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Formando o adulto de amanhã, investindo na criança de hoje. Muitas
vezes responsabilizamos a família e a escola pela educação dos pequenos,
porém todos (mesmo) podem contribuir com a formação moral e ética
das crianças cidadãs. Com simples comportamentos, influenciamos e
determinamos o modo de pensar e agir dos baixinhos.
E com a postura de investir no desenvolvimento sustentável, a Usina
Santa Terezinha cultivou atitudes de reflexões voltadas para a infância
e adolescência. Nessa proposta, colaboradores participaram da Feira
Científica e Cultural, na escola de Terra Rica. No evento educativo,
foram apresentados trabalhos ambientais aplicados na unidade, como a
coleta seletiva e a segregação, destinação e armazenamento de resíduos
sólidos. Já na Unidade Tapejara, alunos aprenderam sobre Energia Limpa
com o colaborador e palestrante - que explicou a utilização da biomassa
como combustível na geração de energia.
Nesses caminhos de educação ambiental, as crianças e também
adolescentes puderam compreender que certas atitudes contribuem com
a diminuição da poluição do solo, das águas e do ar, e ainda, a redução
do aquecimento global.
Outro caminho concretizado pela empresa foi o Projeto Semeando o
Verde. Compromissadas com as normas e valores que visam à qualidade
de vida, as oito unidades da empresa atenderam 1.282 crianças. Foram
24.000 árvores nativas e frutíferas plantadas, após os pequenos assistirem
palestras, realizarem atividades, participarem do concurso de desenho e
premiações e conhecerem o viveiro de mudas e áreas de reflorestamento
nas unidades.
Além de aplicar em ações que determinarão a personalidade, caráter e
conduta das crianças, a usina também investe nos adultos de hoje. Em
parceria com a UEM (Universidade Estadual de Maringá), 21 colaboradores
e 9 estagiários cursam especialização do setor sucroalcooleiro. E ainda,
colaboradores do Corporativo e Logística conheceram práticas agrícolas
e industriais na Unidade Iguatemi, inclusive tecnologias sustentáveis,
como o Sistema de Circuito Fechado de Água e o Penta.
Pensando nas crianças e jovens como agentes da transformação, a
Revista Santa Terezinha deseja uma leitura verde! Uma leitura que mostra
os brasileirinhos aprendendo se divertindo e com o auxilio de adolescentes
e adultos - construindo um futuro mais consciente. Aprendendo a conhecer,
a fazer, a conviver e, principalmente, a ser!
Aquele 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
Que tal começar a pedalar como promessa de ano novo? Trocar o carro pela bicicleta é possível de se
fazer. Com o aumento do tráfego, não faltam motivos para mudar o meio de transporte e ainda praticar
atividade física. Além de contribuir com a redução do trânsito, poluição e aquecimento global, você aproveita
para se exercitar, perder peso e preservar a saúde. Vale a pena experimentar.
Usar a magrela para se locomover traz muitos benefícios, tanto para a qualidade de vida, quanto para o
meio ambiente. Segundo informações publicadas no site vadebike.org, a prática é muito vantajosa. Conheça
algumas vantagens desse hábito simples e barato:
Economia de dinheiro: combustível, estacionamento, seguro, IPVA, mecânico, funilaria… Tudo isso
fica para trás. E as peças e eventuais reparos de uma bicicleta têm custo muito baixo, principalmente se
comparados com os de um automóvel. O investimento para adquirir o veículo também é muitíssimo menor.
Mudança no humor: além da diminuição do estresse relacionado ao trânsito, as endorfinas liberadas
pelo exercício contribuem para um relaxamento muscular e mental que faz os praticantes de atividade física
regular verem a vida com outros olhos. O humor melhora tanto no trabalho como em casa. Um relacionamento
melhor com os colegas proporciona um ambiente de trabalho mais agradável para todos.
Produtividade no trabalho: a produtividade no trabalho aumenta, em decorrência do melhor humor e da
diminuição do estresse. A cabeça tranquila permite um melhor julgamento em situações críticas.
Economia de tempo: Os Desafios Intermodais realizados em várias cidades do país comprovam que a
bicicleta é bem mais rápida que o carro nos horários de pico.
Não coloca a vida de outras pessoas em risco: a pessoa tem que ser muito criativa para conseguir
matar outra com a bicicleta. Já com os carros, basta atender o celular, mudar a estação do rádio, ou mesmo,
olhar para o lado errado na hora errada e pronto, já existe a chance de ceifar a vida de alguém que está na
calçada.
Não polui o ar: em São Paulo, a poluição mata indiretamente 20 pessoas por dia, agravando e acelerando
problemas como infarto, acidente vascular cerebral, pneumonia, asma e câncer de pulmão. E 90% das
emissões de poluentes em São Paulo é causada pelos veículos automotores.
Respire um ar menos poluído: e não é só por não gerar poluição! Ao contrário do que se pensa, o ar
dentro dos veículos é mais poluído do que o ar do lado de fora. E quem diz isso é a Cetesb (Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental).
Saúde e vida longa: a atividade física regular previne doenças cardíacas e AVC (Acidente Vascular
Cerebral), hipertensão, ajuda a controlar o diabetes, aumenta a resistência aeróbica, reduz a obesidade,
ativa a musculatura de todo o corpo, diminui a ocorrência de doenças crônicas e aumenta o tempo de vida.
Os resultados físicos são visíveis: há aumento de massa muscular, queima de calorias e melhoria da
capacidade respiratória. É uma academia ao ar livre, mais prazerosa e sem a sensação que muitas pessoas
têm em relação a atividades físicas, quando elas são realizadas apenas com o objetivo de perder peso ou
melhorar a aparência. Nesses casos, o exercício passa a ser encarado como uma obrigação e não um
prazer, o que causa uma taxa de desistência muito grande.
Sensação de liberdade: não há nada que pague passar tranquilamente de bicicleta por aquela fila de
carros parados no congestionamento, não se sentir imobilizado no trânsito, ter 360º de visão, poder olhar
o chão e o céu, notar casas, pessoas, cheiros, sons, árvores e pássaros, sentir o sol na pele, o vento no
rosto… Ganhe fôlego e bem-estar!

Foto/ sxc.hu
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Comportamentos profissionais
contribuem com objetivos
O sucesso de sua carreira dependerá dos
objetivos traçados por você e atingidos com
condutas éticas e posturas no dia a dia
Colaboradora Gisele Pereira Higino Vareschini

Podemos afirmar que Ética
Profissional é o conjunto de
atitudes e valores aplicados
no nosso local de trabalho.
Sendo fundamentais para o bom
funcionamento das atividades
da empresa e do relacionamento
entre nós - os colaboradores.
Definimos a Ética como o
conjunto de regras e preceitos
de ordem valorativa e moral de
uma pessoa, de um grupo ou
da sociedade. Portanto, a Ética
Profissional se traduz em formas
de conduta organizacional e que
devem ser seguidas e respeitadas
pelos colaboradores.
E a Postura Profissional se
traduz simples e unicamente
com a parceria da boa educação
que recebemos desde cedo.
É isso mesmo, a educação
que recebemos de nossos
progenitores, nossos pais ou
cuidadores; e quando ouvimos a
orientação de respeitar os demais,
sobre como nos comportarmos em
público, de honrar compromissos
e prezar por tudo aquilo que temos
e conquistamos. Nem imaginamos
o quanto isso será empregado em
nossa vida profissional.
A formação que recebemos
desde pequenos é à base dos
nossos comportamentos e da
nossa postura quando nos
6
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tornamos adultos. E é comum
ouvirmos a frase: ‘Esse pai soube
educar bem o seu filho’, quando
deparamos com uma pessoa
honesta, digna e que respeita
seus pares. Sem contar que todas
essas influências vivenciadas na
infância constituem todo o pilar da
nossa personalidade.
Os comportamentos essenciais
para a Postura Profissional
adequada
são
identificados
quando: tratamos todos com
educação;
temos
interesse
pelo que fazemos, melhorando
sempre; respeitamos os colegas
de trabalho, suas diferenças e
individualidades; mantemos a
boa aparência; sabemos lidar
com as hierarquias; somos
pontuais em tudo o que fazemos,
cumprindo horários e prazos;
respeitamos as regras e normas
da empresa; mantemos o bom
humor e o autocontrole; buscamos
o crescimento profissional sem
prejudicar os outros colegas de
trabalho; evitamos fofocas e
discursos que possam prejudicar
os demais; e cooperamos com as
atividades de todos os setores,
de todas as áreas da empresa
e não somente com as próprias
atividades.
Partindo do principio que a Ética
aplicada no trabalho favorece a

tudo e a todos, podemos citar com
propriedade o que ela traz: maior
nível de produção e resultado
na empresa; favorecimento para
a criação de um ambiente de
trabalho harmonioso, respeitoso e
agradável; e aumento no índice de
confiança entre os colaboradores
e os gestores.
Objetivamente digo que o
sucesso de sua carreira dependerá
de objetivos a serem traçados
por você (mesmo) e que esses
objetivos poderão facilmente ser
atingidos com Ética e Postura
Profissional no dia a dia.
Vale a pena mencionar que os
profissionais que fazem a diferença
devem isso a sua determinação,
ao seu esforço e a sua garra.
O profissional que acredita já
saber tudo acaba se fechando
para conhecer informações novas
e muitas vezes se torna arrogante
e desatualizado.
Por isso busque sempre. Se
atualize. Inove e surpreenda,
pois
esses
comportamentos
proporcionam bons resultados e
novas conquistas, principalmente
o mais importante: o seu próprio
Desenvolvimento Profissional.
Gisele Pereira Higino
Vareschini é psicóloga
organizacional.

Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos na Unidade Ivaté
Colaboradores do setor
industrial receberam
treinamento que orienta
sobre separação,
armazenamento e
destinação de materiais
Colaborador Fabio Eduardo de Souza
Zampieri

Fotos/ Suzelaine Laguillo Pastora/ Diego Horie

Com a perspectiva de desenvolvimento sustentável, a Unidade
Ivaté realizou o Treinamento em Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos. O treinamento foi aplicado para colaboradores do setor
industrial e orientou sobre a correta separação, armazenamento e
destinação final dos resíduos.
O treinamento foi ministrado pelo analista ambiental Fabio
Zampieri, que usou da criatividade para inovar, utilizando a dinâmica
dos tambores da coleta seletiva. A dinâmica consistia na segregação
por parte do colaborador de um resíduo industrial e/ ou doméstico
disposto propositalmente em mesas. A partir dos resíduos distribuídos
na sala de treinamento, os colaboradores depositaram papéis,
metais, plásticos e vidros de acordo com as cores dos tambores.
Envolvidos com a dinâmica, cada grupo era avaliado e recebia
informações, como o tempo de degradação dos resíduos, benefícios
com a reciclagem, e dados dos resíduos comercializáveis e não
comercializáveis gerados na indústria. Também foi apresentado o
vídeo educativo, promovendo a filosofia dos 3 R’ s: Reduzir, Reutilizar
e Reciclar.
O treinamento contou ainda com um espaço, contendo objetos
artesanais confeccionados com materiais reutilizados por alunos da
Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).
Para o analista ambiental, Fabio Zampieri, os
treinamentos em educação ambiental facilitam o
entendimento da realidade industrial e particular do
colaborador. E ainda, despertam atitudes conscientes,
contribuindo na preservação de um ambiente mais
saudável e sustentável.
Tabela/ atrevidinha.uol.com.br

Compensa reciclar?
Confira o tempo de
degradação dos
resíduos sólidos:

Errata
Na reportagem “Tecnologia une sustentabilidade e economia”, que foi publicada na edição n° 13, o correto é afirmar que o equipamento
Penta foi desenvolvido pelo empresário Roberto Sakô, da Mafes. Já o professor doutor Hasime Tokeshi é criador do método de preparo
profundo do solo.
Na reportagem “Curso de Brigada de Incêndio é realizado em unidade”, que foi publicada na edição n° 12, o nome correto do instrutor
do Corpo de Bombeiros é Dijalma Vieira Maroca.
Setembro/Outubro 2012 Revista Santa Terezinha
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Especialização voltada para

o setor sucroalcooleiro
Usina investe em
curso que capacita
30 pessoas, sendo
21 colaboradores
e 9 estagiários
da Universidade
Estadual de
Maringá
Suelen Albuquerque
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A partir da parceria entre a Usina Santa Terezinha e UEM
(Universidade Estadual de Maringá), 21 colaboradores e 9 estagiários
participam do curso de especialização em Tecnologia Mecânica do
Setor Sucroalcooleiro.
O curso é voltado para profissionais recém-graduados em Engenharia
ou tecnólogos e visa o conhecimento das diversas etapas do processo
produtivo.
Segundo o diretor da usina, Paulo Meneguetti, os jovens iniciantes
têm a oportunidade de entrar na empresa fazendo a especialização.
“Os jovens podem contar com os colegas que são colaboradores
da empresa, já com experiências. É um compartilhamento de
conhecimentos e experiências.”
Os alunos da especialização fazem o estágio supervisionado nas
unidades da Usina Santa Terezinha. Para Meneguetti, a experiência
teórica e prática são enriquecedoras para os alunos. “Os alunos terão a
possibilidade de adquirir experiência necessária para a vida profissional
mais rapidamente. A empresa sempre requer e demanda profissionais
preparados para as suas necessidades.”
A professora, Luiza Helena Costa Dutra Sousa, explica que as
disciplinas no curso são acréscimos para a aplicação no trabalho
que os alunos desenvolvem e desenvolverão. “Em relação à turma
passada, notei que houve uma grande interação entre as unidades. A
gente discutia e as discussões faziam conhecer todas as unidades. A
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troca de ideias foi superinteressante.”
O curso conta com 15 disciplinas e 12 professores.
O coordenador da especialização, Norival Ferreira
dos Santos Neto, afirma que o curso é uma
mescla da área de engenharia e gestão. “Estamos
diversificando, porque os alunos estão mais
especificados. Tivemos que nos adaptar, abrir
mais matérias.” Ele diz que na primeira turma, em
2011, só houve alunos de engenharia mecânica e
de produção. Já na segunda turma há engenheiros
de materiais e eletricistas e também tecnólogos do
setor sucroalcooleiro.
O aluno e colaborador da Unidade São Tomé,
Carlo Rodrigues Di Crivelli, ressalta que a
expectativa é adquirir o máximo de conhecimento
para colocar em prática no dia a dia do trabalho.
Di Crivelli trabalha na área de mecanização há
dois anos na Unidade São Tomé e é formado em
Engenharia Mecânica.
“Faz três anos que me formei. E agora tive a
oportunidade de cursar a especialização. Com
essa iniciativa, a empresa está fortalecendo a sua
equipe”, destaca Di Crivelli.
O gerente de Recursos Humanos, Waldomiro
Baddini, responde que já é a segunda turma de
especialização que a empresa investe. “Na turma

passada, todos que concluíram o curso foram
efetivados nas unidades. Devido ao sucesso, a
usina resolveu adotar novamente a iniciativa.”
Todos os alunos da UEM que concorreram ao
curso e estágio remunerado passaram por um
processo seletivo. Conforme Baddini, foi analisado
o currículo de cada interessado e, na sequencia,
realizada uma prova pelo Departamento de
Engenharia Mecânica, da UEM. “Ainda, foi
feito um teste psicológico para analisar o perfil
comportamental do candidato. E por último, a
entrevista para buscar as características que a
empresa deseja e pessoas que tenham interesse
em crescer conosco”, salienta Baddini.
Todos os alunos cursam a especialização
quinzenalmente, na sexta-feira - no período noturno
e sábado - no matutino. Já durante a semana o
aluno estagia 8 horas por dia num determinado
segmento da unidade, seja agrícola ou industrial,
sempre evidenciando o conteúdo que tiveram nas
aulas teóricas. A empresa oferece bolsas de estudo
aos alunos.
Na aula inaugural do curso, estiveram presentes
os responsáveis pelo Departamento de Engenharia
Mecânica e professores, e ainda, diretor e gerentes
da Usina Santa Terezinha.

Setembro/Outubro 2012 Revista Santa Terezinha
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Fotos/ Evandro Fernandes/ Mario Celso Gargan/ Vania Aparecida Lotti/ Eduardo Henrique Pepa Pereira

Corporativo,
Logística e
unidades Iguatemi,

Declaração Universal das Crianças, promulgado em
1959 pela ONU (Organização das Nações Unidas),
entre os 10 princípios dos menores há o “Direito à

Paranacity,

Educação Gratuita e ao Lazer Infantil”. Pensando

Rondon, Terra

no lazer, a Usina Santa Terezinha homenageou as

Rica e Tapejara
realizaram eventos

crianças – filhos e filhas de colaboradores, com muita
diversão, brincadeiras, esporte e delícias.
Na semana de 12 de outubro - data oficial para

com brincadeiras e

comemorar o Dia das Crianças, instituída no Brasil

delícias

em 1924 – famílias de colaboradores se reuniram nas

Suelen Albuquerque
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Um dos direitos da criança é o lazer. Segundo a
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associações da Usina Santa Terezinha para festejar.
Confira como foram as festas:

Brincadeiras de rua no
Corporativo e Logística

USINA SANTA TEREZINHA

Queimada, pega-pega, jogar bola e outras brincadeiras
de rua foram atrativos para as crianças maiores – filhos de
colaboradores do Corporativo e Logística. A Festa do Dia
das Crianças foi animada por três educadores físicos e atraiu
cerca de 30 crianças nos gramados da Afus (Associação dos
Funcionários da Usina Santa Terezinha).
Segundo Mara Lúcia Agostini Pastorelli, mãe de duas
crianças, as brincadeiras de rua foram muito bem organizadas,
integrando todas as crianças. “Na festa tem o que realmente
as crianças gostam de fazer, brincar”, destaca.
Já a esposa do colaborador Eduardo Marques da Silva,
Adriana Aparecida, conta que os filhos se divertiram muito e
ainda fizeram novas amizades.
As brincadeiras de rua proporcionam a socialização das
crianças. A criança quando brinca desenvolve a coordenação
motora, pensamento criativo e regras de convivência. Para a
educadora física, Karolina Martins Cordeiro, as crianças se
interagiram independente da faixa etária. “Nas brincadeiras,
a criança menorzinha, de três anos, conseguiu participar
de todas as atividades, independente da idade”, ressalta
Karolina.
A colaboradora, Naelly Caroline de Souza Galeti, lembra
que no interior da associação havia brinquedos para as
crianças menores, como piscina de bolinhas e cama elástica.
“Ficou bem equilibrado, as crianças menores brincaram com
segurança e as maiores gastaram energia no campo de
futebol.”
A secretária da Afus e colaboradora, Luciana Roque
Carbonieri Mariano, diz que a intenção da festa é
proporcionar diversão para as crianças e confraternização
para as famílias. Já o presidente da Afus, Luis Alberto
Soria, salienta que a Festa do Dia das Crianças integra os
colaboradores e também associados, criando laços entre a
família e a empresa.
Além de brincar e se divertir, as crianças podiam pintar o
rosto; beber refrigerante; e comer algodão doce, cachorroquente e doces.
Setembro/Outubro 2012 Revista Santa Terezinha
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Colaboradores de Iguatemi se
transformam em palhaços
Três colaboradores alegraram a Festa do Dia das Crianças da
Unidade Iguatemi. Vestidos e pintados de palhaços, os colaboradores
proporcionaram recreação e entretenimento para aproximadamente
300 crianças.
O colaborador - palhaço Pipoca, Edmar Antônio Correia, conta que
nunca teve uma experiência parecida. “Foi muito bom estar com as
crianças e fazê-las rirem. Foi gratificante ver a alegria no rosto de
cada criança. É uma experiência única.”
Ele diz que as crianças adoraram o palhaço e pediam para fotografálo. Juntamente com duas colaboradoras caracterizadas de palhaças,
realizaram brincadeiras e gincanas com bexigas e cadeiras.
A colaboradora e também palhaça no evento, Juliana Fumie
Umemura Eiri, lembra que voltar a ser criança é muito bom.
Segundo ela, o Dia das Crianças é uma oportunidade para as
pessoas reviverem as lembranças da infância. “Foi um momento de
descontração e diversão. Os colaboradores entraram no clima do
dia. E o melhor presente é o carinho das crianças, que é sincero”, diz.
A colaboradora - palhaça Mixirica, Deborah Eliete Marques Sanches
Carvalho, ressalta que as crianças adoraram o dia, participaram das
brincadeiras e respeitaram as filas para receber pipoca, cachorroquente, algodão doce e refrigerante. “Foi o momento de recrear,
entrosar e integrar os colaboradores e suas famílias”, afirma Deborah.
A mãe da garota Melissa, Adriana Alves de Oliveira, conta que a
piscina de bolinhas foi o brinquedo preferido da filha. “A festa está
ótima. Tenho parentes que trabalham na usina, mas é a primeira vez
que eu venho. A minha filha adorou.”
Uma das organizadoras da festa e colaboradora, Camila Maria
Calabrezi, responde que além dos filhos dos colaboradores, o
evento recebeu crianças do Projeto Gol de Cidadania. O projeto é
desenvolvido pelo Ciagym (Centro Integrado de Assistência Gerador
de Movimento para Cidadania), em parceira com a Usina Santa
Terezinha. O Gol de Cidadania possibilita a centenas de crianças
acesso à aprendizagem do futsal, com o propósito de afastá-las das
ruas, drogas e violências.
Durante a festa, as crianças do Projeto Gol
de Cidadania bateram bola nos campos da
Arest (Associação Recreativa e Esportiva Santa
Terezinha). Segundo o colaborador, José Edison
Garcia, a Festa do Dia das Crianças mostra para as
crianças e a família do colaborador os valores da
empresa, como a integração.
12
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USINA SANTA TEREZINHA

Alunos da rede municipal
participam de festa em Paranacity

USINA SANTA TEREZINHA

Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

Em Paranacity, o Dia das Crianças foi comemorado na Afusa
(Associação dos Funcionários da Usina Santa Terezinha) e contou
com a presença de 1.200 crianças com faixa etária entre 6 meses
e 12 anos - que estudam na rede municipal de ensino e Apae
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).
Para a diversão das crianças foram instalados 21 brinquedos:
divididos por faixa etária. Dessa forma, os professores direcionaram
cada turma para brinquedos de acordo com a idade das crianças.
Além dos brinquedos, a festa contou com outros atrativos
saborosos, como cachorro-quente, fruta, pipoca e algodão doce.
Como lembrança pela participação no evento, ao final das
atividades foram distribuídos saquinhos surpresas com doces para
todas as crianças.
As atividades foram desenvolvidas durante um dia e cada criança
veio juntamente com o professor em horário de aula.
O evento foi realizado pela Usina Santa Terezinha, em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação, Afusa e Canapar (Associação
dos Fornecedores e Plantadores de Cana Paranapanema).

Dia da Criança Feliz na Unidade Rondon
Colaborador Marcio Rodrigues Saldeira

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Unidade Rondon
promoveu a terceira edição do evento Dia da Criança Feliz. Com
o apoio de vários voluntários, o evento teve a participação de
aproximadamente 400 crianças - filhos de colaboradores da Usina
Santa Terezinha.
O Dia da Criança Feliz proporcionou um dia agradável e divertido
para crianças, com vários atrativos: pintura no rosto, diversão
com desenhos, brinquedos infláveis, pula-pula, cama elástica
e escorregador. As crianças também saborearam um delicioso
cardápio com cachorro-quente, refrigerante, algodão doce e sorvete.
O evento foi um sucesso e a Unidade Rondon já se organiza para
o Dia da Criança Feliz 2013.
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Palhaços animam festa
em Tapejara

USINA SANTA TEREZINHA

Colaboradora Vanessa Penasso Pavan

A Asfust (Associação de Funcionários da Usina de Açúcar
Santa Terezinha de Tapejara) promoveu a comemoração do Dia
das Crianças com os filhos de associados.
A festa contou com pintura facial, brincadeiras com premiações
e palhaços - incluindo a presença dos palhaços caracterizados de
Patati e Patatá. As crianças ainda de divertiram na cama elástica,
piscina de bolinhas e castelo inflável, e provaram delícias como
algodão doce, pipoca, refrigerante, cachorro-quente, sorvete e
doces.
Os voluntários e organizadores do evento são colaboradores
da Unidade Tapejara, que se dedicam para alcançar a alegria
e proporcionar o lazer e recreação dos menores. Na festa, as
crianças de divertiram muito.

Alegria e diversão na Unidade Terra Rica
Colaboradora Camila Marafão

As crianças são o nosso futuro e, consequentemente, também
o futuro das empresas. Nesse sentido, a Unidade Terra Rica
promoveu um dia de muita alegria e diversão aos filhos dos
colaboradores, com direito a algodão doce, pipoca, refrigerante,
picolé, pula-pula, piscina de bolinhas, palhaço, música e concursos
de dança.
No dia festivo participaram 400 crianças, sempre acompanhadas
por responsável. A Unidade Terra Rica agradece a todos os
participantes mirins e seus responsáveis!

Fotos/ sxc.hu

“O ‘ser’ criança está dentro de você. Muitas vezes sufocado,
escondido. Uma pequena estrela dentro de nós que por algum
motivo tentamos esconder. Ser criança é ser feliz!”
- Autor desconhecido
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Unidade Iguatemi
apresenta tecnologia no plantio e corte
Colaboradores
do Corporativo
e Logística
conheceram, de
perto, práticas
usadas no
processo agrícola
e também industrial
da cana-de-açúcar
Suelen Albuquerque
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Após assistirem breves palestras
sobre processos agrícolas e industriais,
colaboradores do Corporativo e
Logística conheceram a Unidade
Iguatemi.
Entre todas as fases de produção,
os colegas da unidade anfitriã
apresentaram a colheita mecanizada,
incluindo o processo de corte e
carregamento. Após os visitantes
visualizarem o processo, observaram
o transbordo realizado na Unidade
Iguatemi. Também, o caminhão de
transporte – “o trimião” – que leva
a cana-de-açúcar da fazenda até a
unidade.
Sobre a colheita mecanizada da cana,
o colaborador da unidade, Anderson
José Alves, explicou aos colegas que na
Unidade Iguatemi 35% do corte da cana
é manual e 65% do corte é mecanizado.
Segundo ele, a estimativa é chegar até
75% do corte mecanizado.
Após a colheita, os colaboradores
visitaram a parte de preparo do solo,
conhecendo a plantadora de cana -

Revista Santa Terezinha Setembro/Outubro 2012

que realiza o plantio mecanizado. Os
colaboradores puderam ver de perto a
agricultura de precisão, gerenciada pela
tecnologia AMS (John Deere) – piloto
automático, que mapeia e acompanha
o plantio. E ainda o equipamento
sustentável Penta, que prepara o solo
em profundidade, permite melhor
absorção de água, reduz o uso de
produtos químicos, conserva e evita
a erosão do solo e contribui com a
economia de combustível usado no
processo de plantio.
O colaborador da Unidade Iguatemi,
José Gruppo Fachini, afirmou que o
plantio mecanizado será estendido para
todas as unidades. “O plantio mecânico
veio para ficar, pela falta de mão de obra
no mercado. E ainda, o custo é mais
barato que o plantio manual. A intenção
é estender, de forma gradativa, para o
restante das unidades.”
Fachini lembrou que a Unidade
Iguatemi oferece oportunidades para
quem está executando o trabalho
manual, como o corte de cana.

Colaboradores da
Unidade Iguatemi
recepcionaram os
visitantes com breves
palestras a respeito dos
processos agrícolas e
industriais. Confira os
temas e palestrantes:

elas entendam. É uma troca de
informação. E é satisfatório expor
as tecnologias e práticas que
usamos na unidade.”
Após observarem o processo
agrícola,
colaboradores
conheceram o processo industrial,
como a moenda; o tratamento
de caldo da cana; a fábrica de
açúcar, inclusive a secagem; a
geração de energia; a destilaria;
e o laboratório, que controla todas
as fases.
Os
colaboradores
ainda
observaram dois sistemas usados
na Unidade Iguatemi: Sistema
de Análise por Infravermelho e
Sistema de Circuito Fechado de
Água. O colaborador da unidade,
Renato Henrique Nicolete, explicou
que o Sistema de Análise por
Infravermelho faz leitura da cana,
baseado em curvas construídas
pelo analista. Esse sistema traz
informações de forma rápida e
confiável da cana, garantindo
qualidade e especificidade.
Já o Sistema de Circuito
Fechado de Água é para o reuso
da água. Nicolete salientou que a
água é decantada e reaproveitada.
Essa
tecnologia
sustentável
permite a racionalização da água,
contribuindo com a diminuição da
quantidade de água residuária.

Apresentação e recepção dos colaboradores: Deborah Eliete
Marques Sanches Carvalho;
Planejamento e desenvolvimento varietal: Wesley Fernandes Brás;
Preparo de solo: Jeferson Rodrigo da Costa;
Plantio mecanizado e manual: José Gruppo Fachini;
Tratos culturais: Homero Moreschi;
Colheita mecanizada: Anderson José Alves;
Colheita manual: João Trentin;
Carregamento, transporte e estrada nova: Lucas Moreira Santos;
Oficina de manutenção mecânica: Julio Cesar de Moraes;
Departamento administrativo: José Carlos Apolônio;
Processo industrial: Joaquim da Silva e Renato Henrique Nicoleti.

INTEGRAÇÃO

“Quem tem interesse e vontade
de aprender outra profissão,
oferecemos
capacitação.
Formamos
operadores
e
motoristas. Está sendo muito
bem aceito pelos colaboradores”,
ressaltou.
A operadora de máquina,
Cesarina
Aparecida
Ribeiro
Alves, trabalha há nove meses
nessa função e contou que antes
cortava cana-de-açúcar. “Foi um
convite, nos chamaram e viemos.
Fiz o teste e gostaram do serviço.
Em um mês, aprendi a operar a
máquina.”
Ela disse que é fácil operar a
máquina, mesmo o equipamento
sendo
grande.
“Há
quatro
câmeras na máquina. As câmeras
apontam se der problema. Daí,
aviso o líder para consertar.”
Cesarina mora em Mandaguaçu e
mais três pessoas de sua família
trabalham na Unidade Iguatemi,
sua irmã e sobrinha também
operam máquinas e seu sobrinho
é tratorista.
Para Alves, a visita realizada
pelos
colaboradores
foi
interessante. “As pessoas que
não têm contato direto e convívio
com as nossas práticas são
beneficiadas. Tentamos simplificar
e transmitir de uma forma que

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Colaboradores
participam de
Feira Científica
e Cultural

Fotos/ George Araujo Azevedo

História, evolução
e trabalhos
ambientais da
Unidade Terra
Rica foram
apresentados
para visitantes
Colaboradores José Luiz
Santana / Ana Paula de Melo

Colaboradores da Unidade Terra Rica participaram da Feira
Científica e Cultural no Colégio Estadual James Patrick Clark.
No evento, o grupo de colaboradores apresentou aos visitantes
a história, ampliação e evolução da Usina Santa Terezinha.
Durante a feira, também foram mostrados os trabalhos
ambientais da unidade, como a coleta seletiva; a segregação,
destinação e armazenamento de resíduos sólidos de acordo
com as normas: NBR 12.235 e NBR 11.174; a despalha da
cana-de-açúcar; o viveiro de mudas; o reflorestamento em áreas
de mata ciliar; a APP (Área de Preservação Permanente); e a
reserva legal.
O evento ocorreu no colégio localizado na cidade de Terra
Rica. E os colaboradores que participaram foram: Ana Claudia
de Moraes Scomparin, Ana Paula de Melo, Camila Marafão,
George Araujo Azevedo, José Luiz Santana e Michelli Tamie
Fujimura.

Foto/ Evandro Fernandes

RESULTADOS

Unidades são certificadas por
organizações norte-americanas
Tapejara e Ivaté tiveram registro completo junto ao
Conselho de Qualidade do Ar da Califórnia; Iguatemi e
Tapejara foram pioneiras em certificação pela EPA
Colaborador Wagner Murilo Pereira Takata

Nos últimos anos, a responsabilidade ambiental e a sustentabilidade tem se tornado
uma grande preocupação das empresas, de modo que o desenvolvimento sustentável
passou a ocupar um espaço importante e permanente nas reuniões de planejamento
dos gestores. Além de cumprir com a legislação vigente, diversos mecanismos de
certificação foram desenvolvidos para provar e certificar a sustentabilidade dos mais
variados sistemas de produção das empresas.
A Usina Santa Terezinha, alinhada com as inovações e demandas relevantes na
área de sustentabilidade, busca sempre se atualizar para atender as exigências do
mercado e da legislação relacionadas ao desenvolvimento sustentável.
Em 2010, as unidades Iguatemi e Tapejara obtiveram o registro de Produtoras de
Biocombustível Avançado concedido pela EPA (Environmental Protection Agency/
Agência de Proteção Ambiental) - norte-americana, tendo sido as duas primeiras
usinas do Paraná a obter o referido registro.
No ano de 2011, todas as demais unidades da usina também foram registradas.
Para a obtenção do registro é necessária a comprovação de que as usinas
cumprem com a legislação ambiental vigente, além de atender diversos critérios
de sustentabilidade exigidos pelo RFS2 (Renewable Fuel Standard/ Padrão de
Combustíveis Renováveis).
Além de contribuir com a redução da poluição e combate ao aquecimento global,
o registro também representa a garantia de acesso do etanol produzido pela Usina
Santa Terezinha ao maior mercado de combustíveis do mundo.
Em 2012, as unidades da usina foram cadastradas no CARB (California Air
Resources Board/ Conselho de Qualidade do Ar da Califórnia). O estado norteamericano da Califórnia possui as metas mais rígidas para a redução de emissões de
gases causadores do efeito estufa nos Estados Unidos da América. Dessa forma, o
registro na EPA é pré-requisito para uma usina ser aceita no CARB e comprovações
adicionais são necessárias para a efetivação do registro.
Em Outubro de 2012, as unidades Tapejara e Ivaté juntamente com a destilaria
Nova Produtiva foram as primeiras usinas do Brasil a obterem o registro completo
junto ao CARB, no qual é necessária a comprovação de exportação para Califórnia
mostrando o percurso completo do etanol desde a usina produtora até o porto de
destino.
O etanol de cana-de-açúcar é classificado como combustível de baixa intensidade
de carbono devido tanto as características de cultivo da própria planta usada como
insumo, quanto às boas praticas ambientais aplicadas no processo produtivo do
etanol, por exemplo, a utilização de energia proveniente de biomassa (bagaço).
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Fotos/ Gabriella Giani Pieretti Gadelha

Alunos assistem
palestra sobre
Energia Limpa

A Unidade Tapejara, em parceria com o Colégio
Estadual 11 de Abril, realizou uma palestra com o tema
Energia Limpa, assistida por alunos do 9º ano. A palestra
foi ministrada pelo gerente industrial da unidade - Antonio
Sperandio.
O objetivo da palestra foi fazer os alunos compreenderem
melhor a utilização da biomassa como combustível na
geração de energia. E ainda, as vantagens e as questões
relacionadas à geração de energia sustentável.

Temas relacionados à

Na palestra, os alunos aprenderam que a geração de

biomassa e geração de energia

energia por meio da biomassa é considerada limpa. Sendo

sustentável foram apresentados

assim, a biomassa é Energia Limpa porque durante o ciclo

por colaboradores da Unidade

de cultivo da cana-de-açúcar são sequestrados 145,3

Tapejara

toneladas de CO2 por hectare e para gerar a energia são

Colaboradora Gabriella Giani Pieretti Gadelha

emitidas 111,5 toneladas de CO2 por hectare.
Dessa forma, há o saldo favorável de 33,8 toneladas
de CO2 por hectare e por ciclo da cana, tornando
a energia gerada por meio do bagaço da cana uma
Energia Limpa. Contribuindo com a diminuição dos gases
poluentes na atmosfera e, consequentemente, reduzindo
o aquecimento global.
Após a palestra, os alunos escreveram uma carta
dirigida à presidenta Dilma Rousseff, incentivando-a a
investir na geração de Energia Limpa.

20
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Mudas frutíferas
são cultivadas na
Unidade Tapejara

Colaboradores da Unidade Tapejara, dos setores
Montagem Industrial e Manutenção Civil, tiveram a
iniciativa de fazer um plantio de mudas frutíferas. O plantio
foi realizado ao lado do setor onde trabalham.
As mudas para o plantio foram produzidas no viveiro
da unidade. E o plantio ocorreu em área preparada e
previamente adubada.
Foram plantadas diversas variedades de mudas, como
manga, abacate, cereja, guaraná, mexerica, laranja,

Plantio foi realizado por

poncã, pitanga, amora, carambola, graviola, entre outras.

colaboradores que se

Cada muda plantada pelos colaboradores será de

responsabilizaram em cuidar

responsabilidade dos mesmos em cuidar das futuras

das futuras árvores
Colaboradora Vanessa Penasso Pavan

árvores.
Atitude e consciência ambiental
A atitude de plantar e formar um pomar não se limita
apenas em querer colher os frutos, mas também na
conscientização ambiental dos colaboradores, pois plantar
e cultivar árvores traz melhor qualidade no ambiente de
trabalho.
Para ressaltar a ação dos colaboradores há a frase do
padre Fábio de Melo: “Sementes de ontem, frutos de hoje,
Sementes de hoje, frutos de amanhã!”
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Palestras orientam alunos
Aproximadamente 350 crianças e jovens aprendizes tiveram atividades
educativas a respeito de mata ciliar e arborização na Unidade Ivaté
Suelen Albuquerque

Alunos, da rede municipal
de Ivaté, assistiram palestras
e vídeo institucional sobre o
Projeto Semeando o Verde,
desenvolvido pela Usina Santa
Terezinha. O evento foi realizado
para orientar as crianças e
os jovens aprendizes sobre o
Semeando o Verde, planejado
em comemoração ao Dia da
Árvore – 21 de setembro. As
palestras foram ministradas por
colaboradores da Unidade Ivaté,
com conteúdo que preparam
as crianças para o plantio das
mudas.
O projeto é aplicado em todas
as unidades da usina, porém a
Unidade Ivaté foi a idealizadora
da ação ambiental e educativa
que contribui com mata ciliar
e arborização. De acordo com
o engenheiro agrônomo da
Unidade Ivaté, Marcos Enrique
da Silva, desde 2005 a unidade
realiza o evento com as crianças
no campo. “Em 2008, apresentei
o evento para o Comitê de

Fotos/ Mario Celso Gargan/ Camila
Marafão e Arquivo
Ilustrações/ Alexandre Mourão
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Gestão Ambiental da empresa.
E então, resolvemos ampliar
o projeto, com parcerias de
órgão ambientais. Dessa forma,
a Festa Anual das Árvores foi
aperfeiçoada e passou a ser
chamada de Projeto Semeando
o Verde.”
Ele ressalta que neste ano
foi planejado o plantio de 1.000
mudas. “Entretanto como a área
selecionada é grande, pode
estender para até 3.500 mudas.
O plantio será na Fazenda Água
Santa, na margem do Córrego
do Índio.” Ele afirma que serão
plantadas espécies nativas,
como o Ipê, Crindiúva, Pau
Pólvora, Jangada, Canafístula e
Angico.
Segundo
a
professora
da Escola Municipal Walter
Bergman, Fabiane Honorato
Gollo, o Semeando o Verde
contribui com a parte prática do
tema Meio Ambiente. “Quando
trabalhamos na sala de aula o
tema Dia da Árvore e Mata Ciliar,

a teoria fica um pouco abstrata
para as crianças. O projeto faz
a parte concreta. Na prática os
alunos aprendem mais”, ressalta.
Já a coordenadora da escola,
Rosimeyre Castelini, declara
que os alunos ficam ansiosos
para participar do projeto. “As
crianças do terceiro ano ficam
esperando o ano que vem,
porque sabem que são os alunos
do quarto ano que vão a campo
plantar as mudas.”

“O projeto faz a
parte concreta. Na
prática os alunos
aprendem mais”,
diz a professora
Fabiane.
Além das atividades educativas
realizadas pela usina, Rosimeyre
diz que a escola prepara um
trabalho pedagógico antecipado
para reforçar o Dia da Árvore. Ela
ainda destaca que as crianças

sobre o Semeando o Verde
compartilham as informações que
aprenderam no projeto com a
família.
A instrutora do JAA (Jovem
Agricultor Aprendiz), Fernanda
Marcuz, ressalta que as duas
turmas de 15 alunos participam
do projeto. “Os jovens aprendizes
serão monitores das crianças.
Serão 60 crianças no período
da manhã e 60 a tarde. Eles vão
orientar as crianças, por exemplo,
sobre como enterrar as mudas e
como colocá-las adequadamente
no bercinho.”
Ela conta que além de ajudar
as crianças, os jovens aprendizes
aplicarão
o
conhecimento
aprendido nas aulas. “No curso há o
conteúdo Meio Ambiente. Participar
do Semeando o Verde aumenta e
enriquece o conteúdo.” Fernanda
diz que é uma oportunidade dos
jovens adquirirem experiências com
crianças, já que aprendem no curso
temas como Cidadania, Gestão
de Pessoas, Desenvolvimento
Pessoal e Trabalho em Equipe.
“Muitos jovens aprendizes nunca
plantaram uma árvore. Esse dia é
de mobilização. Marca a vida deles.
Porque é a primeira vez que vão ter

um trabalho de responsabilidade
com o meio ambiente.” Ela explica
que após o plantio, os alunos vão
estudar as espécies plantadas.
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Ivaté e
parceiro do projeto, Joarez Xavier
Correa, fala que o Semeando o
Verde desperta nas crianças a
consciência de preservação. “É
fundamental as crianças saberem
cuidar do verde e das águas. Elas
são o nosso futuro.”
O analista ambiental, Fabio
Zampieri, explica que as crianças
do quarto ano assistiram às
palestras, mas também visitaram
o viveiro de árvores nativas e
exóticas da unidade. Na visita,
as crianças aprenderam a
composição do adubo
usado no plantio.
“Foi explicado
que para

fazer o adubo, usamos a própria
matéria orgânica da usina. No
adubo há a torta de filtro, cal e outro
mineral comercializado. A torta
de filtro é o resíduo que sobra da
decantação do tratamento do caldo
da cana, junto com bagacilhos
retirados da caldeira. A junção
dos dois é colocada no sol para
curtir, resultando na torta de filtro”,
expõe Zampieri. Os alunos ainda
conheceram a estufa do viveiro.
O gerente industrial da Unidade
Ivaté, Fernando Antonio Lopes
Avelar, diz que o Semeando o
Verde é gratificante para a Unidade
Ivaté. “Estamos contentes. Todos
gostaram do projeto e padronizaram
nas unidades.”
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Crianças plantam 24.000 árvores
Nas oito unidades, 1.282 crianças participaram do Projeto Semeando o
Verde e contribuíram com plantio de árvores nativas e frutíferas
Colaboradora Solange Gil de Azevedo

A Usina Santa Terezinha comprometida com a
responsabilidade social empresarial e empenhada
no desenvolvimento sustentável, a cada ano, vem
aperfeiçoando e prospectando sua atuação na área
socioambiental.
No mês de setembro, em comemoração ao
dia 21 - Dia da Árvore, realizou o projeto de
educação ambiental, Semeando o Verde. Projeto
que visa contribuir com a formação da sociedade
ambientalmente correta, preservar a biodiversidade
e cooperar com o futuro da nova geração.
No período de 10 a 30 de setembro deste ano foi realizado nas oito unidades da usina, atividades
lúdicas, educativas e culturais com 3.834 alunos da
rede municipal de educação - do 3º, 4º e 5º ano do
Ensino Fundamental. As atividades têm como objetivo
estimular nas crianças uma consciência voltada à
preservação das matas ciliares e arborização das

cidades.
No Semeando o Verde, no total, foram 24.000
árvores plantadas por 1.282 crianças. As crianças
participaram acompanhadas dos professores. Foram
1.325 crianças do 3º ano, 1.282 crianças do 4º ano e
1.227 crianças do 5º ano. Ao todo, foram 16 escolas
municipais envolvidas no projeto, sendo do distrito
de Iguatemi e das cidades de Cidade Gaúcha,
Ivaté, Paranacity, Rondon, São Tomé, Terra Rica e
Tapejara.
As árvores do Semeando o Verde são nativas e
frutíferas, como Gurucaia, Angico, Jaracatía, Cedro,
Palmeira, Tamanqueira, Ipê Amarelo, Palmito,
Leiteiro, Pitangueira, Cerejeira e Goiabeira. As mudas
foram cultivadas no viveiro das unidades e também
doadas pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e
Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica
e Extensão Rural).

Realizações e metas do Projeto Semeando o Verde:

Quantidade de crianças, por
unidade, que participaram do
Projeto Semeando o Verde:

Unidade Iguatemi

Unidade Rondon

Unidade São Tomé

Unidade Terra Rica

Unidade Ivaté

Unidade Paranacity

Unidade Tapejara

Unidade Cidade Gaúcha
Setembro/Outubro 2012 Revista Santa Terezinha
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Atividades do
Palestras educativas nas escolas envolvendo o 3º, 4º e 5º ano, do Ensino Fundamental.
Com o tema: A importância da árvore e meio ambiente.

Apresentação teatral nas unidades Ivaté e Paranacity.

Semeando o Verde
Passeios ecológicos em viveiros de mudas e em áreas de reflorestamento.

Apresentações de maquetes nas unidades Paranacity e Tapejara.

Concurso de desenho, que tem o objetivo de interagir as crianças na construção da
logomarca do Projeto Semeando o Verde - o qual identificará o mesmo anualmente.

Entrega de brindes (camisetas, bonés, bolsas e kits escolares).
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As premiações contemplaram 72 crianças - finalistas do concurso de desenho. Sendo que no
1º lugar foram contempladas 23 crianças com bicicletas e 49 crianças do 2º e 3º lugar com
brinquedos educativos. As crianças premiadas também receberam troféus do projeto.

3.000 árvores
são plantadas na
Unidade Rondon

Colaborador Marcio Rodrigues Saldeira

A Unidade Rondon também participou do Projeto Semeando o
Verde, que foi realizado no mês de setembro simultaneamente
com as oito unidades da Usina Santa Terezinha.
No projeto foram realizadas apresentações em estandes e
palestras sobre o meio ambiente com as crianças dos 3º, 4º e
5º ano. E ainda, concurso de desenho com o tema: Árvore e o
Meio Ambiente - Preservar é Vida, com premiação do 1º, 2º e
3º lugar de cada ano. E o plantio de árvores nativas em área de
preservação permanente.
No dia, foram plantadas aproximadamente 3.000 árvores em
área de recuperação ambiental. Muitas das crianças tiveram a
oportunidade de plantar pela primeira vez, deixando assim sua
contribuição para a preservação do meio ambiente.
O projeto tem por finalidade desenvolver ações de
conservação ambiental e é reconhecido pelo movimento Nós
Podemos Paraná, no qual as organizações são certificadas
com o selo de empresa parceira - no contexto dos ODM
(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), estabelecidos pela
ONU (Organização das Nações Unidas).
Todo o projeto foi desenvolvido por meio de parcerias com
as seguintes entidades: IAP (Instituto Ambiental do Paraná),
Secretaria de Educação, Emater (Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural), Sindicatos Rurais e
Patronais, Sanepar, Canapar (Associação dos Fornecedores e
Plantadores de Cana do Paranapanema) e Faep (Federação
da Agricultura do Estado do Paraná).
A Unidade Rondon acredita que o desenvolvimento
sustentável depende de parcerias entre vários segmentos da
sociedade, pois a educação ambiental não deve ficar somente
no âmbito escolar. Mas sim, envolver todos no
propósito - família, organizações e a sociedade.
Por isso, a equipe de voluntários e parceiros
é ferramenta fundamental para disseminar a
semente e conseguir alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.

30

Revista Santa Terezinha Setembro/Outubro 2012

Agradecimentos
A Usina Santa Terezinha agradece a todos os
colaboradores pelo ótimo trabalho desenvolvido a
favor do Projeto Semeando o Verde, em todas as
unidades.
Em especial aos colaboradores relacionados
abaixo que contribuíram para que a prática do
projeto se concretizasse com sucesso:
Unidade Cidade Gaúcha
Gilmar Natal Olegário Marques e Taise Signorini
Unidade Iguatemi
Camila Calabrezi, Deborah Eliete Carvalho e
Homero Moreschi

Unidade Rondon
Mario Celso Gargan
Unidade São Tomé
Marcos Vitorino dos Santos
Unidade Tapejara
Vanessa Penasso Pavan e Mário Kiara
Unidade Terra Rica
José Luiz Santana e Camila Marafão

Unidade Ivaté
Claudio Sacramento Turner e Diego Horie

E, principalmente, ao colaborador/ engenheiro
agrônomo, Marcos Enrique da Silva, da Unidade
Ivaté que desde 2005 já realizava o projeto com
muita dedicação, o que possibilitou a ampliação e
continuidade do Projeto Semeando o Verde.

Unidade Paranacity
Claudeni de Assis Bento, Monica Geracina Paula e
Rodrigo Paschoal Bellusci

“Unir-se é um bom começo, manter a união é
um progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória.”
(Henry Ford – pai da indústria automobilística)

Projeto marca presença no
desfile em Terra Rica
Colaboradora Camila Marafão

Foi realizado, na cidade de Terra Rica, o tradicional desfile em
comemoração à Independência do Brasil, e a Usina Santa Terezinha
marcou presença com a ala do Projeto Semeando o Verde.
No dia, cada criança desfilou com uma muda de árvore, que foi doada
para o plantio. A ala foi composta por 60 crianças - alunas do 4º ano do
Ensino Fundamental do Colégio Municipal Pequeno Príncipe.
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RESPEITO À VIDA

Fotos/ Evandro Fernandes/ www.gilbertogil.com.br
Imagem/ domacedo.blogspot.com.br

Plantão Musical canta Gilberto Gil
Via Lei Rouanet,
Usina Santa Terezinha
incentiva grupo
cultural formado por
profissionais da área
médica de Maringá
Suelen Albuquerque
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Ao fundo, as escadarias baianas da Igreja do Bonfim, e a frente, os
integrantes do Plantão Musical. Esse foi o cenário da apresentação
Gilberto Gil: Doce Bárbaro. O evento cultural homenageou uma
das maiores personalidades da música brasileira com composições
musicais e textos falados.
O Plantão Musical é um grupo composto por 14 pessoas - médicos
e esposas de médicos - que utilizam de elementos do teatro para se
apresentar. No Doce Bárbaro, cerca de 25 canções foram cantadas
e declamadas, como ‘Vamos Fugir’, ‘Andar com Fé’ e ‘Toda Menina
Baiana’.
O responsável pelo cenário, José Luiz Garcia, explica que para a
criação e execução do evento foram realizadas pesquisas sobre a
biografia e composições do cantor. “Escolhemos as músicas mais
importantes e conhecidas do Gil. Já as crianças declamaram letras
de músicas que não foram cantadas. A presença das crianças deu um
colorido a mais para o show.”
A partir da escolha das músicas ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’ e
‘Domingo no Parque’, filhos dos integrantes foram convidados
para cantar e declamar no espetáculo. Ao todo, foram 11 crianças
presentes no palco.
Os dois filhos da cantora, Adriana Albuquerque Nicolau, também
participaram do show. Ela afirma que as crianças ensaiaram em casa
e na SMM (Sociedade Médica de Maringá) - juntamente com o elenco.
Adriana canta no Plantão Musical há 13 anos, porém é a primeira vez
que os filhos cantam no espetáculo com a mãe.
A diretora artística, Leiza Maria, diz que as crianças são o futuro
do Plantão Musical e são até mais responsáveis que os adultos.

“Os pequenos chegam com o texto decorado. E fazem o que
peço. Não têm erros. As crianças estão acostumadas a decorar
devido ao período escolar e ainda não têm vergonha”, lembra.
Leiza responde que no show musical as canções foram
separadas por período e fases da vida do Gil. “Tem a fase
romântica, da ditadura e moderna. Criamos com o elenco,
que trouxe muita informação. Construímos juntos todas as
marcações do espetáculo.”
A cantora, Ana Rose Tetto Koga, salienta que os ensaios
ocorreram desde o início de março deste ano. Ela está há
15 anos no Plantão Musical e lembra que sempre realizam
apresentações para público maior - como o Doce Bárbaro. “O
grupo vai se adaptando ao tamanho do público, afetividade e
receptividade. Temos um púbico constante que nos acompanha
desde o começo. Quando vêm mais pessoas, ficamos mais
felizes”, diz.
Ana agradece a todos os parceiros do Plantão Musical,
inclusive a Usina Santa Terezinha. “Nós queremos transmitir a
arte e cultura para pessoas que não conseguem ter acesso. Só
é possível essa transmissão, nessa proporção, por conta das
pessoas e empresas que nos ajudam. Agradecemos a todos
que nos auxiliam a valorizar a cultura brasileira.”
A Usina Santa Terezinha destinou recursos via Lei Rouanet,
ou seja, a Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº. 8.313/ 91). E a
partir de iniciativas culturais, o espetáculo teve entrada franca
e foi apresentado em dois dias no Teatro Marista, em Maringá.
Os convites foram obtidos antecipadamente na SMM e cada
convite era trocado por dois litros de leite.
Segundo o presidente da SMM, Kemel Jorge Chammas,
foram arrecadados 2.200 litros de leite. Os leites foram doados
para as entidades maringaenses: Lar Escola da Criança e Casa
de Emaús.
O Plantão Musical também recebe apoio da Viapar e Unimed.

Curiosidade sobre Gilberto Gil:
Doce Bárbaro
Doces Bárbaros é o nome do grupo de MPB (Música Popular
Brasileira) dos anos 1970 - formado por Gilberto Gil, Caetano Veloso,
Maria Bethânia e Gal Costa.
O grupo surgiu para comemorar os 10 anos de carreira solo dos
seus componentes, que pretendiam além de realizar shows, gravar
um disco ao vivo e registrar tudo em um documentário.
Como grupo, Doces Bárbaros pode ser descrito como uma típica
banda hippie dos anos 1970, mas sua característica marcante é
a brasilidade e o regionalismo baiano, naturalidade de todos os
integrantes.
Fonte: pegacifras.uol.com.br
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Gilberto Gil (1942)
Gilberto Gil nasceu em 26 de junho de 1942, em Salvador. Vinte dias depois, a
família, que se mudara para a cidade apenas para o nascimento da criança, volta
para Ituaçu, no sertão da Bahia. Lá, Gil passou a infância. O filho do médico José Gil
Moreira e da professora Claudina Passos Gil Moreira formou-se em Administração,
mas desde cedo já demonstrava interesse pela música.
Por influência de Luiz Gonzaga, fez aulas de acordeom, porém escolheu o violão
quando resolveu seguir o caminho da música popular. Gilberto Gil – sua música, sua
interpretação, um compacto duplo gravado em 1963, marcou o início de sua trajetória
de sucesso na Música Popular Brasileira.
No ano seguinte, ao lado de Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Tom Zé e
outros, Gil participou do espetáculo Nós, Por Exemplo, em Salvador. Mas foi em 1967
– após lançar seu primeiro LP, Louvação – que passou a inserir novas sonoridades
à Música Popular Brasileira. Com ‘Alegria, Alegria’ (Caetano) e ‘Domingo no parque’
(de sua autoria), segundo lugar no III Festival de MPB da TV Record, fez eclodir o
Tropicalismo, movimento que logo começou a incomodar a ditadura militar.
Presos, Gil e Caetano acabaram exilados em Londres. No início de 1972, Gil
retornou ao Brasil, dando continuidade a uma obra que reuniria grandes clássicos
do cancioneiro popular: ‘Expresso 2222’, ‘Xodó’ (de Dominguinhos e Anastácia),
‘Refazenda’, ‘Refavela’, ‘Não Chore Mais’ (versão para ‘No Woman, no Cry’, de Bob
Marley), ‘Realce’ e ‘Super-homem – A Canção’.
Sua sequência de discos batizados com o prefixo ‘Re’ – Realce, Refazenda,
Refavela e Refestança – consolidou a carreira de sucesso. Em 1975, Gil gravou com
Jorge Ben (Gil Jorge Ogum Xangô, também chamado Gil e Jorge). No ano seguinte,
gravou também com os Doces Bárbaros – grupo formado por Gil, Caetano, Gal e
Bethânia.
Nos anos 1980, ele intensificou suas apresentações no exterior e assinou trilhas
sonoras para dois filmes de Cacá Diegues. No final daquela década, em um gesto
inédito para um músico brasileiro, Gil teve sua primeira experiência como político,
tornando-se vereador em Salvador.
Entre seus trabalhos nos anos 1990 estão os discos e shows Tropicália 2, com
Caetano (1993), e Gilberto Gil Unplugged (1994). O definitivo reconhecimento
internacional veio em 1998, quando Gil faturou o Prêmio Grammy
de melhor disco de World Music por Quanta Gente Veio Ver. Em
2000, lançou dois CDs: a trilha sonora do filme Eu Tu Eles, de
Andrucha Waddington, e Gil e Milton, com Milton Nascimento.
Dois anos depois, chegou às lojas Kaya N’ Gan Daya, com
regravações de Bob Marley e canções de sua autoria.
A i n d a em 2002, Gil tornou-se Ministro da Cultura do
governo de Luís Inácio Lula da Silva. Em agosto
de 2004, realizou um show na ONU (Organização
das Nações Unidas) em homenagem às vítimas
do atentado à sede da organização em Bagdá.
No ano seguinte, recebeu do governo Francês
a ‘Légion D’Honneur Grand Officier’.
Gilberto Gil segue compondo, fazendo
shows e mostrando a força de nossa música
para as mais diversas plateias do Brasil e do mundo.
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Fonte: tropicalia.com.br

No show, canções cantadas e
faladas comoveram a plateia. Veja
uma das músicas do compositor,
cantor e instrumentista - Gilberto
Gil:
Se eu quiser falar com Deus
Se eu quiser falar com Deus
Tenho que ficar a sós
Tenho que apagar a luz
Tenho que calar a voz
Tenho que encontrar a paz
Tenho que folgar os nós
Dos sapatos, da gravata
Dos desejos, dos receios
Tenho que esquecer a data
Tenho que perder a conta
Tenho que ter mãos vazias
Ter a alma e o corpo nus
Se eu quiser falar com Deus
Tenho que aceitar a dor
Tenho que comer o pão
Que o diabo amassou
Tenho que virar um cão
Tenho que lamber o chão
Dos palácios, dos castelos
Suntuosos do meu sonho
Tenho que me ver tristonho
Tenho que me achar medonho
E apesar de um mal tamanho
Alegrar meu coração
Se eu quiser falar com Deus
Tenho que me aventurar
Tenho que subir aos céus
Sem cordas pra segurar
Tenho que dizer adeus
Dar as costas, caminhar
Decidido, pela estrada
Que ao findar vai dar em nada
Nada, nada, nada, nada
Nada, nada, nada, nada
Nada, nada, nada, nada
Do que eu pensava encontrar
Fonte: www.gilbertogil.com.br
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Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha

José Pereira Santos: “O diferencial da empresa está nas
oportunidades. Temos que ser cabeças pensantes, fazer
tudo aquilo que já sabemos e mais”
Foto/ Suelen Albuquerque

usina com 17 anos.

Colaborador fala sobre as atividades
que desempenhou na Unidade
Paranacity, crescimento e tecnologias
Suelen Albuquerque

São 18 anos de Usina Santa Terezinha. José Pereira
Santos começou a trabalhar com 17 anos na Unidade
Paranacity. Trabalhou como ajudante geral no setor
agrícola. Depois, foi operador de trator, motorista e
encarregado do pátio da oficina.
Hoje é responsável pelo Sistema Pims (Sistema de
Gerenciamento de Informações de Processo) - que
controla todo o planejamento agrícola. Há quatro anos
ele desempenha a atividade.
Em entrevista, Santos conversou com a Equipe de
Comunicação sobre a sua trajetória e as tecnologias
utilizadas na empresa, como o Pims, computador de
bordo e o sistema de automação de abastecimento.
A Usina Santa Terezinha foi a primeira e única
empresa que o senhor trabalhou. Quais foram as
primeiras atividades que o senhor desenvolveu na
empresa?
Comecei a trabalhar na Unidade Paranacity como
ajudante geral. Na época usava-se o tratorista mais o
ajudante que levantava as barras. Nós levantávamos as
barras com as mãos. Não era mecanizado. Hoje é tudo
hidráulico. Além de ajudar com as barras, eu também
dava apoio na aviação aérea. Quando precisava, fazia
baliza e aplicação de inseticida. Comecei a trabalhar na
36 Revista Santa Terezinha Setembro/Outubro 2012

O senhor também operou trator. Como aprendeu
essa função?
Para aplicar o herbicida, tinha que ter condição
climática, não podia ter vento. Então, quando as
pessoas paravam por causa da condição climática, a
gente trabalhava no setor de preparo, para aprender.
Os colegas ensinavam a gente a operar as máquinas.
Teve um dia que precisou de mão de obra para assumir
o trator de preparo de solo. O trator era maior do que
eu estava acostumado a trabalhar. Eu trabalhava com
o Ford 630 e os tratores do preparo de solo eram 1580.
Fui eu e o meu irmão. E eu fui promovido para trabalhar
com o trator, na sulcação e cultivo da cana. Nessa
época, eu trabalhava e estudava. Estudava no período
da noite e trabalhava de manhã.
O senhor era muito jovem. Foi difícil aprender a
operar a máquina?
Na época, era tudo muito novo. Eu fui criado no sítio,
a gente trabalhava com o bicho da seda. As máquinas
da usina eram muito grandiosas. Estar em cima de uma
máquina era um negócio espantoso. Era novo. Não
foi difícil, foi fácil. As pessoas ajudaram e ensinaram.
Elas treinaram a gente para fazer o cultivo da cana.
Quando precisava, eu ia para o reboque, na parte de
carregamento, para dar suporte. Fazia a sulcação, na
parte do plantio. Esse equipamento em específico,
rodava em todas as áreas. Trabalhei em todas. Lembro
de uma safra no cultivo da cana, fazendo a parte de
adubação. Trabalhei algumas safras na parte da
sulcação, fazendo o cultivo. E também no preparo de
solo, levantando os terraços e fazendo as marcações,
junto com o encarregado de preparo de solo.
Teve um período que o senhor exerceu funções
mais internas na usina. O que o senhor fazia?
Passei a líder de transporte, de carregamento.
Trabalhei dois a três anos com transporte. Organizava
o transporte na lavoura, carregamentos e distribuição
de notas. Depois, trabalhei como folguista no pátio,

cobria a folga do encarregado do pátio de descarga,
e na central de rádio. E então, criaram um novo setor,
de manobrista, seria um pré-encarregado, para fazer a
seleção dos equipamentos que iam para a manutenção.
Eu ficava na central de rádio e atendia os motoristas.
Avaliava os problemas e fazia o contato com as pessoas
da manutenção. No caso, o engenheiro de manutenção
e os encarregados. Fiquei nessa função uns três anos.
O senhor cursava a universidade quando
começou a trabalhar com o Sistema Pims (Sistema
de Gerenciamento de Informações de Processo). O
que seria o sistema?
Estava no último ano do curso Sistema de Informação.
Daí, surgiu a oportunidade com o sistema Pims. Já estou
há quatro anos trabalhando com o sistema. O sistema
faz toda a parte de controle de planejamento agrícola e
registros.
Durante os 18 anos de empresa, quais foram as
evoluções que chamaram a atenção do senhor?
A mudança do pátio industrial foi a que mais me
chamou a atenção. Agora é tudo de primeira. Também
a tecnologia que temos hoje. Tudo é por computador
de bordo. O operador tem que identificar a sua
matrícula para acessar a máquina e as operações. E as
informações são transmitidas para uma central e ficam
disponíveis para a gerência e supervisão. Antes, todos
os acompanhamentos eram manuais. Anotava tudo no
papel. Hoje cada máquina tem o computador de bordo.
A operação é mais precisa. Consegue-se fazer um
acompanhamento maior. A empresa investiu bastante
na área de tecnologia. Outra tecnologia é o sistema de
automação de abastecimento. O colaborador só precisa
colocar o gatilho no campo do equipamento, que o
identifica e já libera o abastecimento.
Qual a expectativa do senhor em relação à Usina
Santa Terezinha?
A empresa está sempre investindo em tecnologia. Eu
acredito em fecharmos toda a parte de informatização
dos apontamentos e de receber as informações via

GPRS [Serviço de Rádio de Pacote Geral], em tempo
real da lavoura. Para que tenhamos o maior controle da
eficiência operacional. Eu acredito que daqui para frente
é isso aí. Fazer as transferências em tempo real. Porque
hoje, fazemos com coleta de dados. No futuro, quando
não for tão caro e mais viável, que tenhamos a tecnologia
e leitura em tempo real. Se o equipamento parar por
algum motivo, que possamos receber a mensagem.
Porque hoje, o sistema de coleta de dados demora de
dois a três dias. Mas já houve demoras de uma semana
para ter a avaliação. Acredito que no futuro teremos tudo
online.
De todos os benefícios da empresa. Qual o senhor
destaca?
A minha história de vida e usina estão bem juntas.
Em 2003, eu sofri um acidente com grau de gravidade
muito alto. Talvez, se eu não tivesse o plano de saúde,
talvez eu não tivesse sobrevivido. Como eu tinha o plano
de saúde, eu fui bem atendido. Fiquei sete dias na UTI
[Unidade de Terapia Intensiva]. E fiquei 30 dias internado.
Tive toda a parte de assistência. Foram seis meses de
tratamento. Se eu não tivesse empregado com plano
de saúde, não sei como teria sido. É muito importante
trabalhar em uma empresa que tem o plano de saúde.
Há bem mais segurança.
O senhor desempenhou diversas funções na
usina. O que o senhor aconselha para as pessoas
que desejam crescer na empresa?
Eu acredito que quando você quer alguma coisa, que
você quer realmente, você busca e consegue. Se há um
objetivo, se focar nele, você consegue. Na empresa, há
muitas oportunidades. Se você demonstrar interesse
e realmente deixar claro que você tem o objetivo que
você quer alcançar. Você vai conseguir. O diferencial
da empresa está nas oportunidades. Temos que ser
cabeças pensantes, fazer tudo aquilo que já sabemos e
mais, respeitando sempre. Porque se a empresa ganha,
ganhamos juntos. É aí que crescemos. Aqui temos a
liberdade para apresentar ideias. Há oportunidades de
crescimento.
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ÁGUA
NA
BOCA

Ingredientes

10 espigas de milho verde
4 ovos
100 gramas de margarina
3 cebolas médias
500 gramas de queijo

Chipaguaçu

mussarela (pedaços)
1 colher (sopa) de
fermento em pó
Sal a gosto

Modo de preparo

O prato dessa edição é
paraguaio. Lembra muito
uma receita conhecida
no Mato Grosso do
Sul, a sopa paraguaia.
Porém a Chipaguaçu é
feita com milho verde,
ao invés de farinha de
milho.
A receita da

1. Rale as espigas de milho ou corte os grãos com
uma faca. Bata no liquidificador: um ovo e um pouco
de milho, e assim por diante, até terminar os ovos e o
milho. Reserve.
2. Em uma panela, esquente a margarina e frite as
cebolas cortadas bem fininhas. Acrescente o queijo
cortado em cubos pequenos. Junte com o creme em
uma vasilha. Misture bem. Coloque o sal e o fermento
em pó.

torta paraguaia é
recomendada pela
colaboradora Larissa
Doldan Bettin.

3. Leve para assar em uma forma untada. Coloque uns
pedaçinhos de margarina em cima da massa para ficar
dourada. Asse até dourar.

Fotos/ Divulgação

