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Do campo à indústria. Aprendemos o processo de industrialização
ainda no Ensino Fundamental. A professora com muita paciência e
conhecimento nos ensinou etapas de fabricação de um produto. Ainda
crianças, desenhamos em sulfites a matéria-prima no campo e as fases
de industrialização, e visitamos uma fábrica com a turma da escola. São
lembranças jamais esquecidas de um adulto.
A partir dessa proposta que a Usina Santa Terezinha, Unidade Ivaté,
recebeu 50 alunos do Colégio Estadual, de Icaraíma. Além de conhecerem
o mundo de trabalho e tecnologia, os alunos viram de pertinho iniciativas
ambientais na unidade, como a produção de energia limpa, o reuso de
água e o reaproveitamento de efluentes. Para conferir uma inovação no
campo, outra turma de visitantes foi à Unidade Iguatemi. Cerca de 100
convidados, entre autoridades da área agrícola do Paraná e colaboradores,
assistiram palestras e conferiram o equipamento Penta – tecnologia
sustentável usada para plantar a cana-de-açúcar.
Além de investir na sustentabilidade ambiental, a usina planta
responsabilidade social. Nessa edição, foram muitos projetos parceiros
da empresa, como o Projeto Pocotó, que oferece tratamento - por meio
de cavalos, para crianças com desorganização psicomotora; o Lar Nossa
Senhora da Esperança e o Lar Escola da Criança de Maringá que beneficia
crianças e adolescentes proporcionando o contraturno escolar; a peça
teatral Plantando o 7 apresentada para crianças e adultos nas unidades
Paranacity e Iguatemi; e o Coral Pequeno Príncipe, em Curitiba, que se
apresenta para pacientes e acompanhantes, e visitantes do HPP (Hospital
Pequeno Príncipe).
A Usina Santa Terezinha também planta saúde e qualidade de vida,
como o Programa de Conservação Auditiva, aplicado nas unidades
industriais; e o incentivo para os colaboradores participarem da Maratona
de Revezamento - Vanderlei Cordeiro de Lima – Pare de Fumar Correndo,
evento que estimula a atividade física e a renúncia ao fumo.
Dessa forma, quem colhe é você colaborador e leitor! No decorrer
da leitura, saiba as ações que a Usina Santa Terezinha planta nos
setores industriais e agrícolas, e atitudes de sustentabilidade econômica
desenvolvidas na empresa. Tenha uma boa leitura!
Um grande e sincero 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
Já pensou em ajudar a alimentar 900 milhões de pessoas? É possível. Se cada um de nós, em nossas escolhas
diárias, comprarmos, cozinharmos e consumirmos os alimentos de um jeito um pouco diferente, segundo
informações do site da Oxfam (Comitê de Oxford de Combate à Fome) International.
Tendo consciência de que uma em cada 8 pessoas passa fome no mundo, apesar de produzirmos alimentos
suficientes para todas as pessoas no planeta - podemos contribuir para que todos possam ter o que comer.
Com um pouco de planejamento e organização, dá pra evitar o desperdício e se alimentar de produtos de
melhor qualidade, gastando menos e ainda contribuindo para o uso mais racional da energia.
Saiba algumas atitudes simples contra o desperdício e a fome.
Lista de compras: planeje as suas refeições por semana e prepare uma lista de compras baseada no que
você tem e no que precisa. É uma forma simples de reduzir os desperdícios. Assim, você aproveita o que restou
da última semana e prepara comidas deliciosas, além de evitar sobras.
Reaproveite as sobras: prepare sanduíches, sopas e outras delícias com o que sobrou da última refeição. É
uma forma saborosa de evitar desperdícios.
Aproveite cascas, talos e folhas: sabia que, muitas vezes, a parte mais nutritiva dos alimentos está em
pedaços que a gente não costuma usar, como a casca, talos, sementes e folhas? De forma simples, você
aproveita todo o alimento, ganha em saúde e reduz a produção de lixo e seus gastos com alimentação.
Plante a sua horta: além de divertido, plantar a própria horta é uma forma de comer alimentos e temperos
frescos, com garantia de origem (seu quintal) e desperdiçar menos. Afinal, em vez de comprar um maço inteiro
de uma hortaliça, e jogando uma parte no lixo, você retira só as folhas que vai utilizar.
Peça para embrulhar: cada vez mais, a gente faz as nossas refeições fora de casa. Como as porções
geralmente são servidas prontas, seja no famoso PF (Prato Feito) ou em pratos à la carte, muita comida acaba
sendo desperdiçada. Uma ação simples evita que tanto alimento seja jogado fora: peça para embrulhar as
sobras e leve para casa. E não precisa se constranger: com 1 bilhão de pessoas passando fome, vergonha é
desperdiçar!
Adesivos “comer até”: deixe alguns adesivos e canetas na cozinha para que você e seus filhos possam
anotar até quando cada alimento na geladeira deve ser consumido. Fica mais fácil priorizar o que precisa ser
comido primeiro - e reduzir o desperdício.
Coma frutas, legumes e verduras da época: Hoje encontramos frutas, legumes e verduras para vender
em mercados independente do período do ano. Mas isso tem um custo: os alimentos fora de época precisam
de mais energia, agrotóxicos ou fertilizantes químicos para serem produzidos. Muitas vezes, eles vêm de longe.
Além de aumentar o custo, alimentos na entressafra costumam ter qualidade inferior, poluem o meio ambiente e
lançam gases do efeito estufa na atmosfera. Comprando alimentos da época, você economiza, come melhor e
ainda contribui para a sustentabilidade na produção de comida.
Olho no olho do produtor: Comprar comida diretamente do produtor, em feiras orgânicas e ecológicas,
constrói uma relação de confiança e ajuda os pequenos agricultores a terem uma renda melhor, colaborando
para que ele continue esse importante trabalho. O legal é que todos ganham: você paga menos do que nos
supermercados, tem acesso a produtos frescos e o produtor ainda recebe mais pelo que produz.

PESSOAS

Preservação
da audição de
colaboradores
Pensando na qualidade de vida no trabalho e na saúde
dos profissionais, Usina Santa Terezinha investe em
medida preventiva
Colaboradora Miriam Cruz

A partir da contratação de fonoaudiólogas e um médico otorrinolaringologista,
a Usina Santa Terezinha investe no PCA (Programa de Conservação Auditiva).
Além dos profissionais da saúde, a empresa também adquiriu cabines
audiométricas e audiômetros para a realização e avaliação periódica dos
exames. Os profissionais contratados fazem parte da equipe que acompanha a
exposição ao ruído nas unidades industriais.
O programa consiste no conjunto de medidas técnicas coordenadas
por fonoaudiólogas, por meio da equipe multidisciplinar (médico do
trabalho, supervisor administrativo e engenheiro de segurança do
trabalho). A equipe age de forma integrada para sugerir mudanças
e melhorias das condições de trabalho, sempre pensando na
qualidade de vida, saúde, segurança e meio ambiente.
O PCA visa à prevenção das perdas auditivas consequentes
aos riscos ocupacionais dos colaboradores, e tem o objetivo
de prevenir o desencadeamento e/ ou agravamento de perda
auditiva induzida por níveis elevados de pressão sonora,
consequentemente visando à conservação dos limiares
auditivos. O programa abrange a elaboração de planilhas
com o intuito de observar se ocorreu desencadeamento,
agravamento ou se os limiares auditivos foram mantidos.
Nas visitas, a equipe de profissionais também faz
orientações quanto ao uso correto do EPI (Equipamento
de Proteção Individual). E ainda, coordena palestras
educativas.
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Curso desenvolve técnicas para falar em público
Colaboradores

da

Unidade

Ivaté

tiveram

expressão e comunicação oral aperfeiçoadas
Colaborador Diego Horie

Com o objetivo de formar, aperfeiçoar e atualizar talentos na arte
de falar em público, a Unidade Ivaté ofereceu o Curso de Oratória.
O curso foi ministrado pela professora Sirley Machado Maciel,
formada em Artes Cênicas pela PUC (Pontifícia Universidade
Católica) do Paraná.
Neste ano, o curso atendeu 60 colaboradores da unidade,
Fotos/ Diego Dorie

dividido em quatro turmas. O curso ‘Oratória: técnicas para falar em
público’ desenvolveu as habilidades dos colaboradores nas áreas
de comunicação oral, expressão corporal, postura e domínio de
gesticulação.

Unidade Terra Rica presta homenagem aos pais
Colaboradora Camila Marafão

O Dia dos Pais é uma data para comemorar e agradecer.
Celebrada todos os anos, no segundo domingo de agosto.
Entretanto, a expressão de gratidão e bons sentimentos devem
acontecer diariamente. Sejam com os pais biológicos, de criação
ou de consideração.
Pai é aquele que passa o dia na labuta por um futuro melhor, e ao
fim da batalha, regressa ao lar levando muito carinho e a certeza
do dever cumprido. É aquele que reveza com a mãe - as noites em
claro, e que abre mão das próprias vontades para agradar o filho.
Fotos/ Marco Aparecido Reis

É aquele que repreende os erros do filho para mostrar o caminho
certo.
Por isso, nós colaboradores da Unidade Terra Rica, prestamos
uma singela homenagem a todos esses batalhadores, entregando
cerca de 700 bombons.
Obrigado a todos os pais que ajudam os setores industriais e
agrícolas a crescer cada dia mais!
Julho/Agosto 2012 Revista Santa Terezinha
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Unidade Paranacity investe em
Gestão de Pessoas
São 44 colaboradores

comportamental da empresa para

das unidades

colaboradores

Paranacity e Terra

lideranças.

Rica que participam do
programa de formação

nas

das oportunidades de crescimento,

da Unidade Paranacity e 21 da

no

Unidade Terra Rica. O programa

qual

os

participantes

do

dos anos, nomeando colegas,

em

Gestão

de

de

Formação

Pessoas,

na

Unidade Paranacity. O programa
conta com a participação de 44
colaboradores

das

unidades

Paranacity e Terra Rica.
Na oportunidade, o diretor das
unidades

Paranacity

e

Terra

Rica, Álvaro Meneguetti, lembrou
que participou da primeira turma

da
Estão

participando: 23 colaboradores

Bellusci

Programa

colaboradores
Paranacity.

O diretor comentou a respeito

programa obtiveram no decorrer

do

participam
Unidade

Colaborador Rodrigo Paschoal

Foi realizada a aula inaugural

que como ele teve oportunidades
de crescimento em nível de
grupo. Meneguetti disse que o
treinamento in company, como o
realizado, não é fácil de conseguir,
e foi possível devido à parceria
da Usina Santa Terezinha com a
Faep (Federação da Agricultura
do

Estado

do

Paraná),

que

oportunizou o curso.
A primeira turma que o diretor

tem cronograma de aulas até
julho de 2013, mês que serão
apresentados os Trabalhos de
Conclusão de Curso. Somando-se
as participações nas três turmas,
serão mais de 60 colaboradores
com a formação em Gestão de
Pessoas.
Pela primeira vez, o programa
será realizado nas dependências
da Unidade Paranacity, graças
às instalações do novo centro
de capacitação que recepciona
até 45 colaboradores, com sala

era

se referiu ocorreu em 2006/

climatizada,

Unidade

2007 e participaram na ocasião

show, sala para coffee breack,

Paranacity. Ele ainda ressaltou

os colaboradores das unidades

disponibilizando

sobre o investimento realizado

Paranacity, Tapejara, São Tomé

comodidade aos participantes.

em

e Terra Rica.

do

programa

gerente

-

agrícola

treinamentos

quando
na

na

área

Fotos/ Arquivo
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envolvidos

Essa é a terceira turma que
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computador,

data

conforto

e

Fotos/ Arquivo

Abre inscrições para o

Jovem Agricultor Aprendiz
Unidades

Fotos/ Evandro Fernandes

As unidades produtivas da Usina Santa Terezinha possuem parceria com o
Programa JAA (Jovem Agricultor Aprendiz). Cada turma do programa possui
produtivas da
de 10 a 15 aprendizes - que se profissionalizam em Mecânica, com disciplinas
Usina Santa
voltadas para a cidadania, meio ambiente e competência para o trabalho.
Terezinha
Além da parte teórica, os alunos desenvolvem a parte prática sob orientação e
investem em
supervisão de profissionais habilitados. O JAA é elaborado pelo Senar (Serviço
capacitação, por Nacional de Aprendizagem Rural) – Paraná, e é aplicado em todas as unidades
da usina.
meio
As inscrições para os jovens serão realizadas entre os meses de novembro
de parceria com o
e dezembro nas unidades produtivas. Os interessados devem ter entre 14 e
Serviço Nacional
24 anos e estar cursando o Ensino Fundamental, Médio ou já ter concluído.
de Aprendizagem E podem procurar a unidade próxima de sua cidade para fazer a inscrição.
Geralmente cada unidade possui duas turmas, uma no período da manhã e
Rural - Paraná
outra no período da tarde. São necessários documentos, como a carteira de
Suelen Albuquerque
identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e escolar.
As aulas iniciam em março de 2013 e vão até dezembro do mesmo ano. Os
aprendizes terão registro em carteira de trabalho, plano de saúde, uniforme,
refeição e remuneração salarial mais o PPR (Programa de Participação nos
Resultados).
Na parte teórica, as aulas são ministradas por instrutores do Senar, já a
parte prática é acompanhada e orientada por colaboradores da Usina Santa
Terezinha. As aulas são realizadas em espaços adequados e equipados das
unidades produtivas.
O programa contribui com a redução do êxodo rural, pois os jovens deixam
de ser atraídos pelos grandes municípios ao perceberam oportunidades de
qualificação e mercado de trabalho nas suas cidades.
Segundo a assessora de comunicação da Faep (Federação da Agricultura
do Estado do Paraná), Cynthia Calderon, o objetivo do programa é levantar
a autoestima do jovem, mostrando as oportunidades no campo. O programa
existe desde 2005, e já formou 21.389 jovens paranaenses. O JAA contribui com
a diminuição de jovens desocupados nas ruas e menor número
de envolvimento com drogas. E consequentemente, favorece a
redução da gravidez na adolescência, prostituição, alcoolismo e
abandono do lar.
Na Usina Santa Terezinha, o Programa Jovem Agricultor
Aprendiz é chamado de Programa AAJ (Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens).

Arraial
da
AFUS
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Fotos/ Evandro Fernandes

Música,
delícias e
diversão
no

Colaboradores aderiram à festa tradicional; dançaram,
pescaria e ainda contribuíram com entidade assistencial
Suelen Albuquerque

Ao som de músicas sertanejas, as famílias

da esposa e netos, salienta que a festa é uma

dos colaboradores do Corporativo e Logística

oportunidade única, pois são poucos os momentos

se reuniram para comemorar o Arraial da Afus

que as pessoas se reúnem com a família e

(Associação dos Funcionários da Usina Santa

amigos. “É um momento de tradição no Brasil, que

Terezinha). A confraternização foi realizada no

infelizmente está sendo esquecido. A usina procura

CTG (Casa de Tradição Gaúcha), em Maringá.

perpetuar a tradição. É o momento de alegria, de

Com muitas bandeirinhas coloridas decorando o

juntar as crianças com brincadeiras e comidas

local, a festa ainda atraía adultos e crianças com

típicas. O friozinho também ajuda a aumentar o

as barracas de pastéis, espetinhos, pamonhas,

calor humano e a aproximação das pessoas.”

bolos de milho, doces, quentões e outras delícias

No arraial, as barracas de pescaria e de doces

caipiras. Para divertir as crianças havia o touro

foram organizadas pelos integrantes do Ciagym

mecânico, barraca de pescaria, pula-pula e piscina

(Centro Integrado de Assistência Gerador de

de bolinhas.
A festa organizada pela Afus atraiu colaboradores,
seus parentes e amigos. Segundo o colaborador,
Silvio Henrique Mocci, que trabalha na usina há
20 anos, a cada ano há inovações na festa. “Já
frequentei muitas festas julinas da usina. Mas a
cada ano são mais especiais. O arraial é muito
agradável e familiar.”
Mocci, que estava acompanhado da esposa e
do filho, diz que confraternizações, como a Festa
Julina, são oportunidades para os colaboradores se
conhecerem. “Confraternizamos com os amigos do
setor e conhecemos as famílias.”
O colaborador, Amadeu Ribeiro, e sua esposa,
também prestigiaram a festa. Ribeiro trabalha
como segurança na usina, no turno da noite. Ele
conta que todas as vezes que está de folga, não
deixa de perder o arraial. “Se no dia da festa eu
tenho folga. Eu venho. Não perco o bolo de milho

Movimento para Cidadania). O dinheiro arrecadado
com a venda dos doces e as fichas da pescaria será
destinado para a entidade.
O coordenador do Ciagym, Ika - Manoel Luiz
Bartholomeu Neto, afirma que o dinheiro será
revertido para o Projeto Gol de Cidadania. “O caixa
também será destinado para crianças que não
podem comprar tênis e materiais esportivos, como
bola e colete”, ressalta.
A Usina Santa Terezinha é parceira do Projeto
Gol de Cidadania, no distrito de Iguatemi e em
Paranacity. O projeto oferece para crianças e
adolescentes o acesso ao aprendizado e prática
do futsal, com o objetivo de afastá-las das ruas e
violências.
Para Baddini, o Arraial da Afus aproveita
proporcionar não só o momento de confraternização,
alegria e entretenimento, mas também o momento

e os espetinhos. Ainda converso com os amigos e

de contribuir com o Ciagym. “A festa

conheço mais pessoas.”

é uma forma de arrecadar verbas

O gerente de recursos humanos da usina,
Waldomiro Baddini, que estava acompanhado

para a entidade que necessita de
ajuda da comunidade”, lembra.

PESSOAS

comeram doces e salgados, beberam quentão, jogaram
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Unidades

Tapejara e
Paranacity
recebem
colaboradores
Fotos/ Evandro Fernandes
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setores industriais e
agrícolas; e conheceram
sistemas que contribuem
com o meio ambiente e a
qualidade de vida
Suelen Albuquerque

INTEGRAÇÃO

Funcionários visitaram

Processos de plantio, corte e moagem da cana-de-açúcar.
Essas foram as fases agrícolas e industriais que os colaboradores
do Corporativo e Logística conheceram nas Unidades Tapejara e
Paranacity.
Cada visita ocorreu em um sábado diferente e reuniu cerca de
20 colaboradores que passaram o dia na unidade. Ao chegar à
unidade, os colaboradores lancharam. Em seguida, receberam
orientações e equipamentos de segurança, como capacetes,
protetores auditivos e óculos de proteção. Para maior segurança,
na indústria, os visitantes foram divididos em grupos e foram
acompanhados pelos profissionais das unidades que explicaram
os processos e esclareceram dúvidas.
No período da manhã, os colaboradores conheceram as etapas
de industrialização do açúcar, álcool e energia. Já durante a tarde,
visualizaram o plantio e corte da cana, tanto o modo manual, como
o mecanizado.

Tapejara: sistemas industriais sustentáveis

Durante a visita à Unidade Tapejara, os colaboradores
conheceram dois sistemas na indústria que contribuem com o
meio ambiente e a qualidade de vida.
O primeiro sistema apresentado aos colaboradores foi o de
limpeza de gases. O engenheiro de segurança do trabalho,
Fernando Figueiredo da Costa, explicou que a Unidade Tapejara
possui duas caldeiras, sendo uma de 21 quilos de pressão e a
outra de 67 quilos de pressão. Segundo ele, as caldeiras possuem
um sistema de limpeza de gases. “Temos a lavagem de gases
das caldeiras, como se fosse uma aspersão de água, de cima pra
baixo.”
Costa disse que o Sistema de Tratamento de Fuligem aproveita
e recupera a água da lavagem de gases das caldeiras para o
reuso no processo. “O sistema separa os particulares da água que
são usados pela caldeira. A água é utilizada em circuito fechado,
pois é usada, decantada, sedimentada e volta para o processo.
Diminuindo o impacto no meio ambiente.” O engenheiro ressaltou
que todo ano, especialistas fazem laudos dos gases emitidos
pelas caldeiras.
“A caldeira com maior capacidade, utilizamos para rodar os dois
geradores de energia. A caldeira gera cerca de 300 toneladas de
vapor por hora. Uma quantidade muito grande. Trabalhamos com

Julho/Agosto 2012 Revista Santa Terezinha
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28 megavolts, quantidade suficiente para manter
uma cidade de 450 mil habitantes”, lembrou Costa.
O outro sistema, usado no processo industrial, é o
chamado Peneira Molecular. Costa afirmou que esse
sistema é mais limpo e reduz a poluição. “É caro, mas
bem mais fácil de operar. O sistema peneira o álcool,
no estado de vapor. Então, consegue-se concentrar
mais o álcool e eliminar os agentes químicos
desidratantes.”
O gerente industrial, Antônio Sperandio, afirmou
que a Unidade Tapejara moe até 4 milhões de
toneladas de cana durante a safra, com capacidade
de produzir 2.500 toneladas de açúcar por dia e 500
mil metros cúbicos de álcool hidratado por dia. “Ou
600 mil metros cúbicos de álcool anidro por dia. Esse
álcool sem hidrocarboneto pode-se exportar para a
Europa e Estados Unidos.”
Sperandio salientou que a Unidade Tapejara moe
710 toneladas de cana por hora ou 13 toneladas por
minuto. Há cerca de 4.200 colaboradores na unidade.
Ele destacou a visita dos colaboradores do
Corporativo e Logística. “A interação é fantástica.
Porque os colaboradores conheceram a nossa
realidade, as nossas dificuldades e as pessoas que
trabalham aqui.”
Os colaboradores visitaram todos os setores do
processo industrial como a moenda, o tratamento de
caldo da cana, o aquecimento, a fábrica de açúcar,
a secagem – localizada no armazém de açúcar,
a geração de energia, o tratamento de álcool, a
destilaria e o laboratório – onde é feito o controle de
todas as etapas.
Segundo a engenheira química, Tamy Moreno
Yonashiro, no laboratório são analisadas as
amostragens da cana, a partir dos parâmetros de
qualidade. “No laboratório sabemos a quantidade
máxima que os bagaços podem perder de açúcar e o
máximo de umidade que não atrapalha o desempenho
da cana na caldeira”, explicou.
O supervisor de Recursos Humanos do
Corporativo, Amaurício Rotta, disse que a visita foi
produtiva. “Muitos colaboradores desconheciam a
unidade industrial. Foi positivo. Os
colaboradores da Unidade Tapejara
foram muito receptivos.”
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Paranacity: inclusão de
colaboradoras no transporte
Além de conhecerem setores industriais
e agrícolas na Unidade Paranacity, o grupo
de visitantes teve a oportunidade de ver
colaboradoras trabalhando na lavoura,
tanto na área agrícola, como na área de
transporte, como motoristas.
De acordo com o supervisor de
motomecanização e transporte, Marcelo
Guasala, 1.505 pessoas trabalham na
lavoura, distribuídas no corte, capina,
plantio e corte de muda. “Em Paranacity, do
quadro total de colaboradores na lavoura,
52% são mulheres”, ressaltou.
Ele ainda contou que neste ano foram
contratadas cinco mulheres para trabalhar
como motoristas de ônibus. “Há diferenças
entre o veículo pilotado pela mulher e o
veículo pilotado pelo homem. A delicadeza
da mulher reflete no trabalho. Elas são
mais responsáveis.”
O supervisor afirmou que futuramente a
Unidade Paranacity contratará mulheres
para trabalhar no transporte da cana-deaçúcar. “Vamos qualificar mulheres para
outras funções, como no transporte da
cana”, disse.
Guasala explicou que a entrega da cana
está orçada em 13.800 toneladas por dia.
Sendo assim, a Unidade Paranacity moe
575 toneladas por hora.
O supervisor administrativo, Jarbas
Garcia Monteiro, respondeu sobre a
integração que a visita proporcionou.
“Os
colaboradores
conheceram
os
processos que mais geram mão de obra
e acompanhamento técnico.
A
integração
ajudou
o
colaborador a entender as
nossas dificuldades”, disse.
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Palestras auxiliam estudantes na escolha profissional
Projeto da Unidade Tapejara, em
parceria com colégio, direciona
jovens que estão no período prévestibular
Colaboradora Vanessa Penasso Pavan

A Unidade Tapejara, em parceria com o Colégio
Estadual Santana, realizou um ciclo de palestras
com alunos do Ensino Médio e Magistério. O objetivo
das palestras é auxiliar os estudantes na escolha de
cursos técnicos e superior visando à necessidade do
mercado de trabalho.
As palestras são coordenadas pelo gerente
industrial, Antonio Sperandio, que explica a
importância da parceria. “O projeto direciona os
alunos para buscar uma formação profissional e, até
mesmo, uma carreira”, diz.
Participaram diversos profissionais da usina
como engenheiros: químico, eletricista, mecânico,
de segurança, de alimentos e de produção; químico
industrial; tecnólogo em meio ambiente; nutricionista;
e enfermeiro. Nas palestras, os profissionais

focaram temas relacionados às atividades que
desempenham na usina e dividiram informações de
suas graduações e áreas acadêmicas.
As datas do projeto foram agendadas de acordo
com o calendário escolar - 10 de agosto a 29 de
setembro, pois a partir desses meses os alunos
estão em período pré-vestibular.
A diretora do colégio, Marli Aparecida Ravazzi
Perseguine, afirma que a parceria garante o
sucesso na qualidade de ensino, melhorando
substancialmente o discernimento dos jovens.
Hoje as empresas já procuram jovens com
qualificação profissional. Por isso são muitas as
exigências. E os jovens cada vez mais buscam
capacitação e formação. É primordial o bom
ensino aos alunos para que possam
conquistar o espaço no mercado de
trabalho.
Para finalizar, uma frase do escritor
e poeta norte-americano Mark Strand
– “O futuro sempre está começando
agora.”.

Bispo abençoa colaboradores da Unidade Ivaté
Dom João Mamede Filho ainda conheceu as
instalações do complexo automotivo mecânico
e a turma do Jovem Agricultor Aprendiz
Colaborador Diego Horie
Fotos/ Diego Horie
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A Unidade Ivaté teve a satisfação de receber o bispo da Diocese
de Umuarama, Dom João Mamede Filho, nas dependências da
empresa.
Com a Oração do Pai Nosso - modelo deixado por Jesus Cristo
- o bispo abençoou os colaboradores presentes. Ele ainda invocou
as bênçãos de Deus para todos os colaboradores da Usina Santa
Terezinha. O bispo diocesano estava acompanhado do padre José
Valdenir Lugli da Silva, da Paróquia da Ressurreição de Ivaté.
Em seguida, o visitante foi conhecer as instalações do complexo
automotivo mecânico e a turma do JAA (Jovem Agricultor Aprendiz)
Mecânico.
Após o café da tarde, o supervisor administrativo - Clayton Perin e o
gerente agrícola - Ricardo Jarussi destacaram a gratidão em receber
o bispo na unidade industrial.

PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

Reservatório de fertirrigação
é construído em fazenda
Unidade Paranacity investe em
processo de vinhaça e águas
residuais que beneficia área de
5.474 hectares
Colaboradora Mônica Geracina Paula
Fotos/ Arquivo

A Unidade Paranacity investiu no processo de
fertirrigação de vinhaça e águas residuais. A linha
adutora com 7 km de 20 polegadas de diâmetro toda em resina com fibra de vidro - foi implantada
com capacidade de bombeamento do processo de
resíduos líquidos da unidade para a fertirrigação
das propriedades. Dessa forma, a Usina Santa
Terezinha cumpriu com o compromisso de não
destinar nenhum dos rejeitos industriais nos rios da
região.
O reservatório da Fazenda Sumatra possui volume
de 5.000 m³ para o armazenamento da vinhaça
e água residuais. E está concluído após varias
etapas: os serviços de terraplanagem, escavações,
e implantação dos drenos primários e secundários
com revestimento da Pead (Geomembrana de
Polietileno de Alta Densidade). As etapas foram
executadas cumprindo o cronograma. Conforme
o

projeto

foi

investido

aproximadamente

R$

250.000,00.
O investimento atende o acordo de adequação
ambiental

dos

reservatórios

do

sistema

de

fertirrigação entre a Usina Santa Terezinha e o IAP
(Instituto Ambiental do Paraná) – Portaria 239/ 2010
– Protocolo Agroambiental.
A área beneficiada com a fertirrigação é de 5.474
hectares por ano, sendo que a área
total passível de fertirrigação da
unidade é de 8.863.86 hectares.
A usina está sempre em busca de
novas medidas visando sempre o
meio ambiente.
Julho/Agosto 2012 Revista Santa Terezinha
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Equipe de auditoria
realiza orientações do Programa 5S
Unidade Iguatemi

A equipe de auditoria realizou visitas nas unidades com a

recebeu informações

intenção de orientar os colaboradores sobre o Programa 5S,

que apontam os

que consiste nos sensos de utilização, ordenação, limpeza,

sensos de utilização,

saúde e autodisciplina. O programa japonês foi adotado pela

ordenação, limpeza,

Usina Santa Terezinha desde 1995. E neste ano, as unidades

saúde e autodisciplina no

tiveram orientações antes da auditoria. Além das orientações,

ambiente de trabalho

os colaboradores esclareceram dúvidas, receberam o Manual
do Programa 5S e etiquetas sinalizando itens que precisam ser

Suelen Albuquerque

reparados.
A supervisora de auditoria, Magali Sanches Tessaro, explica
que pela primeira vez o trabalho de orientações foi realizado
nas unidades, já as auditorias são mensais. “Nós temos o PPR
[Programa de Participação nos Resultados]. E um dos indicadores
é a organização, limpeza e segurança. Como os colaboradores
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notas

baixas

e

consequentemente

PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

tiveram

a

remuneração saiu pequena. Então, as unidades pediram
para reforçar as orientações”, diz.
Ela ressalta que foram reservados dois dias de
orientações por unidade. “No mês de julho, viemos a
campo não para fazer a auditoria. Mas para orientar
o que pode ser melhorado e não acusar nas futuras
auditorias. Já no mês de agosto, as auditorias serão
realizadas normalmente.”
Segundo o biólogo do Laboratório de Entomologia
da Unidade Iguatemi, Edmar Antônio Correia, as
orientações reforçam o objetivo do Programa 5S, isto é,
manter a organização e a qualidade do local de trabalho.
“São 53 colaboradores que trabalham no laboratório.
Alguns detalhes acabam passando aos nossos olhos.
E as etiquetas, distribuídas pela equipe de auditoria,
apontam onde temos que focar mais na organização.”
Já o supervisor de planejamento e desenvolvimento
varietal da Unidade Iguatemi, Wesley Fernandes Bráz,
salienta que a organização e a limpeza contribuem com
a fluidez das atividades dos colaboradores. “O ambiente
adequado melhora as condições de trabalho”, afirma.
Bráz ainda diz que as etiquetas, por serem visuais,
ficam gravadas. “O colaborador não se esquece de
adequar o que precisa. Dá mais resultados. E ainda,
com as etiquetas é mais fácil cobrar o colega.”
Ele destaca o trabalho desenvolvido pela equipe
de auditoria. “As pessoas se acomodam no ambiente
tumultuado. Quando há uma campanha de orientações,
os colaboradores ficam motivados e se adéquam aos
sensos.”
Para o supervisor administrativo da Unidade Iguatemi,
José Carlos Apolonio, as orientações
foram fundamentais para conscientizar os
colaboradores. “O ambiente de trabalho
mais limpo, organizado e agradável facilita
as atividades de todos os colaboradores.”
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Tecnologia une
sustentabilidade
e economia
para o plantio da
Cana-de-Açúcar
Equipamento que prepara o solo
em profundidade, desenvolvido
em parceria com a Usina Santa
Terezinha, foi apresentado a
Fotos/ Débora Schmitt

autoridades do Paraná
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Suelen Albuquerque

O equipamento chamado Penta, desenvolvido
pelo professor doutor Hasime Tokeshi em
parceria com a Usina Santa Terezinha, foi
apresentado a autoridades da área agrícola
do Paraná. A tecnologia é um projeto piloto na
Unidade Iguatemi e já apresenta benefícios e
resultados, como a conservação e melhoria
do solo, evita erosão, reduz o uso de produtos
químicos, permite maior penetração de água
da chuva no solo e contribui com a economia
de óleo diesel utilizado durante o processo de
plantio.
Segundo o diretor da Unidade Iguatemi, Júlio
Meneguetti, o projeto está sendo aplicado em
70% das plantações da Unidade Iguatemi. “O
equipamento já traz resultados significantes
para o setor sucroalcooleiro. Esse sistema
de plantio é uma inovação, tanto na área
econômica, como na ambiental”, diz.
O secretário da agricultura e abastecimento
do Paraná, Norberto Anacleto Ortigara, afirma
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que o novo sistema de plantio favorece a infiltração de água no
solo, e reduz gastos com fertilização e óleo diesel para fazer o
preparo do plantio da cana. “A tecnologia proporciona ganhos de
todas as formas, econômicas e ambientais. O penta reduz custos de
produção e velocidade de plantio. E ainda, o solo retém água, não
permitindo o escorrimento. Contribuindo com o ganho de condição
física, biológica e química do solo.”
O professor da ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz) – USP (Universidade de São Paulo), Hasime Tokeshi,
explica que o equipamento possui GPS (Sistema de Posicionamento
Global), que permite a aplicação de gesso, torta de filtro, calcário,
fósforo e matéria orgânica somente em faixas. Dessa forma, os
insumos agrícolas são aplicados apenas nas faixas identificadas
pelo GPS, evitando desperdícios de produtos e economizando óleo
diesel.
Para o presidente do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná),
Florindo Dalberto, a usina está trazendo o conhecimento científico
para a prática, no sentido de enfrentar os problemas. “Aqui, nós
temos uma questão séria. O solo com certo grau de fragilidade.
Que para remover esse tipo de solo, requer cuidados especiais. E
essa tecnologia melhora o uso do solo, desenhada para esse tipo de
operação.”
Ele ainda acrescenta que é preciso inovar com sustentabilidade.
“São dois caminhos que temos que trilhar. Inovando com
conhecimento, mas sempre visando à proteção ambiental, o
equilíbrio, a economicidade, a melhoria da qualidade de vida e o
progresso das comunidades.”
Dalberto lembra que o projeto precisa ser avaliado e aprofundado.
“Tecnologia é isso. Tem que ser acompanhada e melhorada. A
pesquisa é algo permanente, no sentido de levar conhecimento e
trazer melhorias no sistema produtivo. Estamos satisfeitos com o
Penta.”
O diretor da usina, Ágide Meneguette, salienta que a nova
tecnologia poderá ser uma solução para os plantios, especificamente
para parte do solo da região paranaense. “Apresentar a tecnologia
que o professor Tokeshi desenvolveu e que nós estamos iniciando
na usina, mostra pelas experiências, que seria uma grande solução
para os solos do arenito caiuá.”
O presidente do Emater (Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural), Rubens Ernesto Niederheitmann, também
reforça a vantagem da tecnologia nos solos arenosos, do noroeste
do estado. “É uma tecnologia que pode ser aproveitada pelas
entidades que cultivam cana-de-açúcar. Principalmente nos solos
mais arenosos. A principal vantagem do sistema é a preocupação
com o manejo do solo. A tecnologia permite a penetração de água
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em uma camada mais profunda do solo,
que vai permanecer ali. Caso contrário,
escorreria e causaria a erosão.”
O presidente do IAP (Instituto Ambiental
do Paraná), Luiz Tarcísio Mossato Pinto,
destaca a preservação do meio ambiente,
que vai além da recuperação das matas
ciliares. “Proteger o meio ambiente é fazer
o controle de erosão, o plantio direto e o
sistema de manutenção de águas. Essa
tecnologia é um exemplo pra melhorar o
sistema ambiental do estado, e ao mesmo
tempo, o sistema produtivo da agricultura
no Paraná.”
Antes da apresentação do Penta, as
autoridades estaduais e colaboradores dos
setores técnicos da usina - assistiram duas
palestras, sendo a primeira do professor
Tokeshi e a segunda do engenheiro
agrônomo João Crisóstomo, que trouxe
informações mais técnicas do equipamento,
como os rendimentos operacionais e a
economia. Em seguida, aproximadamente
100 convidados tiveram a oportunidade de
conhecer o Penta e os plantios com o novo
equipamento. E ainda, as trincheiras, com

seis metros de profundidade, onde puderam
visualizar o sistema radicular da cana a
partir da tecnologia; também observaram
as vantagens no plantio, como as raízes
que absorvem mais água e nutrientes,
resultando no aumento da produtividade da
cana-de-açúcar.
O Penta, fabricado pela Mafes, possui
cinco funções no preparo do solo: subsola,
aplica corretivo, aleira a palha, incorpora
e destorroa. Além da Unidade Iguatemi, o
Penta também começou a ser aplicado na
Unidade Ivaté. “Nós queremos estender
o projeto para todas as unidades”, expõe
Júlio Meneguetti.
O gerente agrícola, José Edson Garcia,
diz que a Unidade Iguatemi possui cinco
Pentas. “O primeiro Penta chegou no
mês de julho de 2011. Os outros quatro
chegaram em maio deste ano.”
Na Unidade Ivaté, já foi adquirido um
equipamento. “Até o final do ano, teremos
em torno de 15% da área de plantio com
o Penta”, afirma o gerente agrícola da
Unidade Ivaté, Ricardo Ometto Jarussi.

Convidados conhecem estradas alternativas
usadas pela frota da Unidade Iguatemi

Para visitar as áreas de plantio com
o equipamento Penta, as autoridades
estaduais da área agrícola conheceram os
caminhos alternativos utilizados pela frota
da Unidade Iguatemi.
As estradas de terra servem para
escoar a safra e estão sendo adequadas
em condições melhores para o tráfego.
Segundo o engenheiro agrônomo, João
Crisóstomo, a Usina Santa Terezinha está
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investindo R$ 364 mil na construção de duas
trincheiras na BR-376 e PR-552; canaletas
para escoar a água da chuva, no percurso
de 16,5 km; sinalização; cascalhamento; e
dois aterros e terraplanagem;
Crisóstomo destaca que as estradas
contribuirão com a retirada de 95% da
frota da Unidade Iguatemi das rodovias,
consequentemente diminuindo o fluxo do
asfalto.

Fotos/ Comila Ostolin

RESULTADOS

Desempenho no PPR
Reunião do Programa
de Participação nos
Resultados presta
contas e divulga valores
para colaboradores
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

A Unidade Iguatemi obteve
mais horas em relação às outras
unidades, no acumulado de agosto
do PPR (Programa de Participação
nos Resultados). E para prestar

contas e efetuar o pagamento do
adiantamento do programa, foi
realizada uma reunião na unidade.
Na reunião, o gerente de
recursos humanos da Usina Santa
Terezinha, Waldomiro Baddini,
palestrou sobre a importância
do programa e deu dicas sobre
o bom uso do benefício. Durante
a palestra, ele destacou sobre
motivação, trabalho em equipe,
força de vontade, empenho para
atingir as metas, e o que fazer

Entenda o Programa de Participação
nos Resultados
Suelen Albuquerque

O PPR (Programa de Participação
nos
Resultados)
bonifica
os
colaboradores com um valor a mais
no seu salário, baseado no resultado
obtido pela empresa. O valor é
calculado de acordo com os índices
de produtividade e qualidade. O
programa é uma motivação interna
para os colaboradores.
Na Usina Santa Terezinha, os
acumulados do PPR são efetuados

duas vezes ao ano, nos meses de
fevereiro e agosto. Os valores variam
nas unidades, pois cada unidade
recebe de acordo com a nota no
PPR e os colaboradores recebem de
acordo com o valor do salário.
Para o cálculo do acumulado,
as
metas
consideradas
são:
moagem efetiva diária, açúcar
redutor total, eficiência industrial
relativa, aproveitamento de tempo
agroindustrial, organização e limpeza
e segurança, acidentes de trabalho e
geração de caixa.

para transpor barreiras e alcançar
os objetivos.
O gerente agrícola - José Edison
Garcia, o gerente industrial Sinobilino Zanusso e o diretor
da Unidade Iguatemi - Júlio
Meneguetti,
parabenizaram
os colaboradores pelo bom
desempenho e agradeceram pelo
comprometimento.
Após a palestra, foi servido o
lanche e realizado o pagamento.

Verifique o total dos
bônus nas unidades da
Usina Santa Terezinha,
em relação ao
acumulado de agosto
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Com
muito
humor,
peça teatral
divulga
hábitos
responsáveis

Teatro Plantando o 7, projeto da empresa
FMC, é apresentado para cerca de 2.200
pessoas nas associações das unidades
Paranacity e Iguatemi
Suelen Albuquerque
Você já imaginou se a maçã da Branca de Neve
estivesse bichada, o pé de feijão do João ficasse
doente e o lobo mau recusasse os legumes e frutas
que a Chapeuzinho Vermelho levava para a vovó?
Essa foi a forma que a companhia de teatro Sia Santa
encontrou para conscientizar crianças e adultos sobre
os hábitos responsáveis com defensivos agrícolas.
No enredo da peça, os vilões dos contos de fadas
se reúnem para discutir as soluções das doenças
nas frutas, verduras, legumes e plantas. A partir dos
problemas na lavoura, surge o mestre do campo
(agrônomo), que vai ajudar os vilões.
O teatro chamado Plantando o 7 é um projeto
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da FMC, empresa do segmento agrícola, e foi
apresentado

nas

associações

das

simples e objetiva.”

unidades

Já o colaborador Marcelo Meneguetti Manetti,

Paranacity e Iguatemi. Com muito humor, efeitos,

da Unidade Paranacity, responde que a peça é

iluminação e cores o teatro atraiu a atenção de

interessante para a realidade da cidade. “O teatro

aproximadamente 2.200 pessoas.

facilitou o entendimento. Foi um jeito divertido de

A professora, Rosinha Berton Della Torre, afirma que

transmitir o que é muito sério na agricultura.”

Paranacity é uma cidade agrícola. “Todas as crianças

Na Unidade Paranacity, as apresentações foram

têm parentes que trabalham com a agricultura. O

divididas em dois dias e reuniu cerca de 1.500 crianças

teatro é uma maneira de eles compreenderem os

e adultos, da rede pública, incluindo alunos da Apae

sete hábitos responsáveis na lavoura.”

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e

Segundo ela, o teatro não faz parte do dia a dia das

Ceebja (Centro Estadual de Educação Básica para

crianças. “Geralmente o teatro assistido na cidade é

Jovens e Adultos). A secretária de educação de

bem simples, não é tão elaborado como o Plantando

Paranacity, Adalgisa de Campos Galbiate, explica

o 7.”

que a cartilha distribuída no final da peça aos alunos

O colaborador da Unidade Paranacity, Edmar

será trabalhada em sala de aula. “A partir do teatro,

Andrade Miguel, ressalta que a linguagem simples

faremos cartazes e maquetes. Assim, os pais também

dos atores facilitou o entendimento do público.

aprendem a preservar a saúde e o meio ambiente.”

“Os cuidados com os produtos, a reciclagem das

O diretor da Unidade Paranacity, Álvaro Meneguetti,

embalagens e o uso do EPI [Equipamento de

salienta que a parceria da Usina Santa Terezinha

Proteção Individual] são explicados de maneira

com a peça não é só uma questão econômica e
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ambiental, mas social. “O evento proporciona uma
participação maior da empresa com a comunidade.”
Para o representante da FMC Agricultural Products,
Fábio Rogério Bettine, as apresentações teatrais foram
muito organizadas e houve empenho extra por parte
dos colaboradores. “Foi além do que esperávamos.
Emocionei-me várias vezes. Quando o trabalho é
direcionado para crianças, o sentimento toca.”
Segundo o colaborador da Unidade Paranacity, Rodrigo
Paschoal Bellusci, a peça foi um sucesso em todos
os sentidos, inclusive de público. “Quando começou
a parceria não pensávamos que seria um evento tão
grande. Foi além do esperado. O teatro contribuiu na
conscientização e justificativa do uso dos defensivos
agrícolas”, lembra.
Na

Unidade

Iguatemi,

as

apresentações

foram

realizadas em um único dia. Aproximadamente 700
crianças e professores assistiram à peça teatral, de
escolas públicas do distrito de Iguatemi e da cidade
de Mandaguaçu. De acordo com o gerente agrícola da
Unidade Iguatemi, José Edson Garcia, a parceria da
usina com a FMC contribuiu com a educação ambiental
das crianças. “As crianças são o futuro do país. É preciso
incentivar as ações ambientais, para no futuro as crianças
aplicarem esse conhecimento.”
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Iniciativas de conscientização
ambiental, da Unidade Ivaté,
são mostradas para visitantes,
como produção de energia
limpa e reuso de água
Colaborador Diego Horie

RESPEITO À VIDA

Programa
de Visitas
apresenta
práticas
sustentáveis

A Unidade Ivaté, durante a safra, abre as portas para
recepcionar estudantes, funcionários de empresas
e parentes de colaboradores. A unidade recebe
pessoas que têm interesse em conhecer os processos
de transformação da cana em açúcar ou etanol. O
Programa de Visitas tem o objetivo de apresentar as
atividades do setor sucroenergético, de combustíveis
renováveis e de bioeletricidade. Sempre esclarecendo
dúvidas e compartilhando informações.
Nas visitas, o instrutor industrial, Diego Horie,
orienta os participantes em um passeio pela usina, no
qual recebem instruções de segurança. Ele também
demonstra as iniciativas de conscientização ambiental
implantadas na unidade, como a produção de energia
limpa (eletricidade por biomassa), o reuso de água e o
reaproveitamento de efluentes.
A professora de Ciências, Regina Dias Soffa,
acompanhou os alunos durante a visita e ressaltou a
importância econômica e ambiental da empresa.
“Durante a visita percebemos que a usina além de
gerar muitos empregos, também tem consciência da
função social, demonstrando por meio dos projetos
ambientais e educacionais desenvolvidos. Há ainda as
ações de preservação da natureza e o reaproveitamento
dos produtos usados no processo de industrialização”,
afirma Regina.
Ela é professora do Colégio Estadual Desembargador
Antonio Franco Ferreira da Costa, de Icaraíma, e visitou
a unidade acompanhada de 50 alunos, do Ensino
Fundamental.
Segundo o gerente industrial, Fernando Avelar, o
objetivo das visitas é que a comunidade conheça a
usina como empresa responsável e ética. “A ação é
fundamental. Ao mesmo tempo em que desmistifica
imagens negativas do setor sucroenergético, abre as
portas para os familiares dos colaboradores. Além
disso, oferecemos aos estudantes a oportunidade de
conhecer o ambiente de trabalho onde futuramente
eles poderão trabalhar.”

Fotos/ Diego Horie
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Doação
beneficia
cerca
de 120
crianças de
Sarandi

Segundo presidente

Oficinas de música, informática, raciocínio matemático, contos

do lar, recurso

e amizade. Essas são as atividades que o Lar Nossa Senhora da

será destinado

Esperança, em Sarandi, desenvolve para aproximadamente 120

para compra

crianças. As práticas lúdicas são oferecidas no contraturno escolar e

de materiais

têm o objetivo de desenvolver a coordenação motora, concentração

pedagógicos,
confecção de
uniformes e
pagamentos de
professores
Suelen Albuquerque

e confiança das crianças.
O lar proporciona atividades pedagógicas, diferentes das
aplicadas na escola. Sendo um dos objetivos do Lar Nossa Senhora
da Esperança, manter as crianças longe das ruas e violências.
A pedagoga da entidade, Andréia Pereira Souza Alves, responde
sobre um dos objetivos do lar. “Antes de frequentarem o lar, poucas
crianças tinham cuidadores. Muitas crianças ficavam sozinhas

em casa. Às vezes, com irmãos maiores
ou menores. Agora no lar, as crianças têm
acompanhamento profissional.”
E foi essa a entidade que recebeu doação da
Usina Santa Terezinha, por meio do Fundo do
Direito da Criança e do Adolescente. Segundo
a presidente do lar, Wilsinei Rodrigues Gatto
Meneguetti, a doação recebida pela usina
será destinada para a compra de materiais
pedagógicos; a confecção dos uniformes, de
verão e de inverno, das crianças; e o pagamento
da coordenadora e dos professores de teatro
e arte.

Oficinas
Em relação às atividades desenvolvidas
no lar, a pedagoga Andréia explica sobre
as oficinas serem aplicadas de acordo com
a faixa etária das crianças. “Na oficina de
música, por exemplo, dependendo da idade,
as crianças aprendem intensidade, altura e
sons como brincadeiras.”
A coordenadora do lar, Clea Patricia
Stanischesck

Mendonça,

conta

que

o

trabalho é voltado para o melhor da criança.
“As atividades artísticas ajudam a criança
a se concentrar, ficar calma e melhorar a
autoestima. Quando a criança produz algo, se
sente mais importante”, salienta.
Clea diz que as crianças desenvolvem
habilidades, antes desconhecidas por elas,
por meio das oficinas. A coordenadora ainda
ressalta que na oficina de amizade e cidadania,
a criança aprende a se relacionar com a família.
“Muitas crianças têm divergência familiar. As
divergências atrapalham o desenvolvimento
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da criança. Com as oficinas, as crianças compreendem melhor as
relações com a família e tiram dúvidas familiares”, afirma.

Despesas
A presidente do lar, Wilsinei, declara que o Lar Nossa Senhora da
Esperança se mantém por meio de doações. “Há muitas despesas,
como alimentação, produtos de higiene e consertos do automóvel.
Este ano, nós queremos trocar a nossa Kombi, pois está dando
muitos problemas.”
Ela conta que a entidade possui convênio com a Prefeitura de
Sarandi, no qual recebe recurso para pagar cozinheiras, faxineira e
motorista. “Recebemos doações mensais de pessoas e empresas.
Entretanto, com o recurso doado pela usina, podemos fazer algo
maior.”
O lar possui uma cozinheira, uma auxiliar de cozinha, um motorista,
uma responsável pela limpeza, uma coordenadora, duas monitoras
e professoras de educação física e arte. “Com a doação, estamos
contratando um professor de teatro. E ainda temos a professora de
inglês, que é colaboradora do CPA [Trading], empresa parceira”,
diz Wilsinei.
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Entidade Obra
do Berço recebe
roupas e calçados
Unidade Iguatemi, juntamente com
colaboradores e comunidade,
arrecadou peças para instituição que
auxilia gestantes
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

A Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, promoveu
entre os colaboradores a Campanha de Inverno, que teve
o intuito de despertar o sentimento de ajuda ao próximo.
A campanha foi um sucesso. Houve grande participação
dos colaboradores e do público externo - que também se
solidarizou e fez doações. As peças arrecadadas foram

Projeto Gol da Cidadania, parceiro da
Usina Santa Terezinha, proporcionou dia
de treinos e interação
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

A coordenação do Projeto Gol da Cidadania
proporcionou um dia diferente para crianças e familiares,
no Centro Esportivo de Iguatemi.
O time de futsal profissional do Ciagym (Centro
Integrado de Assistência Gerador de Movimento para
Cidadania) foi convidado para um bate-bola junto com as
crianças do projeto.
No dia, as crianças não deixaram de observar o
treinamento dos atletas. Algumas tiveram a oportunidade
de treinar junto ao time. Além de participarem de uma
roda de discussão, receberam balas.
Ricardo Garcia - Chepa, treinador do time, incentivou
as crianças. E ainda, ressaltou a perseverança e a
importância de nunca desistir dos sonhos. Logo após,
as crianças aproveitaram o momento para esclarecer

Fotos/ Rosangela Batista Marchetti

Crianças batem bola
com time profissional
do Ciagym

doadas para a entidade Obra do Berço de Iguatemi.
Foram arrecadadas 61 peças de roupas para crianças,
39 peças de roupas para homens adultos, 5 pares de
meia, 84 peças de roupas para mulheres adultas e 13
pares de calçado. No total, foram 202 peças, e ainda, 4
litros de leite.
A instituição Obra do Berço funciona às terças-feiras,
no período da tarde, na subprefeitura do distrito de
Iguatemi. Na entidade é realizado um trabalho idôneo,
no qual as mulheres da comunidade se reúnem com o
objetivo de confeccionar enxoval para as gestantes de
baixa renda. E ainda, auxiliam a família da gestante.

dúvidas, tanto com o treinador, como com os demais
integrantes da equipe de futsal.
O Projeto Gol da Cidadania é voltado para a
comunidade, com o objetivo de afastar as crianças das
ruas, drogas e violência. Em Iguatemi, o projeto atende
aproximadamente 180 crianças e adolescentes.
Ieda Magda de Souza, mãe do João Otávio - participante
do Gol da Cidadania, disse que o projeto foi uma das
melhores atividades realizada no distrito de Iguatemi.
“Agora as crianças têm a oportunidade de praticar a
atividade física. E estão mais disciplinadas em casa e
na escola.”
O Gol da Cidadania proporciona para as crianças
e adolescentes da comunidade o esporte e o lazer,
possibilitando a convivência sadia com prazer, alegria,
diversão, amizade e bem-estar. E ainda, a disciplina e
respeito para a vida.
O projeto é desenvolvido pela entidade Ciagyn. E em
Iguatemi é realizado em parceria com a Usina Santa
Terezinha.

Fotos/ Assessoria de Comunicação do HPP

Coral do Pequeno Príncipe
recebe recursos da usina
Projeto desenvolvido no maior
hospital pediátrico do país
proporciona música para os
pacientes e suas famílias
Suelen Albuquerque

Os ensaios são realizados em uma sala anexa
ao HPP (Hospital Pequeno Príncipe), localizado
em Curitiba. São 40 pessoas, colaboradores e
voluntários da instituição, que compõem o Coral
do Hospital Pequeno Príncipe. Mais os pacientes
internados e parentes que também podem
participar dos ensaios.
Segundo a analista de projetos do HPP,
Fabiana Salgueiro, o Coral do Pequeno Príncipe
surgiu para contribuir com a humanização
hospitalar por meio da música erudita. “O projeto
ainda oportuniza aos funcionários e voluntários o
acesso à cultura de forma gratuita”, afirma.
Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Usina
Santa Terezinha destinou recursos para o Coral do
Pequeno Príncipe. As apresentações do coral são
realizadas todos os meses na Praça de Eventos
do Hospital. Entretanto, também recebe convites
para apresentações em ocasiões especiais,
como em eventos organizados por empresas
parceiras do hospital e ONGs (Organizações
Não Governamentais). “No hospital, as pessoas
34
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que assistem as apresentações são os pacientes
e acompanhantes, visitantes e colaboradores do
HPP”, diz Fabiana.
A analista explica que o coral torna o ambiente
hospitalar mais acolhedor e humanizado. “O
ambiente hospitalar é um espaço de tratamento e
cura, porém para que isso ocorra, muitas vezes,
a dor, o sofrimento e o estresse estão presentes.
Tornar esse ambiente menos ameaçador é um
desafio constante.”
Ela ressalta que a música promove aos
integrantes do coral a herança cultural e o
desenvolvimento vocal, linguístico e cognitivo;
provoca a autoexpressão e o prazer criativo; e
ensina habilidades sociais.
Segundo informações da Assessoria de
Comunicação do HPP, a instituição é o
maior hospital de média e alta complexidade
exclusivamente pediátrico do Brasil. O HPP
possui 390 leitos, sendo 62 de UTI (Unidade
de Terapia Intensiva). Cerca de 70% da
capacidade de atendimento é destinada aos
pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).
As crianças e adolescentes brasileiros
recebem, gratuitamente, desde consultas
ambulatoriais até tratamentos complexos,
como transplantes de rim, fígado, coração
e ossos, tratamento oncológico, ortopédico
e cardíaco.

Calor não
desanima
equipes
que participam de
corrida de rua
Colaboradores do Corporativo e unidades Tapejara,
Paranacity e Iguatemi correram na Maratona de
Revezamento - Vanderlei Cordeiro de Lima
Suelen Albuquerque

O sol forte, o calor e a baixa umidade de ar não influenciaram os
participantes da IX Maratona de Revezamento - Vanderlei Cordeiro de
Lima – Pare de Fumar Correndo, em Maringá. Nove equipes da Usina
Santa Terezinha competiram, compostas por convidados e integrantes do
Corporativo e das unidades Tapejara, Paranacity e Iguatemi. Cada equipe
foi formada por oito pessoas que percorreram, no total, 42.195 metros.
A maratona é homenageada com o nome do atleta paranaense, Vanderlei
Cordeiro de Lima. Segundo ele, é muito gratificante a homenagem, ainda
mais que a corrida é uma campanha antitabagismo. “O evento faz com que
as pessoas, por meio da atividade física, tenham uma vida mais saudável.
Principalmente, se abdicando do fumo.”
Vanderlei destaca que a maratona ainda fortalece os laços de amizade
e confraternizações. O atleta nasceu em Cruzeiro do Oeste, no noroeste
do Paraná, e já trabalhou no plantio e colheita da cana-de-açúcar.
“Trabalhei em Tapira [Paraná]. Quando voltava da lavoura, eu dispensava
o transporte e ia correndo pra casa. Era o único momento disponível para
eu treinar”, lembra.
Ele diz que as pessoas precisam ter comprometimento e disciplina para
os treinos. “Depois do dia árduo de trabalho. Ter disposição pra correr e
treinar, realmente é porque a pessoa tem disciplina. O atletismo é uma
atividade que contribui com a qualidade de vida e bem-estar da pessoa.”
O colaborador da Unidade Iguatemi, Edmilson Oliveira, conta que treina
nas estradas de terra – no caminho para a usina. “Corro nos carreadores
da lavoura e na pista que desce para a usina. Treino três vezes por
semana, até 20 quilômetros, nas estradas de terra, pistas e gramados.”
Oliveira começou a correr em 2006 e perdeu cerca de 15 quilos.
“Comecei brincando, um amigo me chamou pra correr e daí me incentivou.
Eu cheguei a pesar 79 quilos, hoje estou na faixa de 60 quilos.”
Fotos/ Evandro Fernandes
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Também da Unidade Iguatemi, Maria de Fátima Gomes Ferreira,
fala dos treinos na pista - que vai para a usina. “O trajeto dá uns
cinco quilômetros. Treino de segunda a sexta-feira.” Ela comenta
que foi bem na maratona, mas poderia ter sido melhor.
Na maratona, o primeiro integrante corre mais que os colegas,
6.195 metros. Já os outros sete, correm 5.143 metros. O colaborador
da Unidade Paranacity, Luciano Miguel dos Santos, foi o primeiro
atleta de uma das equipes a correr. Ele treina aproximadamente 90
km por semana e admite que o primeiro da equipe geralmente é o
mais rápido, para o rendimento ser maior.
O atleta responde que o desempenho da equipe foi satisfatório.
“Pegamos bastante vento na parte da descida, onde seria a parte mais
fácil. No trecho do Parque do Ingá até a Catedral [Nossa Senhora da
Glória]. Por causa do vento, a subida ficou bem complicada.”
A equipe de Santos ficou em 5º lugar na classificação geral, sendo
premiada com R$ 400,00. “A premiação é interessante. Mas bom
mesmo é o lazer e estar entre amigos”, diz Santos.
O auxiliar de enfermagem do trabalho da Unidade Iguatemi, Luis
Carlos Mendes, parabeniza a equipe classificada. “Para se classificar,
tem que treinar e levar a sério. O tempo seco dificultou bastante.
Mas, não impediu a classificação.” Mendes ajudou na organização
das equipes da usina, em todas as categorias: feminina, masculina
e mista.
A Maratona de Revezamento - Vanderlei Cordeiro de Lima – Pare
de Fumar Correndo é organizada pela UEM (Universidade Estadual
de Maringá) e Lions Clube Maringá Universitário Integração.

Barraca da Usina Santa Terezinha e equipe de
apoio
Colaboradores do Corporativo e da Canapar (Associação dos
Fornecedores e Plantadores de Cana do Paranapanema) estiveram

durante todo o período da Maratona de Revezamento oferecendo
garrafas de água mineral, sucos e lanches aos participantes. E
ainda no início da prova, distribuíram camisetas aos colaboradores.
Segundo a assistente social da Canapar, Rosangela Batista
Marchetti, o trabalho realizado na barraca valoriza o colaborador e
sua família. Na equipe de apoio havia uma farmacêutica, um técnico
de segurança, uma assistente social e auxiliares administrativos da
Canapar. E uma assistente social do Corporativo.
O gerente de Recursos Humanos, Waldomiro Baddini, diz que a
usina estimula a participação dos colaboradores.
“A cada ano, aumenta-se o número de adeptos. A
maratona é uma forma de estimular as pessoas a
se preocupar com a saúde física e mental. Temos
colaboradores que jamais tinham corrido, agora
estão se destacando, em equipes de ponta.”
36
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Vanderlei Cordeiro de
Lima (1969)
Fonte: www.brasil.gov.br

A vida de Vanderlei Cordeiro de Lima é digna de
um filme. Nascido no interior do Paraná em 4 de julho
de 1969, o menino apelidado de Bodega ajudava a
família em seu trabalho como boia-fria nas plantações
de Tapira e tinha uma paixão em especial: correr.
Quando seus parentes se juntavam para cuidar
da colheita e desenvolver o trabalho na lavoura, o
pequeno Vanderlei gostava de gastar seu tempo livre
correndo pelas estradas de terra.
Não deu outra: despertou a atenção de Arnei César
Moreira, seu professor de educação física, que o
convocou para disputar competições de atletismo por
sua escola. Aos 12 anos, venceu pela primeira vez,
passou a treinar diariamente e não demorou a atingir
sucesso nas competições regionais. Desembarcou no
União Esportiva Funilense, em Campinas, em 1990,
e conheceu o técnico Ricardo D´Angelo. Dois anos
depois, ganhou notoriedade ao alcançar um quarto
lugar na São Silvestre.
Daí em diante, passou a dominar o circuito.
Venceu a maratona de Reims (França), foi prata e
bronze em Berlim (Alemanha) e Tóquio (Japão),
respectivamente, em 1994. Sagrou-se campeão SulAmericano de Cross Country em Cali (Colômbia),
em 1995, triunfou em Tóquio, em 1996, foi prata
no Mundial de Revezamento de Copenhagen
(Dinamarca) no mesmo ano, além de bronze na Copa
do Mundo por Equipe em Atenas (Grécia) e vice em
Dong-A (Coreia).
Faturou novo segundo lugar do pódio de Tóquio e foi
quinto em Nova York, ambas em 1998, e levou ouro
no Pan de Winnipeg e bronze em Fukuoka (Japão),
em 1999. Levou bronze em Rotterdam (Holanda),
prata em Beppu-Oita (Japão) e ouro em São Paulo,
em 2000, 2001 e 2002, respectivamente.
Mesmo com todas essas conquistas, o episódio
mais significativo da carreira de Vanderlei ocorreu em
2004, durante a Olimpíada de Atenas. O brasileiro

liderava a maratona
quando um padre
irlandês invadiu a
pista, o agarrou e
o arrastou para fora
do circuito, matando
sua vantagem de 40
segundos
ao
longo do 36º
quilômetro
da
prova.
O
público
ainda o ajudou a
retornar, mas o ritmo já
havia sido quebrado. O italiano
Stefano Baldini e o americano
Meb Keflezigh ultrapassaram
Vanderlei e ficaram à
sua frente no pódio.
O bronze foi inédito
e histórico para o
Brasil, mas ficou com
aquele gostinho de
ouro. O atleta – que havia
disputado os Jogos de Sidney
Imagem/ www.gazetadopovo.com.br
sem sucesso - foi recebido como herói e campeão
olímpico no Brasil.
O Comitê Olímpico Internacional ainda o concedeu
a medalha Pierre de Coubertin, destinada aos
atletas que demonstram espírito olímpico e grau de
esportividade elevado, especialmente ao longo de
adversidades inusitadas ocorridas ao longo dos jogos.
Apenas outros quatro esportistas no mundo
a conquistaram, o que torna o feito ainda mais
significativo. Pelo episódio, ainda ganhou o III Prêmio
Ernest Lluch, por sua conduta exemplar, e o Prêmio
Brasil Olímpico, como forma de reconhecimento.
Todas as honrarias lhe foram destinadas em 2004.
Vanderlei não precisou do ouro olímpico para se
eternizar. Seu bronze foi muito mais valioso.
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Lar reforça vínculos familiares
e desenvolve habilidades
Entidade oferece

Incentivo ao protagonismo infantil e juvenil. Essa é a filosofia

atividades artísticas,

das atividades realizadas no Lar Escola da Criança de Maringá. Na

culturais, esportivas

entidade, os profissionais trabalham com crianças e adolescentes

e cidadãs; Usina

visando à possibilidade de autonomia de vida, independente das

Santa Terezinha é

condições financeiras e familiares. A partir de oficinas artísticas,

parceira por meio

culturais, esportivas e cidadãs, os 300 alunos aprendem a conviver e

do Fundo do Direito
da Criança e do
Adolescente
Suelen Albuquerque

fortalecer vínculos com a família, escola e comunidade.
Oficinas de música, dança, teatro, informática, artes manuais e rádio
são realizadas no lar – no contraturno escolar. Os alunos frequentam
oficinas durante seis meses, e depois podem trocar a atividade.
“Somente a oficina de informática é para todos. As demais oficinas
são escolhidas. O importante é os alunos escolherem as atividades
que gostam. Para que seja prazeroso. Diferente da escola, que não
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há essa possibilidade”, explica a presidente do lar,

e notícia internacional, nacional e regional. “Eles

irmã Elizete Maria Andriola.

fazem a programação, pesquisa a informação, eu

Elizete trabalha há 10 anos no lar e pertence a

avalio e eles gravam.”

Congregação Murialdinas de São José. Segundo

Todas as sextas-feiras a rádio vai ao ar na

ela, a partir do momento que o aluno se inscreveu

entidade, com a participação de dois alunos

na oficina, não há volta, como a vida. “A vida é

radialistas. A rádio toca músicas, entrevistas

feita de escolhas, depois temos que arcar com a

e

escolha que fazemos”, diz.

potencialidades dos alunos. Abrimos o leque de

O professor de música e rádio, William Sansel,

as

notas

gravadas.

“Desenvolvemos

as

possibilidades e eles são livres pra escolherem.”

é responsável pela oficina da Rádio Jovem

Na oficina de música é possível tocar bateria e

Protagonista. Ele afirma que a oficina incentiva

violão. O lar ainda conta com a Banda Nadino, que

a leitura, criatividade e escrita das crianças e

recebeu o nome em homenagem a São Leonardo

adolescentes. Na rádio, os alunos são divididos em

Murialdo. “Na banda temos o baixo, o tecladista e

grupos e cada grupo é responsável por um tipo de

o vocalista. Tocamos sertanejo, rock, anos 60 e

informação, como entretenimento, esporte, reflexão

música religiosa. Os alunos que se destacam na
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oficina vão para a banda”, afirma o professor.
Para Sansel, que trabalha no lar há três anos, a

O que eu mais gosto de fazer no lar é o bordado com
ponto cruz, acho bonitinho”, conta.

doação da Usina Santa Terezinha ajuda a manter

A educadora social, Luciana de Oliveira Santos,

o lar – organização não governamental. “Além da

responde que a oficina de bijuteria é a que mais

importância financeira, a atitude da empresa é um

recebe inscrições dos alunos. “A oficina de bijuteria é

incentivo para outras empresas. Outras empresas

a mais procurada, porque tem um retorno mais rápido.

podem avaliar nossos resultados. Graças ao auxílio de

Dependendo da complexidade da confecção ou do

empresas como a usina, que as nossas atividades são

aprimoramento da coordenação motora, em duas

de qualidade.”

horas o aluno já fez umas três bijuterias.”

A presidente do lar, Elizete, diz que a doação da

A responsável pela oficina de bijuteria, Gislaine

usina, por meio do Fundo do Direito da Criança e do

Patrícia dos Santos, explica que duas vezes por ano é

Adolescente, vai contribuir com a compra dos materiais

feito o workshop dentro do lar. Os materiais de todas

das oficinas, o pagamento dos educadores e projetos

as oficinas - como pinturas, bordados, bijuterias e

de esporte e inclusão digital. “Este ano, vamos adquirir

chaveiros, são trocados pelos alunos. “As crianças e

o ar condicionado para a sala de informática. O ar

adolescentes ganham um dinheiro de mentira e podem

vai ajudar na manutenção dos 25 computadores, que

comprar os produtos no workshop. Dessa forma, todos

recentemente conseguimos trocar por máquinas mais

têm a oportunidade de conhecer e adquirir o trabalho

modernas.”

dos amigos.” Entretanto, durante as oficinas os alunos

O lar atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos,
sendo 150 alunos no período da manhã e 150 durante

também podem levar uma quantidade de material feita
por eles.

a tarde. Elizete ressalta que a entidade oferece o

Além dos 300 alunos, o Lar Escola da Criança de

momento de lazer e de explorar conhecimentos e

Maringá possui 120 adolescentes inclusos no Programa

habilidades dos alunos, e ainda, de orientações de

Jovem Aprendiz. No qual, os alunos estudam na escola,

deveres e direitos na sociedade. “Enquanto estão no

trabalham e têm orientações teóricas. As orientações

lar, as crianças e adolescentes não estão vulneráveis

é uma parceria da entidade com o Cesumar (Centro

a violência e drogas. É uma nova perspectiva,

Universitário de Maringá) e o Senac (Serviço Nacional

destacando que é possível viver na sociedade sem

de Aprendizagem Comercial) . A presidente do lar

envolvimento com violências.”

ressalta que a Usina Santa Terezinha

A aluna Daiana Cristina Bezerra dos Santos, 11 anos,

também apoia o Programa Jovem

no período da manhã fica no lar, almoça na entidade

Aprendiz,

e vai direto para a escola. “A minha mãe ia trabalhar e

emprego de alunos na empresa.

não tinha onde eu ficar. Eu gosto muito do lar, a gente
aprende as coisas e não fica na rua, que é perigoso.
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favorecendo

o

primeiro

Por meio
de cavalos,
tratamento
estimula
crianças
Projeto Pocotó, apoiado
pela Usina Santa
Terezinha, atende 40
crianças e contribui com
melhorias na coordenação
motora, autoconfiança e
concentração

Fotos/ Débora Schmitt

Suelen Albuquerque
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“Que número é este? Dê três
passos e pare o cavalo”, diz a
fisioterapeuta, Marisa Cordeiro
Tupan. Esse é um dos comandos
direcionados para crianças do
Projeto Pocotó, em Maringá. Por
meio do tratamento com cavalo,
o projeto atende 40 crianças
que possuem desorganização
psicomotora, isto é, crianças que
têm boas capacidades motoras,
embora tenham dificuldades
na coordenação motora global
ou fina, déficit de atenção,

equoterapia recebe de 1.200 a
2.250 ajustes tônicos por minuto.
Cientificamente
comprovado.”
De acordo com ela, o ajuste
tônico é a capacidade que a
criança tem de se firmar no
cavalo, sendo a força, equilíbrio
e coordenação.
O projeto de reeducação e
reabilitação é coordenado pela
entidade São Rafael – Sistema
de Apoio à Saúde. O Pocotó
já é realizado há dois anos e,
neste ano, recebeu recursos da

tratamento da equoterapia.”
Ela conta que em 2011 foi a
Petrobrás que financiou cem por
cento o Projeto Pocotó. “Este
ano, tivemos grande participação
da Usina Santa Terezinha.
Se não fosse a destinação do
imposto de renda, nós não
conseguiríamos desenvolver o
projeto.”
Rosane diz que o recurso
contribuiu com o pagamento
dos profissionais e alguns
equipamentos, como a sela,

distúrbios comportamentais ou
hiperatividade.
As crianças são estimuladas
com a ajuda de bambolês,
bolas, bastões, argolas e placas
com números e letras. Marisa
explica que os praticantes
mirins desenvolvem percepções
de tempo e espaço, além das
atitudes motoras para comandar
o cavalo. “Durante os 30 minutos
de montaria, o praticante de

Usina Santa Terezinha, por meio
do Fundo do Direito da Criança
e do Adolescente. Segundo a
coordenadora da São Rafael,
Rosane Marta Lemos Baptista
Marques, a equoterapia já existe
em Maringá há 18 anos, mas
nem todas as pessoas podem
pagar o tratamento. “Criamos
o projeto pela necessidade de
proporcionar para as famílias
de baixa renda o atendimento e

rédea e manta. “Agora, o projeto
tem o próprio cavalo. As crianças
utilizam dois cavalos, por conta
da demanda. O outro é cedido
pela fisioterapeuta Marisa.”
A psicóloga, Melina Gasparato,
ressalta a necessidade de
financiadores. “O atendimento
não é algo tão barato. Manter um
projeto que envolve 40 crianças
e sete profissionais, o custo
é muito alto. Como uma mãe
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pagaria cinco profissionais ao
mesmo tempo?”
O Projeto Pocotó conta com
uma
equipe
interdisciplinar
composta
por
educadora,
psicóloga,
pedagoga,
fonoaudióloga e pediatra, mais
um zootecnista e uma estudante
de Zootecnia. Ela salienta que
o projeto foi idealizado pela
fisioterapeuta Marisa. “Nós não
temos conhecimento, no Brasil,
de um projeto que funcione nessa
estrutura. A vantagem da equipe

de equoterapia são realizadas
no Parque Internacional de
Exposições
Francisco
Feio
Ribeiro, com o apoio da
Sociedade Rural de Maringá.
Marisa destaca o uso do cavalo
dizendo que o animal é agente
facilitador terapêutico. “O cavalo
tem a marcha semelhante ao do
ser humano. O deslocamento
pra frente, trás, direita, esquerda,
cima e baixo. É o movimento
tridimensional, três direções. O
animal se torna uma superfície

aprendeu a esperar. Ele está
tendo paciência. O projeto ajuda
bastante o desenvolvimento
dele na escola.” A equoterapia
contribui com melhoria na
autoconfiança e autoestima,
na atenção e concentração,
na coordenação fina e global;
favorece a referência de espaço
e tempo e as articulações dos
praticantes.
A estudante de Zootecnia,
Gabriela
Genta
Fanhani,
lembra que as instruções são

interdisciplinar é muito maior.
Por isso conseguimos realizar o
tratamento em um ano.”
A
fisioterapeuta
Marisa
argumenta que o ambiente aberto,
a natureza, o cheiro diferente
e o fato de os profissionais
não usarem branco contribui
para a motivação da criança.
“As crianças fazem o exercício
e têm um superaprendizado,
sem perceber.” As sessões

estável e solicita para o praticante
de
equoterapia
sucessíveis
ajustes tônicos.” Segundo ela,
como resultado do tratamento, a
primeira observação das famílias
é a melhoria do comportamento
da criança em casa e na escola.
A mãe de Jhonny, Juliana
Batista, conta que o Projeto
Pocotó
está
ajudando
a
disciplinar o filho. “Meu filho
não gosta de regras, agora ele

fundamentais para as atividades
da equoterapia. “As crianças
aprendem a usar capacete,
cinto e estribo. E têm instruções
para não fazerem movimentos
bruscos, pois os animais
assustam”, diz.
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Jovens
aprendizes
animam
velhinhos do
Lar São Jose
Entidade, localizada na
cidade de Colorado,
recebeu alunos e

Vestidos de caipiras, os alunos do Programa JAA (Jovem
Agricultor Aprendiz), da Unidade Paranacity, proporcionaram
música e dança aos velhinhos do Lar São José, em Colorado.
A Festa Julina com muita comida e bebida, e ainda alegria e
gestos de carinho, animou à tarde dos 33 idosos.
A colaboradora da Unidade Paranacity, Monica Gomes,
explicou que a Festa Julina aproximou jovens e idosos,
humanizando os alunos e alegrando os velhinhos.
Já o morador do lar, Israel Ferreira, contou que gosta de
receber visitas, principalmente festas. “Quando avisam que
vamos receber visitas, eu e meus amigos ficamos na expectativa.
Visitas é sempre muito bom.”
Cerca de 20 aprendizes participaram do evento. “A professora
nos deu sugestões. E tivemos a ideia de levar comida e bebida.
Foi um prazer realizar essa ação”, falou a aluna, Rosiane Araujo
Santana.
A instrutora do JAA, Marlene Cazavara, disse que no

colaboradores da

cronograma do curso há a disciplina Cidadania. “A ação

Unidade Paranacity

organizada pelos alunos contribuiu com a disciplina estudada”,

Suelen Albuquerque

ressaltou.
Na festa, houve o casamento caipira e a quadrilha dançada
pelos alunos. O aluno e noiva do casamento, Jairo Rodrigues
da Silva, respondeu que os aprendizes se prepararam para as
apresentações, com o ensaio.
O sanfoneiro e colaborador da Unidade Paranacity, José
Maria Gomes, falou que foi a primeira vez que tocou em um
lar. “Fiquei emocionado e contente. As pessoas ficaram muito
alegres. Fiquei agradecido por essa oportunidade”, disse.
Além de toda a animação levada ao lar, os jovens entregaram
à entidade produtos que arrecadaram. Foram R$ 1.000,00 em
alimentos e R$ 500,00 em produtos de higiene pessoal.
O Programa JAA é elaborado pelo Senar (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural) - Paraná e é parceiro da Usina Santa
Terezinha.

Fotos/ Arquivo
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Paulo Rogério Trindade: “Posso afirmar que a cada dia
tenho um novo aprendizado, como se cada dia fosse o
primeiro na empresa”
Fotos/ Arquivo

agrícola na Usina Santa Terezinha desde 2005. Em
entrevista, o colaborador conversou com a Equipe de
Comunicação sobre o início e desafios na empresa.

Colaborador responde sobre
trajetória nas duas unidades
industriais em que trabalhou e
ressalta o incentivo que teve do pai
Suelen Albuquerque

Há 17 anos na Usina Santa Terezinha, o gerente
agrícola – Paulo Rogério Trindade – já trabalhou nas
Unidades Ivaté e Cidade Gaúcha. O colaborador
iniciou na empresa, sendo estagiário na Unidade
Iguatemi. Em Ivaté, foi supervisor de tratos culturais,
supervisor de planejamento e gerente agrícola.
Atualmente é gerente agrícola na Unidade Cidade
Gaúcha.
Trindade, filho de bancário, teve uma infância e
adolescência de muita mudança de cidade. Nasceu
em 1971, na capital de São Paulo, mas em 1975 veio
morar no Paraná, em Cruzeiro do Sul. Anos depois,
mudou-se com a família para Santo Antônio do Caiuá
e, logo depois, para Santo Inácio, onde concluiu o
Ensino Fundamental.
Técnico agrícola e agrônomo, Trindade é gerente
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O senhor começou a estudar a Agricultura
com 14 anos. Como se interessou por essa
área?
No início de 1986, ainda com 14 anos de idade,
fui estudar no Colégio Agrícola - em Jaú, em São
Paulo. Na época, lembro que a minha mãe era
contra. Ela dizia que eu era muito novo para ficar
longe de casa, mas meu pai disse: “deixe-o ir. Se
não o deixarmos agora, no futuro pode ser que isso
faça falta a ele”. Foi o meu primeiro contato com a
Agricultura. Sofri muito, foi um grande desafio. No
final de 1988, com apenas 17 anos estava formado
em Técnico Agrícola. A minha vontade era trabalhar
e ganhar o meu sustento, mas o meu pai mais uma
vez disse: “não, a maior herança que posso lhe
deixar é o estudo e você vai continuar”. No início de
1989 fui para Curitiba fazer o cursinho pré-vestibular.
De início fui morar na Casa do Estudante, em frente
ao famoso Colégio Estadual e ao lado do Passeio
Público. Depois montamos uma república no
centro da cidade. Em 1990, iniciei a Faculdade de
Agronomia, em Paraguaçu Paulista, em São Paulo.
Em 1993, o senhor foi estagiário na Unidade
Iguatemi. Como foi essa experiência?
Por ser técnico agrícola, em todas as minhas férias
procurava fazer estágios em cooperativas. Mas em
1993, nas férias de julho, mais uma vez orientado
pelo meu pai, fomos até a Usina Santa Terezinha,
Unidade Iguatemi, solicitar um estágio ao gerente
agrícola, na época, José Carlos Contiero. Tivemos
paciência e fomos muito bem atendidos. O gerente

explicou que a empresa não tinha nenhum programa
definido para estagiário, mas depois de muita insistência
de nossa parte disse que iria conceder o estágio. Foi o
meu primeiro contato com a usina. Então, fiquei 18 dias
em Iguatemi, para o estágio. Nesse período, consegui
conhecer todos os setores da área agrícola, fiz muitas

a minha segunda oportunidade em fazer outra pósgraduação em Engenharia de Produção: Gestão Rural
e Agroindustrial, pela Universidade Federal de Santa
Catarina.

amizades, os mais velhos lembram-se até hoje. Na
época fiquei em uma república dos técnicos por uns
dias e depois fui para outra, onde morava o colega que
trabalha na usina até hoje, Silvio Mocci. Nesse período
foi incorporada à usina a Unidade Ivaté. Embora na
época não tivesse a oportunidade de conhecê-la,
ouvia muita conversa da equipe. Confesso que nunca
imaginava de algum dia fazer parte do quadro de
colaboradores da Santa Terezinha.

citar um fato marcante?
Em 1996, iniciou-se a instalação da fábrica de
açúcar, na Unidade Ivaté. Na época, o diretor era
o Júlio César Meneguetti. Foi uma fase de muitas
dificuldades, pois coincidiu com uma grande crise do
setor. Não havia disponibilidade de crédito financeiro e
tínhamos que fazer muitos improvisos para atingirmos
as metas de plantio e crescimento da empresa. Nessa
fase, houve uma reunião com todos os funcionários
realizada no recém-construído barracão de açúcar.
O diretor Júlio Meneguetti solicitou que todos fossem
unidos e que devido às dificuldades, quem ficasse na
empresa deveria estar ciente que não poderiam fazer
reajustes, porém o esforço seria manter os salários
em dia e prosperar a unidade. Ficamos três anos em
dificuldades, não tivemos reajustes salariais, mas
todos os pagamentos foram realizados em dia, tenho
os meus holerites que comprovam o que digo.

O senhor foi o primeiro agrônomo da Unidade
Ivaté. De que forma o senhor se tornou
colaborador da Usina Santa Terezinha?
Terminei a faculdade em 1994 e sai à procura de
emprego. Lembro como se fosse hoje a maratona
de envios de currículos. Um amigo de turma, Sidnei
Sartori, que mora em Umuarama me ligou e disse:
“Paulão, envia um currículo para a Unidade Ivaté,
como você já foi estagiário em Iguatemi, você tem
chance”. Nesse momento, liguei para o José Carlos
Contiero que falou com o gerente agrícola de Ivaté,
Ivan Ribeiro Alves, e agendei a entrevista. Comecei a
trabalhar no dia 11 de fevereiro de 1995. Fui o primeiro
agrônomo da unidade. Era responsável pelos Tratos
Culturais. Tive a oportunidade de conviver com o
saudoso Genésio Rosolino, que muito me ensinou.
Em Junho de 1996, participei do primeiro Curso de
Qualificação para Gerentes Agrícolas desenvolvido
pelo Senar [Serviço Nacional de Aprendizagem Rural]
- Paraná. Em 1999, também por meio do Senar, tive

Durante os 17 anos de empresa, o senhor pode

Quais foram as suas realizações profissionais
durante os anos de empresa?
Passaram-se mais de 17 anos de Santa Terezinha.
Posso afirmar que a cada dia tenho um novo
aprendizado, como se cada dia fosse o primeiro na
empresa. Em 1998, tive a oportunidade de ir para o
Mato Grosso. Mas algo me dizia que aqui era o meu
lugar. Hoje tenho a certeza que fiz a escolha certa.
Identifico-me com o espírito da Santa Terezinha.
Ainda tive a terceira oportunidade de estudo, fiz
mais uma especialização em Gestão e Tecnologia
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no Setor Sucroalcooleiro, promovido pela ESALQ
[Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz] –
Universidade de São Paulo. Agradeço a Deus por
fazer parte da usina. Se depender de mim, aqui
pretendo me aposentar.
Como gerente agrícola, quais são os seus
principais desafios?
Manter a comunicação eficaz e fazer a mensagem
chegar de forma original a todos os colaboradores.
E fazer a gestão de pessoas integrando as equipes,
sempre mantendo o foco no objetivo comum.
O seu pai sempre esteve presente na sua
formação e contribuiu com a sua profissão. O
senhor é pai. Fará o mesmo pelos seus filhos?
Sou casado há onze anos e tenho um casal
de filhos. Prometi orientá-los como os meus pais
fizeram. E passar os mesmos princípios. Meu sonho
é vê-los formados. Infelizmente não possuo mais o
meu pai, que faleceu em 2008. Mas eternamente
serei grato a ele, por ter me orientado e me ensinado
bons princípios.
Em 1998, Paulo Rogério Trindade recebendo o certificado de
Treinamento sobre Qualidade Total, realizado pela Consultoria
Pentágono. O certificado foi entregue pelo seu primeiro gerente
- Ivan Ribeiro Alves, da Unidade Ivaté

Qual a mensagem que o senhor deixaria para
os novos colaboradores da empresa?
Espero, com a entrevista, poder incentivar as
novas gerações de colaboradores a depositarem
confiança na empresa e buscarem o aperfeiçoamento
contínuo, com paciência, persistência, honestidade
e humildade. As oportunidades surgirão, os que
estiverem preparados serão reconhecidos. Todos
terão oportunidades, é só olharem os exemplos na
empresa. Também, aproveito e agradeço a Santa
Terezinha por ter me concedido a oportunidade de
fazer parte do seu quadro de funcionários. Agradeço
a todas as pessoas que tive a oportunidade de
trabalhar durante esses anos, muito me ajudaram
com suas contribuições e ensinamentos.
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Cores

para alimentação saudável e balanceada
Pratos e carrinhos de

prevenção do câncer de próstata, bexiga e
pulmão.
Fontes: tomate, melancia, morango, goiaba,
framboesa, cereja e caqui.

mercados com alimentos

ÁGUA NA
BOCA

coloridos contribuem com
prevenção de doenças e ainda
emagrece
Colaboradora Khary Kelly Fanhani

Quanto mais colorido o prato, melhor! A
regra vale principalmente para legumes,
frutas, verduras e grãos.
O arco-íris de alimentos faz bem à saúde e
ainda emagrece. A dica é ingerir alimentos
coloridos especialmente no café da manhã,
almoço e jantar.
Conheça os nutrientes, os benefícios e as
fontes nos alimentos: brancos, vermelhos,
amarelos e laranjas, roxos, marrons e
verdes.
Alimentos de cor branca
Ricos em cálcio, magnésio e potássio.
Benefícios: auxiliam na formação e
manutenção do sistema nervoso, músculos
e ossos.
Fontes: arroz, leite e derivados (iogurte
e queijo branco), batata, couve-flor e
cogumelos.
Alimentos de cor vermelha
Ricos em Licopeno.
Benefícios: possui
antioxidantes
que podem
ajudar na
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Alimentos de cores amarela e laranja
Ricos em cálcio clorogênico e vitaminas A e
B3.
Benefícios: auxiliam na saúde do sistema
nervoso, pele, cabelos, olhos e coração. E
ainda, na melhora da imunidade corporal.
Fontes: cenoura, mamão, laranja, maracujá,
manga, abóbora e pêssego.
Alimentos de cor roxa
Ricos em ácido elágico, flavonóides e
fitosterol.
Benefícios: ajudam a manter saudáveis as
artérias e o coração. E auxiliam na prevenção
do envelhecimento precoce.
Benefícios: podem auxiliar no combate de
substâncias cancerígenas.
Fontes: uva, mirtilos, repolho-roxo, beterraba.
Alimentos de cor marrom
Ricos em fibras, vitaminas do complexo B,
selênio e magnésio.
Benefícios: auxiliam no tratamento da
ansiedade e depressão. Previnem doenças
cardiovasculares. E melhoram a função
intestinal.
Fontes: cereais integrais, castanhas e nozes.
Alimentos de cor verde
Ricos em clorofila, fibras, vitaminas A e C.
Benefícios: auxiliam no processo de
desintoxicação do corpo. Melhoram a
atividade do intestino. E
inibem os radicais livres, que
podem causar doenças e
envelhecimento precoce.
Fontes: brócolis, agrião, rúcula,
almeirão, couve, couve-debruxa, salsão e ervas.

Imagem/ Divulgação

Ingredientes
Ingredientes
Calda:
2 colheres (sopa) de leite
2 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de chocolate em
pó
2 colheres (sopa) de margarina

Bolo de Sorvete

Modo de preparo
Calda:

O Bolo de Sorvete é
uma ótima opção de

1.Coloque na panela: o leite,
açúcar, chocolate e margarina.
Leve ao fogo e deixe até engrossar.

sobremesa nos dias
quentes. Quem gosta
de bolo e de sorvete

2.Depois, despeje a calda na forma
de furo central e leve ao congelador.

tem que experimentar
essa mistura

Creme:
1 lata de leite condensado
2 latas de leite
1 lata de creme de leite
4 ovos (separados em clara e gema)
1 colher (sopa) de maisena
5 colheres (sopa) de açúcar

Fotos/Cristiane AparecidaBarbosa

irresistível.
O prato gelado
é recomendado
pela colaboradora
Cristiane Aparecida
Barbosa.

Creme:
1.Em uma panela, misture o
leite, leite condensado, gemas e
maisena. Leve ao fogo, cozinhe e
deixe esfriar. Reserve.
2.Na batedeira, bata as claras em
neve. Em seguida, coloque o açúcar
até ficar em ponto suspiro.

3.Desligue a batedeira e acrescente
o creme de leite misturando bem.
Depois adicione o creme cozido e
misture com a colher de pau. Retire
a forma do congelador e coloque
a mistura. Leve ao congelador
até virar um sorvete. Depois,
desenforme o bolo e estará pronto.
Bom apetite!

Dica:
Antes de começar o bolo, coloque o
creme de leite no congelador para
que o soro fique mais consistente.

