meio da Canapar
(Associação
dos
Fornecedores e Plantadores
de Cana do Paranapanema) e
da área de Gestão em Saúde
da empresa, a usina oferece
a assistência farmacêutica.
Em
cada
unidade
foi
estruturada uma farmácia
para o atendimento dos
colaboradores e dependentes.
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Especialistas

Dia

Horário

Am bulatório de Maringá - (44) 3225-6036
Clínico Geral - Pedro Moro
3ª
10h
5ª
8h
Cardiologista - Alessandro Chicareli
6ª
16h
3ª
8h 10
Derm atologista - José Pedro Lopes
5ª
16h 30
Otorrinolaringologista - Rafael Pacheco
3ª e 5ª
13h 30
Ortopedistas - Fabiano Cortese P. Gomes/
6ª
13h 30
Alisson G. Andrioli
Nutricionista - Khari Kelly Fanhani
4ª
13h 30
Endocrinologista - Rafael Costacurta
2ª e 4ª
13h
3ª
15h
Gastroenterologista - Wilson Kikuchi
6ª
11h
Am bulatório de Paranacity - (44) 3463-2229
2ª e 4ª
9h 30 às 12h
Clínico Geral - Antonio Granado da Mota Júnior
3ª, 5ª e 6ª 9h 30 às 12h - 16h 30
Ginecologista - Julio Tuani
2ª a 4ª
14h às 16h 30
Pediatra - Daniela Frazatto
2ª a 4ª
14h às 16h 30
Ortopedistas - Adilson Andreoli/ Fabiano
5ª
10h 30 às 12h
Cortesi
Nutriocionista - Ivonete Alves
2ª
13h 30 às 16h 30
Am bulatório de Rondon - (44) 3672-2801
Clínico Geral - Juarez A. Ribas
2ª a 6ª
7h
2ª
13h
Pediatra - Ana Carolina Pessalba
4ª
14h
Ginecologista - Luis Guilherme Nicolau
2ª
15h
Ortopedista - Andre Fernandes
3ª
15h
Ginecologista - Juscelio Andrade
5ª
14h
Am bulatório de Tapejara - (44) 3677-1819
2ª, 3ª e 6ª 8h
Clínico Geral - Maria Sueli Mendes Brant
4ª e 5ª
10h
3ª
8h 30
Ginecologista - Luciano Daniels
5ª
13h 30
Ortopedista - Mauricio Luiz Rossi
4ª
7h
Pediatra - Wanderlei Aparecido Hurtado
4ª
13h 30
Nutriocionista - Tatiane dos Santos Aparecido 5ª
7h 30
Am bulatório de Terra Rica - (44) 3441-2520
15h
Clínico Geral - Cleverson M. Rakoski
2ª a 6ª
Ginecologista - Paola G. de Souza
2ª e 4ª
13h 30
Nutricionista - Bruna Santana Martins
2ª
13h
Pediatra - Juliane S. F. Rocha
3ª e 6ª
8h 30
Ortopedista - Cleonir H. Moritz Rakoski
6ª
13h

ÁGUA
NA
BOCA
Fotos/ Talita Egevardt de Castro

Bolo de
laranja com
casca

Modo de preparo
1.

Corte a laranja com a casca, em
quatro partes. Retire as sementes e
a pele branca.

Saiba como fazer o saboroso
Bolo de Laranja com Casca.
Uma receita rápida, saudável
e que aproveita até a casca da
fruta.
A receita sustentável é
recomendada pela colaboradora
Talita Egevardt de Castro.

2.

Bata no liquidificador a laranja, o óleo, os ovos e
o açúcar.

3.

Acrescente a farinha de trigo e o fermento em
pó. Bata novamente até obter uma massa
homogênea.

4.

Unte a forma. Asse por aproximadamente 30
minutos ou até a superfície ficar dourada. Retire
do forno e desenforme. Sirva quente ou frio.

5.

Sugestão de cobertura: faça o suco de duas
laranjas e despeje sobre o bolo ainda quente.

Ingredientes
Massa:
1 laranja
3/4 de xícara (chá) de óleo
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de
trigo
1 colher (sopa) de fermento em
pó
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Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha
Djair Lazarin: “Na minha oração eu pedia proteção e
iluminação pra todos os setores, funcionários e diretores. Dali
está saindo o pão de cada dia de muita gente.”

operador de gerador. Eles me ofereceram o cargo.
Eu tinha 24 anos. Era um gerador pequeno, muito
barulhento. Eu gostei do serviço. Achei que ali era
o começo de uma nova vida. Eu era solteiro, mas
já era fiel nas minhas atividades. Eles confiaram no
meu serviço e no meu potencial. E eu procurei dar
resultados.

Durante 32 anos trabalhando na
operação do gerador da Usina Santa
Terezinha, colaborador compartilha
carreira
Suelen Albuquerque

Foram 34 anos trabalhando na Usina Santa
Terezinha, na Unidade Iguatemi. E em junho deste
ano, Djair Lazarin, se aposentou e deixou o gerador
sob responsabilidade dos colegas.
O colaborador começou a trabalhar como operário,
mas conta que na época desenvolvia diversas
funções. Já em 1980, Lazarin foi convidado para
operar o gerador, na função - manutenção elétrica
industrial. Desde então, ele desempenhou essa
função por toda a sua carreira.
Lazarin conversou com a Equipe de Comunicação,
sobre o seu início na usina e as suas realizações
pessoais e profissionais enquanto trabalhou na
Usina Santa Terezinha.
O senhor desempenhou somente duas
funções na usina. Como o senhor iniciou essas
funções?
Entrei na Usina Santa Terezinha em 1978, no
dia nove de junho, como operário, mas fazia vários
serviços. E em 1980 estavam precisando de um
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No decorrer dos anos o senhor operou
diferentes geradores. Como foi acompanhar
esses avanços tecnológicos?
Sim, a gente começou com um gerador 650,
comprado usado. Em 1980, compraram um gerador
220, Mausa, 1.000 kva. Já era diferente. Pra fazer
uma manobra era melhor. Mas o processo era o
mesmo. Depois compraram outro, 1.500 kva. A
empresa estava crescendo e o 220 não aguentava
a carga. Esse já era mais moderno. O que aprendi
com o gerador velho, fui aperfeiçoando. Vinham
os técnicos de fora pra orientar a gente. Também,
tem o Manual do Funcionamento do Gerador, como
opera e faz a manutenção. O gerador de 1990
veio ainda com o manual do painel e das peças. O
gerador é uma máquina caríssima. É praticamente o
coração da usina. Se der problema no gerador, para
praticamente toda a usina. Requer muita atenção do
operador.
No seu turno, o senhor trabalhava sozinho. O
que o senhor fazia para despertar o sono?
Saía. Dava uma voltinha. Ia ver a máquina, se
tinha uma sujeirinha, passava um pano. Ia ao
banheiro e lavava o rosto. Ou então conversava com
algum colega. Eu tinha um radinho, às vezes, ouvia
o jogo e músicas. Tinha livros. Eu tinha a minha
Bíblia, refletia o dia a dia. Eu dormia bem de dia,
descansava bem, principalmente a mente. Daí, eu
conseguia trabalhar a noite. Eu trabalhei durante
seis anos no turno da noite.
Além do senhor, outros parentes trabalharam
ou trabalham na usina?
Toda a minha família trabalhou na usina. O meu
pai trabalhou de guarda e, na época, amarrou carga

Fotos/ Ana Karolina Grimmes

de cana. O meu irmão, que mora em Cianorte, também
trabalhou comigo. O Osmar entrou na usina em 1976,
naquela época tinha o armazém, dali ele foi para o
escritório. O meu irmão caçula trabalha na Unidade
Iguatemi, na parte da lavoura. Nós todos trabalhamos
na usina.
Agora aposentado, como o senhor vê a sua vida
profissional?
Eu não posso ter sido um colaborador cem por
cento, mas eu fui fiel no meu serviço. Tanto é que
eu conquistei muitas coisas lá dentro, por exemplo, o
banheiro e o bebedouro mais próximo. Eu falei para o
gerente: eu quero sair da usina como eu entrei, bem
servido. Fiquei 34 anos na usina, criei o meu filho e fiz
a minha casa. Eu pedi muito a Deus por essa empresa
continuar crescendo e desenvolvendo. E cada vez
que fosse crescendo, fosse dando oportunidades pra
outras pessoas, como empregos. Porque tem pessoas
que mesmo não tendo o estudo e a formação, são
pessoas humanas. Pessoas humanas que talvez não
estudou e ninguém sabe o porquê. A gente não sabe o

passado delas. São pessoas que precisam de serviço,
têm família, filhos e têm sonhos e desejos. Na minha
oração eu pedia proteção e iluminação pra todos os
setores, funcionários e diretores. Dali está saindo o
pão de cada dia de muita gente.
O senhor contribuiu durante 34 anos com o
desenvolvimento da usina. Agora, o que o senhor
pensa em realizar?
É outra fase da vida. Eu falei pra minha mulher:
‘bem’, agora é o seguinte, você quase não me via em
casa e agora a gente tem todo esse tempo pra sair.
Nós não somos velhos pra ficar parados. Fomos pra
casa do nosso filho, ver a netinha. Na cidade de Treze
Tillias, em Santa Catarina. Ficamos uma semana lá,
a tarde íamos a lanchonetes e no clube. Agora eu e a
minha esposa fazemos caminhadas. Eu e ela somos
ministros da igreja, sempre vamos à missa. Teve um
tempo que a gente era meio separadão, por causa
do serviço. Eu saía pra trabalhar e ela ficava sozinha.
Agora a gente sai.

No ano de 1979, João dos Santos (marcado acima) com colaboradores
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