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O conhecimento é a soma de todos os pensamentos, ideias e criações
da mente humana. E esse conhecimento não se encontra só em papéis
ou sistemas de informação, mas também nas práticas e experiências das
pessoas. E cada vez mais, os seres humanos que são capazes de criar ou
agregar conhecimento conseguem vencer obstáculos. Priorizando a busca
e a troca de conhecimento, a Usina Santa Terezinha investiu em estimular
capacidades criativas, motivações e competências dos seus colaboradores.
Sendo assim, colaboradores dos setores da indústria, agrícola e
administrativo, da Unidade Paranacity, participaram do curso De Olho na
Qualidade. Também aprenderem mais sobre o programa japonês 5S (Senso
de utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina) – aplicado na
empresa, os colaboradores trocaram informações na busca de soluções para
dificuldades do dia a dia. Já na Unidade Ivaté, a capacitação foi voltada para
a tecnologia, meio ambiente, relações humanas, saúde e segurança. Cerca
de 24 colaboradores puderam explorar um novo mundo – o da informática.
Ainda na Unidade Ivaté, mestrandos da Universidade Estadual de Maringá
puderam conhecer as políticas ambientais adotadas pela empresa. Os
alunos visualizaram de perto a teoria na prática e trocaram ideias com os
colaboradores.
Gerar e aplicar conhecimento são itens básicos para propor mudanças,
como na Unidade Paranacity. Mudança que proporcionou a inauguração da
Central de Armazenamento de Resíduos Sólidos, servindo para armazenar
temporariamente resíduos que serão enviados, posteriormente, para a
reciclagem externa e aterros sanitários licenciados.
Em Ivaté, a experiência partilhada foi no 12º Rally Fluvial SOS Rio Ivaí,
no qual envolveu colaboradores e parceiros da área ambiental em favor do
plantio de árvores, soltura de peixes e retirada de lixos. Ainda pensando na
troca e transferência de experiências, o Projeto Semeando o Verde marcou
presença em eventos local, estadual e nacional. O projeto que envolveu 3.834
crianças foi divulgado em mostras e congressos, em Maringá, Curitiba e João
Pessoa (PB).
E assim, ao longo da leitura podem-se acompanhar práticas da gestão de
conhecimentos da Usina Santa Terezinha, sempre priorizando a interação
entre os colaboradores, o intercâmbio de conhecimentos, o fortalecimento
de competências, a promoção da criatividade e inovação e também as
responsabilidades, como as socioambientais.
Dessa forma, a Revista Santa Terezinha deseja que essa leitura agregue
mais conhecimento ao leitor!
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
Vai fazer as malas para viajar? Não deixe de lembrar que há o turismo sustentável. Lazer, férias e viagens
podem ser feitas com muita diversão e sem prejudicar o meio ambiente.
O turista pode se tornar um agente transformador que contribui com o bem-estar da sociedade e com a
conservação da natureza e de diversas culturas. Respeite os ambientes e comunidades dos locais visitados.
Pense verde!
Se você é um viajante responsável e bem informado, na hora de escolher o seu destino certifique-se de que
o mesmo oferece meios de transporte, acomodações, tratamento de lixo e esgoto e políticas mais sustentáveis,
assim como respeito à cultura e à comunidade.
E ainda, conheça práticas sustentáveis que orientam turistas, segundo o site www.passaporteverde.gov.br.
Quando estiver fazendo as malas, pense cuidadosamente no que realmente precisa levar. A
quantidade de itens na sua bagagem aumenta o impacto da sua viagem, pelas emissões de gás
carbônico e pelo lixo que você gera.
• Tente não levar de casa nada que possa encontrar lá. Comprar produtos de higiene ou alimentos no
mercadinho local, objetos de artesanato e produtos regionais, contribui com a geração de empregos,
aumenta a renda dos moradores e valoriza os talentos locais.
• Cuidado com pilhas, baterias e lâmpadas. Esses pequenos objetos contêm materiais tóxicos que contaminam
a água e o solo quando descartados de forma inadequada. Jamais os jogue no lixo comum, deposite esses
itens em coletores específicos. Se não encontrar lugar adequado para depositá-los, traga-os de volta.
• Embalagens são um problema para o meio ambiente. Retire-as das mercadorias antes de viajar. Além de
produzir menos lixo, você vai deixar sua bagagem mais leve, evitar emissões durante o transporte e poupar
fôlego durante caminhadas com mochila. Se levar uma embalagem cheia, traga-a vazia na volta.
Alguns exemplos de práticas verdes durante a sua estadia:
• Não retire plantas, nem leve ‘lembranças’ do ambiente natural para casa. Deixe pedras, flores, frutos,
sementes e conchas onde foram encontradas para que outros também possam apreciá-los.
• Não compre animais silvestres.
• Na praia, utilize protetor solar resistente à água para não poluir o mar e prejudicar a fauna marinha.
• Evite o uso desnecessário de água e de produtos químicos, utilizando por mais de um dia suas toalhas de
banho e rosto.
• Apague as luzes e desligue os equipamentos do ambiente ao sair.
• Ligue o ar condicionado, sempre com portas e janelas fechadas, e ventiladores apenas quando necessário.
• Feche a torneira enquanto escova os dentes. Assim, é possível gastar apenas dois litros de água em vez
de 60.
• Utilize sacolas reutilizáveis de pano ou papel em vez de saquinhos plásticos nas compras.
• Recolha todo o lixo produzido e separe materiais recicláveis de restos orgânicos.
Se você quer viajar de modo sustentável, deve fazer algumas escolhas que orientem seu
planejamento. Decida sempre por causar o mínimo impacto.
• Escolha os meios de transporte menos poluentes, lugares com menos concentração de turistas, hospedagens
mais ecológicas e alimentação saudável.
Ao viajar, consumimos produtos e serviços que refletem nossos valores. Questione cada vez mais
padrões de produção e consumo responsáveis pela degradação ambiental. Ajude na educação de
outros visitantes, transmitindo os princípios de mínimo impacto sempre que houver oportunidade de
disseminar essa atitude responsável.
Tenha uma boa viagem!

Galyna Andrushko

PESSOAS

Fotos/ Arquivo

Trabalho em equipe
no cenário das
organizações
Somos como uma grande engrenagem - que
para funcionar bem - precisa do envolvimento
de todos
Colaboradora Gisele Pereira Higino Vareschini

O trabalho em equipe é uma ferramenta importante que temos
dentro das organizações, que traz benefícios para todos os
envolvidos e principalmente a nós mesmos, pois essa troca de
experiência facilita o desenvolvimento das ações.
Quando um grupo de pessoas se dispõe a realizar uma tarefa
ou trabalhar juntos, com o objetivo comum - está trabalhando
em equipe. Podemos assimilar o trabalho em equipe como uma
engrenagem onde todos trabalham na mesma sintonia.
A vantagem do trabalho em equipe é trazer a troca de
conhecimento e agilidade para que possam ser cumpridas as metas
e objetivos de tarefas. Os benefícios que uma equipe bem afinada
pode trazer para a organização são bem visíveis, primeiro, porque
uma equipe é formada de pessoas, que trazem consigo histórias de
vida e competências diferentes, mas que se relacionam umas com
as outras. Por exemplo, uma pessoa é boa para analisar relatórios,
outra fala muito bem em público, já a outra tem muita facilidade para
resolver problemas. Sendo assim, essas características individuais
(somadas) podem formar uma equipe extremamente eficiente. E
são essas diferenças que fazem a diferença.
Dessa forma, o trabalho em equipe só contribui com o ambiente
de trabalho, sendo à base das nossas superações em termos de
relacionamento interpessoais, pois ajuda a lidar com as diferenças,
com as semelhanças e, principalmente, com os nossos preconceitos
em relação aos outros.
Nesse sentido, há dicas para se trabalhar em equipe com
harmonia, como ser paciente, aceitar as ideias dos outros, não
criticar os envolvidos, saber dividir, ser participativo, dialogar,
planejar e organizar funções da equipe.
A partir daí, comece a perceber o quanto essas trocas vão
contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e também
profissional.
A individualidade nem sempre nos leva a grandes conquistas e
méritos. Os méritos são adquiridos por meio de elos entre pessoas,
setores e áreas que dependem umas das outras, pois somos como
uma grande engrenagem, que para funcionar bem - precisa do
envolvimento de todos.
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Gisele Pereira Higino
Vareschini é psicóloga
organizacional.
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Curso de Informática aborda
formação cidadã
Colaboradores da Unidade Ivaté
participaram de capacitação voltada
para tecnologia, meio ambiente, relações
humanas, saúde e segurança
Colaborador Diego Horie

O Curso de Informática ocorreu em parceria da Usina Santa
Terezinha com a Prefeitura de Ivaté, tendo o Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial) – Umuarama como
instituição promotora. O curso, do Programa Caminhos da
Profissão, contou com a participação de 24 colaboradores
e abordou a formação técnica em informática e cidadã, com
conteúdos voltados para a autoestima, meio ambiente, relações
humanas, saúde e segurança.
Para o aluno Sebastião de Souza Neto, não existe idade
para aprender. “O curso abre as portas para um novo mundo,
o da tecnologia. Além disso, temos uma equipe de professores
competentes que realiza o trabalho com amor”, disse.
Segundo a professora, Renata Tristão Barbosa, o curso é
mais do que inclusão digital. “Eles têm a oportunidade de fazer
novas amizades e com isso melhorar a qualidade de vida e a
autoestima”, acrescentou.
Sob coordenação pedagógica de Cleuza Natalina da Silva,
o curso contou com módulos de formação técnica e cidadã,
ministrado pela professora Cleuza Genir.
A aluna Lucilene Fernandes está feliz em concluir o curso.
“Os professores são ótimos e pacientes. Agora posso mexer
em um computador com mais propriedade”, salientou.
Rosângela Rumão dos Santos, também gostou das aulas. “O
curso é excelente e nós temos a oportunidade de aprender a
usar uma ferramenta que antes era desconhecida”.
A entrega dos certificados e confraternização contou com a
presença das autoridades: o prefeito Sidnei Delai, a secretária
de educação Silvana dos Santos Fonseca, o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Joarez Xavier Correa, o
representante da usina Giorgio Kengi Calegari e a psicóloga
Andresa Biliatto, idealizadora do curso.
O instrutor de treinamentos, Diego Horie, lembra que o curso
promove a capacitação da mão de obra que necessita de
ferramentas digitais para poder manter a empregabilidade em
alta, além de inserir os colaboradores na nova realidade digital.
Novembro/Dezembro 2012 Revista Santa Terezinha
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De Olho na Qualidade é realizado na
Unidade Paranacity
Curso desenvolvido

Visando o processo de melhoria constante, na Unidade Paranacity, foi
realizado
o Curso De Olho na Qualidade, do Senar (Serviço Nacional de
pelo Senar (Serviço
Aprendizagem Rural). Foram 30 participantes/ colaboradores de diversos
Nacional de
setores da indústria, agrícola e administrativo.
Aprendizagem Rural)
O treinamento teve duração de 20 horas para os participantes e 56 horas
foi aplicado para
para a instituição, pois os conteúdos práticos são aplicados para a turma
ao mesmo tempo. A prática é realizada nos setores onde os colaboradores
colaboradores das
trabalham. A cada módulo do Programa 5S (Sensos de utilização, ordenação,
áreas da indústria,
limpeza, saúde e autodisciplina) os participantes têm que aplicar o conteúdo
agrícola e administrativa
em seu setor. Os resultados são analisados e discutidos juntamente com
a instrutora. O intercâmbio entre as áreas foi interessante, pois provocou
Colaborador Rodrigo Paschoal
a troca de informações na busca de soluções para dificuldades similares.
Bellusci
No último dia de treinamento houve a oportunidade da participação dos
gerentes de produção agrícola e mecanização agrícola que demonstraram
grande satisfação com o resultado do curso. Eles comentaram que
realmente o processo de qualidade deve ser contínuo, pois em 2009
quando participaram de uma das turmas do curso, realizaram suas tarefas
em locais que novamente necessitaram de intervenção. E ainda, disseram
que o exemplo deve ser daqueles que possuem o poder de decisão dentro
da empresa, seguindo os Programa 5S evita-se o (re)trabalho.
Essa foi a quarta turma do curso realizado na Unidade Paranacity. A turma
envolveu um total de 93 colaboradores. O plano para 2013 é a realização de
mais treinamentos focando a qualidade.
8
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Qualificação para soldadores
Colaboradora Gabriella Giani Pieretti Gadelha

Com o objetivo de qualificar seus colaboradores, a Unidade
Tapejara, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) de Cianorte, realizou o Curso de
Qualificação Profissional de Soldador.
Foram duas turmas de 16 alunos, totalizando 32 colaboradores
treinados.
Com muito orgulho parabenizamos aos colaboradores que
se dedicaram e se empenharam durante dois meses para a
conclusão do curso.

Fotos/ Diego Horie

Lubrificante é tema de curso na Unidade Ivaté
Colaborador Diego Horie

No meio industrial é nítida a preocupação das empresas com a
manutenção de seu maquinário. As empresas buscam aumentar
sua competitividade de mercado por meio do gerenciamento dos
gastos com a manutenção, que podem representar entre 15 a
30% do custo dos bens produzidos.
O Curso de Lubrificantes Ipiranga surgiu como demanda
verificada dentro da Usina Santa Terezinha. No curso aplicado
na Unidade Ivaté, os participantes aprenderam a identificar os
diferentes tipos de lubrificantes existentes, conhecer suas formas
de aplicação, seu correto manuseio e a interpretar os resultados
de análises físico-químicas de óleos lubrificantes. O curso foi
ministrado pelo engenheiro Fernando Cossu, da Ipiranga.

Curso sobre Vasos de Pressão
Fotos/ Diego Horie

Colaborador Diego Horie

O curso Vasos de Pressão foi realizado na Unidade Ivaté, em
parceria com a empresa Ética – Empreendimentos Tecnológicos,
e abordou a norma regulamentadora 13 (NR-13). O curso foi
desenvolvido por meio de exemplos e a partir de inspeções
realizadas na unidade.
O curso teve como finalidade fornecer aos participantes
subsídios para operar vasos de pressão, sensibilizar os
operadores quanto a necessidade de neutralizar ao máximo a
possibilidade de provocar acidentes, atendendo o cumprimento
ao disposto na NR-13 do Ministério do Trabalho.
Entre os temas abordados estão: Grandezas, Operação de
Vasos de Pressão: Pressão Interna; Projeto de Vasos de Pressão:
Pressão Externa; Aberturas, Bocais e Flanges; Fabricação de
Vasos de Pressão e Inspeção de Vasos de Pressão.

Fotos/ Valmir Araújo Gomes

Unidade Paranacity investe em
capacitações
Desenvolvimento
Comportamental
e Corte de Canade-Açúcar foram
aplicados para
centenas de
colaboradores
Colaborador Rodrigo Paschoal
Bellusci
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Na Unidade Paranacity são realizados três cursos de Desenvolvimento
Comportamental de 128 horas do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural). Os cursos focam os líderes da indústria, agrícola e administrativo.
São 47 colaboradores participantes, que em oito meses desenvolvem
os conteúdos: Desenvolvimento Humano (antropologia), Visão da Pessoa
Humana, Valores (família/ trabalho), Ética (pessoal e profissional);
Desenvolvimento de Competências Interpessoais, Relações Interpessoais,
Trabalho em Equipe, Liderança, Motivação Pessoal, Criatividade
e Iniciativa, Negociação e Estratégias, Comunicação Interpessoal;
Desenvolvimento Educacional, Aprendizagem (estilos de aprendizagem),
Andragogia (educação de adultos), Planejamento Organizacional, Técnicas
de Apresentação.
Uma das atividades realizadas no curso oportuniza a integração das
famílias dos colaboradores. Em um dia de visita à empresa, as famílias
podem conhecer o local onde o colaborador trabalha e o processo
industrial. Os visitantes almoçam no refeitório vivenciando uma experiência
que motiva os participantes do treinamento, sendo uma oportunidade de
trazer a família para conhecer onde trabalham.
Ainda no curso de Desenvolvimento Comportamental, os participantes
são estimulados a identificar melhorias para as condições de trabalho,
motivação dos colegas, economias da empresa por meio de melhorias no
processo ou em equipamentos. Os temas são livres e desenvolvidos com
auxilio do instrutor do curso e do superior do participante.
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Desenvolvimento Comportamental: prática
Em 2012, o colaborador - Luciano Caris de Oliveira,
sugeriu uma melhoria para casos em que o vazamento
de ar, no sistema de serviço de freio de alguns modelos
de reboques, não esgotavam o ar completamente por
utilizarem um reparo de exaustão na válvula, liberando
os freios do implemento e gerando riscos de danos
físicos a equipamentos e pessoas, pois deixavam o
reboque sem freio.
Foi identificada a melhoria, sendo que consistia
na troca do reparo da válvula, retirando o reparo de
exaustão e substituindo por um reparo de descarga, que
em caso de vazamento esgotará o ar completamente
mantendo o implemento parado.
Oliveira salientou que o sistema utilizado pelo
fornecedor visa proteger a cuíca, pois sempre mantém
o ar no sistema, porém o risco de haver um vazamento
e pelas condições de trabalho da usina – sempre
haverá um equipamento com capacidade de fazer ar
para utilização dos reboques – não há necessidade
desse sistema devido ao risco agregado.
O custo para a troca dos reparos é muito baixo e
de fácil aplicação. Para o gerente, Guilherme de
Almeida Prado Rodrigues, esse tipo de melhoria que
surgem nos treinamentos são muito importantes, pois
demonstram o comprometimento dos colaboradores e
trazem melhores condições de trabalho e segurança

para os trabalhadores. Ele ainda comentou que esse
tipo de melhoria deve ser compartilhada com as
demais unidades.
Cursos de Corte de Cana-de-açúcar
Também, como forma de integração entre as
diferentes áreas da empresa, foram realizados
seis cursos do corte de cana-de-açúcar avançado
motivacional.
Os cursos desenvolvem os seguintes conteúdos:
Desempenho Pessoal; Motivação; Auto-imagem;
Desempenho Profissional; Capacidade de Mudança;
Trabalho em Equipe e Relacionamentos; Conhecimento
da Produção e Fatores Econômicos da Usina (visita);
Básico de Funcionamento das Regras Internas da
Empresa; Prevenção dos Riscos do Trabalho. E tem
como uma de suas atividades a visita à indústria.
Durante a visita à empresa, os trabalhadores rurais
conheceram os processos de industrialização continuidade do seu trabalho, podendo agregar valor
ao que fazem. E ainda, tiveram a oportunidade de
conhecer a indústria, interagir com os colaboradores
e dar um sentido ao seu dia a dia, pois conhecendo a
cadeia produtiva valorizam o seu trabalho e sentem-se
motivados a buscar qualidade no que produzem. No
total, participaram do treinamento 153 cortadores de
cana.

Novembro/Dezembro 2012 Revista Santa Terezinha
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Formaturas do Jovem
Agricultor Aprendiz
Unidades Cidade Gaúcha, Rondon, São Tomé,
Iguatemi e Paranacity organizaram festas para

Unidade Cidade Gaúcha

comemorar a conclusão do curso de Mecânica

O Programa JAA (Jovem Agricultor Aprendiz) formou 168 aprendizes
do curso de Mecânica em todas as unidades produtivas da Usina Santa
Terezinha - durante o ano de 2012.
E para comemorar a conclusão do curso, as unidades organizaram festas
com os alunos, famílias e convidados, com direito a jantar e música.
O JAA é aplicado nas oito unidades da empresa, em parceria com o
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) – Paraná, e conta com
parte teórica e prática.
Na parte teórica as aulas são ministradas por instrutores do Senar,
com disciplinas direcionadas para o meio ambiente, competência para
o trabalho e cidadania. Já a parte prática é supervisionada e orientada
por colaboradores da usina. Essas aulas são desenvolvidas em espaços
adequados e equipados das unidades.
Na Usina Santa Terezinha, o Programa Jovem Agricultor Aprendiz
também é chamado de Programa AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e
Jovens).

Unidades Cidade Gaúcha, Rondon e São Tomé
Taise Signorini

Com satisfação e entusiasmo a Usina Santa Terezinha - Unidades Cidade
Gaúcha, Rondon e São Tomé - formou 33 jovens aprendizes. Sendo 12
formandos de Cidade Gaúcha, 15 de Rondon e 6 de São Tomé.
Já há alguns anos, por meio da parceria estabelecida com o Senar (Serviço
de Aprendizagem Rural) Paraná, jovens entre 16 e 18 anos de idade têm a
oportunidade de no período de aproximadamente dez meses participarem
do programa que envolve formação, aprendizado teórico e prático, bem
como inserção no mercado de trabalho. Haja vista que em sua maioria,
após o término do programa e já tendo completado 18 anos de idade, os
jovens têm a possibilidade de fazer parte do quadro de colaboradores da
sua respectiva unidade.
A formatura é um momento de enaltecimento de todo o esforço e
conquista de um ano de estudo e conquista de novas habilidades, de modo
que possibilita aos jovens a oportunidade de visualizar, de forma concreta,
a conclusão desse primeiro instante de formação profissional. E também
se estende a empresa por meio da contribuição que oportuna a esses

Fotos/ Arquivo/ Marinho Martinello

Suelen Albuquerque

aprendizes, e que consequentemente, retorna, pois com a contratação a
empresa passa a possuir mão de obra qualificada para a área de mecânica.
Sabe-se que o mercado de trabalho, na atualidade, é extremamente
seletivo e exigente. Sendo assim, o programa possibilita a esses jovens
uma oportunidade de melhor inclusão, pois a profissionalização, que é
uma das características repassadas durante o período vigente, permite o
estabelecimento de relações mais autônomas e construtivas, que visam a
edificação ativa no futuro profissional de qualquer pessoa.

Unidade Iguatemi
Camila Maria Calabrezi

A Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, formou a segunda turma do
AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e Jovens) com um total de 30 alunos.
Em dezembro foi realizada a formatura dos alunos e a colação de grau. E
eles puderam partilhar junto aos seus familiares essa data tão importante.
A Arest (Associação Recreativa e Esportiva Santa Terezinha) foi o palco
do evento.
A festa foi preparada com muito carinho pelos envolvidos, tanto a colação,
quanto o jantar dançante foram lindos e inesquecíveis.

Unidade Paranacity
Suelen Albuquerque

Na Unidade Paranacity, a formatura do AAJ chamou a atenção de todos os
convidados com o discurso de um formando que comparou o aprendizado
do curso com o crescimento e desenvolvimento de um pássaro, que pode
voar para onde quiser.
O aluno, Jairo Rodrigues da Silva, conta que preparou o discurso em casa.
“Estava pensando em algo produtivo e de repente surgiu à curiosidade de
saber como os pássaros viviam e como faziam para voar. E aí surgiu a
comparação no discurso.”
Ele diz que no curso, os alunos tiveram parte teórica e prática, sendo que
na prática estudaram motores dos tratores e conheceram os processos no
campo, como o corte de cana e o plantio mecanizado e manual. E ainda
fizeram trabalhos sociais na Apae (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), de Paranacity, e no Lar São José, de Colorado.
Perguntado sobre a sua expectativa após o término do curso, Silva fala
que é conseguir um bom emprego e se adequar no trabalho. O aluno
explica que no início do curso, suas notas na escola eram abaixo da
média e sua frequência deixava a desejar. “Com o curso, eu aprendi a ter
comprometimento. Eu vi que a vida seguia diferente do que eu pensava. E
eu tinha que ter um comportamento certo, para que a turma me apoiasse.
Então, eu consegui diminuir as faltas e não tirei mais nota vermelha”,
lembra.
O diretor da Unidade Paranacity, Álvaro Meneguetti, ressalta as
vantagens da parceria da Usina Santa Terezinha com o Programa JAA.
“Nós estamos ajudando na formação dos jovens, oferecendo caminhos e
formação profissional e cidadã. Formamos mão de obra especializada. E
se eles quiserem trabalhar na usina, tem vaga garantida. Serão muito bem-

Unidade Iguatemi

vindos.”
O superintendente do Senar-PR, Ronei Volpes, destaca que o programa
oferece uma visão de profissão e de futuro aos jovens, além de atender as
necessidades da empresa.
“Com a Usina Santa Terezinha temos parceria desde o primeiro curso do
Senar, há 20 anos. A parceria do JAA tem sido um sucesso extraordinário e
uma demonstração de competência e de formação profissional para o país.
Formamos pessoas cidadãs, responsáveis com a sociedade, ambiente e
família”, diz Volpes.
Segundo o diretor, Ágide Meneguetti, o Senar tem muitos programas
admirados, mas o JAA é o programa que ele mais admira e tem um carinho
especial. “Os jovens se formam e tem um mundo aberto para trabalharem na
empresa em que estão participando ou partir para o mercado de trabalho”,
afirma.
A instrutora do Senar, Marlene Fátima Calzavara, explica que o programa
exige que o aluno esteja estudando. “Nós acompanhamos a conduta dos
alunos na escola.”
Marlene ainda diz que a maior mudança percebida nos alunos é a
comunicação com os pais. “Geralmente os filhos não têm diálogo com a
família. Mas o programa muda esse comportamento”, destaca.
Confira a quantidade de aprendizes que se formaram em cada
unidade:

Unidades

Aprendizes

Cidade Gaúcha

12

Iguatemi

30

Ivaté

30

Paranacity

25

Rondon

15

São Tomé

6

Tapejara

30

Terra Rica

20

Total

168

Discurso lido na Formatura do JAA, na Unidade Paranacity
Autor: Jairo Rodrigues da Silva, jovem aprendiz
“Boa noite a todos,
O curso Jovem Aprendiz é essencial para nosso desenvolvimento.
Somos como um passarinho, ele nasce pelado, sem penas, essas penas
vão se desenvolvendo com o passar do tempo, uma a uma, aos poucos.
Nesse curso não foi diferente, estávamos crus, sem penas, e aos
poucos fomos nos desenvolvendo até chegar ao ponto que pulamos do
ninho e tivemos confiança para voar.
Os instrutores Marlene, Marcio e Valmir contribuíram cada um a sua
maneira, a Marlene [Calzavara] nos ajudou na parte comportamental
puxando a orelha e nos moldando, o Marcio [Versoni] além de nos formar
excelentes mecânicos, nos ajudou nesse sentido, o Valmir [Gomes]
nosso paizão, confiou e nos designou a cada função para crescermos
mais.
E assim através do apoio da usina hoje aprendemos a voar e voaremos
junto a ela.”

Unidade Paranacity

Fotos/ Arquivo

Treinamento do Programa 5S
Unidade Ivaté promove orientações da metodologia de trabalho
desenvolvida na empresa para colaboradores da Central de
Manutenções
Colaborador Diego Horie

O Programa 5S é a metodologia de trabalho que possibilita um melhor planejamento sistemático,
aumentando a produtividade, clima organizacional e motivação dos colaboradores. O programa
é baseado em cinco palavras japonesas: Seiri (Utilização), Seiton (Ordenação), Seiso (Limpeza),
Seiketsu (Saúde) e Shitsuke (Autodisciplina).
O Programa 5S foi criado na Usina Santa Terezinha com o nome de Qualidade Total, pela
necessidade de racionalizar serviços, otimizar esforço físico, melhorar o atendimento aos clientes e
fornecedores e o ambiente de trabalho.
Na Unidade Ivaté, foi realizado o treinamento inicial do 5S que contou com a presença dos
colaboradores da Central de Manutenções – Oficina Mecânica Agrícola. Sendo o instrutor do
treinamento, o colaborador Diego Horie.
“Nós percebemos que os colaboradores têm conhecimento sobre o Programa 5S e utilizam a
metodologia não só na empresa, mas também na sua vida pessoal”, conta a psicóloga da unidade,
Adriana Campos.
Conforme Adriana, no geral pode-se concluir que o programa promove mudanças
positivas de comportamento no ambiente de trabalho e a empresa preocupa-se com
seus colaboradores, pois está sempre promovendo cursos de reciclagem.
“É muito gratificante poder contribuir com os colaboradores, multiplicando esta
metodologia que muito auxilia nas nossas atividades na empresa”, relata o instrutor,
Diego Horie.

PESSOAS

Fotos/ Arquivo

Comitês encerram ano
com confraternização
Colaborador Waldomiro Baddini

Os comitês de Recursos Humanos e de Segurança do
Trabalho, no Corporativo, realizaram a última reunião do ano
– onde foram tratados os assuntos das respectivas áreas,
bem como um relato sobre as atividades no decorrer do ano.
Para finalizar o ano foi planejada uma confraternização com
todos os participantes e convidados, tendo sido disputado um
jogo de futebol suíço e oferecido um delicioso churrasco para
as pessoas presentes.
Os gerentes Waldomiro Baddini e Henrique William Bego
Soares agradeceram e enalteceram o empenho de todos os
colaboradores na realização dos trabalhos propostos no ano
que se findou.
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Desenho/ Alexandre Mourão

Final de ano:
confraternização do
Corporativo e Logística
Suelen Albuquerque

A Confraternização do Corporativo e Logística foi realizada na Afus
(Associação dos Funcionários da Usina Santa Terezinha) e contou com a
presença de dezenas de colaboradores.
O momento que simboliza o trabalho em equipe, a comemoração
dos resultados alcançados e promove a união e motivação dos
colaboradores - foi bem animado. Com um cardápio variado e muita
carne, os colaboradores puderam comemorar o ano de 2012.
Mesmo com chuva, os colaboradores se sentiram a vontade e
descontraíram, até mesmo para dançar. A confraternização contou
com a presença de gerentes e direção da empresa.

Fotos/ Evandro Fernandes
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EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Central de Armazenamento de
Resíduos Sólidos é inaugurada
Construção da Unidade
Paranacity tem como
prioridade o respeito ao meio
ambiente, atendendo normas
e legislação vigente

Fotos/ Mônica Geracina Paula

Colaboradora Mônica Geracina Paula
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A Unidade Paranacity inaugurou a Central de
Armazenamento de Resíduos Sólidos com 436.36 m². A
ampliação exigiu três meses de serviços de obras e reformas
do antigo lavador/ lubrificador da unidade.
O projeto tem como prioridade o respeito ao meio ambiente
e atendimento às normas e legislação vigente, assim como,
visa atender às necessidades da empresa em relação a
segregação e acondicionamento dos resíduos industriais
gerados.
A Cars (Central de Armazenamento de Resíduos Sólidos)
está subdividida em baias para armazenamento intermediário.
Com o total de sete baias para armazenamento dos resíduos
Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos) .
O local é coberto, fechado e apresenta porta de acesso
na região frontal para os carregamentos de armazenamento
e retirada dos resíduos. Além disso, possui canaletas para
coleta de possíveis derramamentos de líquidos e bacia de
contenção para o recolhimento do líquido derramado. A
empresa destina os resíduos classe I e classe II, para o aterro
sanitário de Curitiba, sob responsabilidade da Essencis
Soluções Ambientais.
A central serve para o armazenamento temporário de
resíduos, como papéis, plásticos, lixos eletrônicos, lonas
freios, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) diversos
e contaminados, sólidos contaminados, pilhas e baterias, e
ainda, sucatas de baterias automotivas e lâmpadas. Esses
resíduos são enviados posteriormente para reciclagem
externa e aterros sanitários licenciados.
Serão estabelecidos rotas e períodos do dia para a coleta
em cada setor, e para cada resíduo de acordo com sua
geração e necessidade. A central conta com uma equipe com
seis colaboradores nos serviços de coleta e separação e um
técnico ambiental.
A Usina Santa Terezinha, ciente de que a perenidade dos
negócios se dá, também, pela seriedade de sua postura frente
aos recursos naturais, tem se antecipado às exigências legais
com medidas inovadoras e arrojadas de proteção à natureza.
E realiza a coleta seletiva, armazenando e separando de
forma correta para posterior destinação dos resíduos sólidos.
A Unidade Paranacity se alinha as intenções da empresa em
melhorar, ainda mais, o compromisso com o meio ambiente.

Fotos/ Suzelaine Laguilo Pastora

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Alunos da UEM realizam visita
técnica
Mestrandos da
Universidade Estadual
de Maringá conheceram
processo industrial,
visualizando a teoria na
prática
Colaboradores Diego Horie/ Fabio
Zampieri

Os mestrandos da UEM (Universidade Estadual de Maringá)
visitaram as dependências do parque industrial da Unidade Ivaté a fim
de conhecerem as políticas ambientais adotadas pela empresa.
Recepcionados pelo instrutor industrial - Diego Horie e analista
ambiental - Fabio Zampieri, os acadêmicos assistiram ao filme
institucional da empresa.
Durante duas horas, os acadêmicos visitaram as instalações
da empresa, conhecendo o processo industrial, que permitiu a
visualização da teoria na prática, dentro das atividades estudadas na
pós-graduação.
Segundo os alunos que cursam o PEU (Pós-Graduação em
Engenharia Urbana), o que chamou a atenção na visita foi a limpeza e
a organização da empresa, a política de valorização dos colaboradores
e a qualidade e controle do processo industrial.
“Essas oportunidades de aprendizado são muito importantes, porque
raramente as organizações abrem suas portas para visitas técnicas de
estudantes”, acrescenta a mestranda, Marisa Fujiko Nagano.
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DIVERSIDADE HUMANA

Colaboradoras participam
do Futebol da Amizade
Mais uma iniciativa no âmbito do esporte foi promovida para
a recreação das colaboradoras. O evento teve por objetivo
promover recreação e confraternização das mulheres colaboradoras da Unidade Ivaté, por meio de amistosos de
futebol.
“Queremos com o Futebol da Amizade, promover maior
proximidade com os demais setores, além de incentivar as
colaboradoras a prática esportiva”, explica o coordenador do
evento, Luiz Carlos Vanzei.
Para as colaboradoras é uma oportunidade desfrutarem de
horas de lazer e descontração.

Foto/ Diego Horie

Colaborador Diego Horie

PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

Refeitório da Unidade
Rondon começa a funcionar
Colaborador Edson Antonio Bertanha

A Unidade Rondon está em festa. O sonho e anseios da diretoria, gerencias e colaboradores se realiza com
a inauguração do refeitório na unidade.
O refeitório é gerido pela própria unidade. Ainda, foram contratadas nutricionista, cozinheiras e auxiliares,
gerando mais empregos, custo acessível e qualidade das refeições, bem como maior qualidade de vida para os
colaboradores.
O refeitório produz refeições para o almoço, jantar e ceia - totalizando 660 refeições dia.
Fotos/ Edson Antonio Bertanha
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INTEGRAÇÃO

Visita na lavoura motiva
rurícolas
Psicóloga e assistente social da Unidade Tapejara visitaram colaboradores
nas lavouras e incentivaram o retorno escolar e a redução de ausências no
trabalho
Colaboradoras Larissa Doldan Bettin/ Daniela de Cassia Bernal

Cada vez mais o relacionamento entre empresa
e colaborador se torna importante no ambiente
corporativo. A organização tem a responsabilidade
de cuidar de seus colaboradores, como também
manter um bom relacionamento. Dessa forma, os
colaboradores trabalham mais comprometidos com
os objetivos da empresa.
Ao observar a necessidade da relação mais
próxima com os colaboradores rurícolas da Unidade
Tapejara, a psicóloga Larissa Doldan Bettin e a
assistente social Daniela de Cássia Bernal iniciaram
um trabalho que consiste em visitas nas lavouras.
No decorrer das visitas foram abordados os
seguintes temas: motivação, incentivo ao retorno
escolar e a diminuição do absenteísmo (ausência do

colaborador no trabalho).
Há quem diga que manter um bom relacionamento
com os funcionários só dá certo em empresas de
pequeno porte, com poucos funcionários. Mas o
que vemos nos dias de hoje é um movimento das
grandes empresas em direção a uma relação mais
estreita com os seus colaboradores, por meio de
programas internos de relacionamentos, como
atividades individuais e coletivas executadas com
equipes multidisciplinares.
Na ocasião das visitas, as colaboradoras
colocaram-se a disposição para eventuais
esclarecimentos enfatizando sempre um contexto
coletivo e participativo. Sendo assim, todos ganham:
a empresa e o colaborador.
Fotos/ Adjair Lima de Jesus
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RESULTADOS

Semeando o Verde é
apresentado em eventos
Projeto da Usina Santa Terezinha é divulgado em congresso e mostras
promovidas pelo Serviço Social da Indústria - em Maringá, Curitiba e
Paraíba
Suelen Albuquerque

O Projeto Semeando o Verde, desenvolvido
pela Usina Santa Terezinha e planejado em
comemoração ao Dia da Árvore foi divulgado em três
eventos: “Mostra de Projetos – Jeitos Maringaenses
de Mudar o Mundo”, “5º Congresso Nós Podemos
Paraná: Estratégias para o desenvolvimento local e
os ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio)”
e “ODM na Indústria”, promovidos pelo Sesi (Serviço
Social da Indústria).
O Semeando o Verde é voltado para a educação
ambiental e contribui com a preservação da
biodiversidade. Nas oito unidades da empresa,
3.834 crianças participaram de atividades lúdicas,
educativas e ambientais do projeto. Além das
atividades, o projeto ainda proporcionou o plantio de
cerca de 24.000 árvores – plantadas pelas crianças e
colaboradores. O projeto visa estimular nas crianças
uma consciência voltada à preservação das matas
ciliares e arborização das cidades.
Mostra de Projetos – Jeitos Maringaenses de
Mudar o Mundo
O Projeto Semeando o Verde foi divulgado na
Mostra de Projetos – Jeitos Maringaenses de Mudar
o Mundo, realizado em Maringá. A mostra realizada
no auditório do Cesumar (Centro Universitário de
Maringá) teve o objetivo de reconhecer e integrar
projetos que buscam o alcance dos ODM (Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio), promovidos pelo
Movimento Nós Podemos Paraná.
No evento, a analista de recursos humanos do
Corporativo - Solange Gil de Azevedo, apresentou
e divulgou o Semeando o Verde para todos os
convidados. Segundo ela, o evento é uma forma
das organizações se interagirem. “A mostra contribui
para agregar conhecimentos e trocar experiências e
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informações. Sendo contribuições para a qualidade
de vida e meio ambiente. O evento foi muito positivo”,
diz.
Na mostra foram apresentados 20 projetos
sociais desenvolvidos em Maringá, entre eles o
projeto sustentável da Usina Santa Terezinha. A
coordenadora do Movimento Nós Podemos Paraná,
Maria Aparecida Zago Udenal, afirma que a mostra
oferece reconhecimento, visibilidade e integração
aos participantes.
“Vimos vários projetos com o mesmo objetivo.
Às vezes as organizações podem até se juntar e
fortalecer o projeto. Na metodologia que trabalhamos,
chamamos de Círculo de Conhecimento. Esse
círculo leva o conhecimento para as instituições que
estão produzindo e realizando, e ainda, compartilha
esse conhecimento.”
Ela destaca a contribuição da Usina Santa
Terezinha com o ODM 7 (Qualidade de Vida e
Respeito ao Meio Ambiente). “Sabemos o quanto
é importante à preservação e conservação do meio
ambiente e o uso correto do solo. E a usina faz isso
com as crianças.”
Segundo Maria Aparecida, a usina faz um trabalho
diferenciado. “Muitos dizem que as crianças são
o futuro, mas elas são o presente. Se tivermos
cidadãos colaborando na formação da sua plenitude,
com certeza vamos ter pessoas responsáveis. E
o bacana é que o Semeando o Verde envolve os
colaboradores.”
A coordenadora do movimento diz que o projeto
da usina vai além da responsabilidade social e
ambiental, pois também compartilha valores. Ela
ainda ressalta que o projeto não é feito para a
comunidade, mas feito com a comunidade.

ODM na Indústria
O evento ODM na Indústria ocorreu no Sesi (Serviço Social da
Indústria) – em João Pessoa (PB) - e também teve a participação do
Projeto Semeando o Verde.
O psicólogo da Unidade Paranacity, Rodrigo Paschoal Bellusci, teve
30 minutos para apresentar o Semeando o Verde no evento.
Segundo ele, participar do ODM na Indústria contribui em motivar
e mostrar para as empresas que pode ser possível se preocuparem
com ações sustentáveis além da sua produção, e ainda, conscientizar
as pessoas e promover melhorias para o meio ambiente.
“Percebi que sem o incentivo ao voluntariado as ações não
acontecem. Também, que os ODMs podem nortear e
ajudar a usina a organizar as ações, que são muitas,
em blocos. Por exemplo, meio ambiente. Temos várias
ações que juntas formam um grande projeto”, destaca
Bellusci.

Mostra de Projetos
Fotos/ Suelen Albuquerque/ Arquivo/ Débora Schmitt/ Divulgação

5º Congresso Nós Podemos Paraná: Estratégias para o
desenvolvimento local e os ODM (Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio)
O 5º Congresso Nós Podemos Paraná, realizado em Curitiba, com
o tema Estratégias para o desenvolvimento local e os ODM (Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio), também contou com a participação
do Semeando o Verde.
No evento que reuniu projetos de diversas cidades do Paraná,
o objetivo principal foi promover o diálogo sobre boas práticas
que contribuem para o alcance dos ODM e que incentivem o
desenvolvimento local.
Uma das atividades do evento foi a Mostra de Projetos Dialogada,
no qual o Semeando o Verde foi apresentado pela analista de recursos
humanos do Corporativo - Solange Gil de Azevedo. A colaboradora
também participou de oficinas: Análise e Interpretação de Indicadores
e Gerenciamento de Projetos.
A mediadora da oficina de Gerenciamento de Projetos, Priscila da
Paz Vieira, salientou que os participantes vieram de várias localidades
do Paraná, como Maringá, Curitiba e São José dos Pinhais,
enriquecendo as discussões. “Foi uma comunidade de aprendizagem,
cada uma trazendo suas experiências profissionais.”
Ela explicou que no Brasil trabalha-se com o passo a passo e
orientações de projeto pelo PMI (Project Management Institute)
Americano. “Cada um pode adaptar as ferramentas do PMI para
a sua localidade e realidade, em função das suas características
particulares.” Durante a oficina, os participantes aprenderam a aplicar
ferramentas do PMI em seus projetos.
A grande proposta do Movimento Nós Podemos Paraná é não fazer
nada sozinhos, segundo Priscila. “Tivemos uma integração do poder
público, da sociedade civil e das empresas.” Ela destaca que ter
empresas participando no congresso é uma satisfação.

5º Congresso Nós Podemos Paraná

ODM na Indústria

Unidade Iguatemi apresenta
números do PPR
Reuniões mensais do programa são realizadas e local é decorado com temas
da Proclamação da República e Natal
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

A Unidade Iguatemi apresentou nos meses de
novembro e dezembro os números do PPR (Programa de
Participação nos Resultados) aos seus colaboradores.
O PPR é um programa de motivação interna, pois
bonifica os colaboradores com um valor a mais no seu
salário – baseado no resultado alcançado pela Usina
Santa Terezinha.
Confira as reuniões mensais do PPR:
Novembro
Foi realizada a reunião mensal para a apresentação
dos números do PPR (Programa de Participação nos
Resultados) na Unidade Iguatemi, em novembro. Pelo
fato de ser o mês que se comemora a Proclamação da
República – o local da reunião (refeitório) foi decorado
com bandeiras brasileiras. Na abertura do evento foi
cantado o Hino Nacional.
Logo após o hino, o técnico de segurança, Joaquim da
Silva, falou sobre a segurança na entressafra. Ele também
demonstrou como utilizar os EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual) em alguns colaboradores. Esses
colaboradores convidados ganharam camisetas, no qual
estava inscrito: “Usaçucar, orgulho de ser brasileira”.
Em seguida, a enfermeira do trabalho, Silvana Munhoz
Peres, falou sobre as novas normas para a entrega de
atestados médicos. E a colaboradora, Ediele de Souza

Menezes, disse que os números do PPR foram ótimos.
O gerente industrial, Sinobilino Zanusso, encerrou a
reunião agradecendo a todos os colaboradores pelo
empenho durante a safra. No final, todos receberam
lanches.
Dezembro
Já em dezembro, a reunião mensal para a
apresentação dos números do PPR (Programa de
Participação nos Resultados) foi decorada com enfeites
natalinos.
A abertura foi feita pela colaboradora, Ediele de Souza
Menezes, que relembrou a importância do Programa
5S (Sensos de utilização, ordenação, limpeza, saúde e
autodisciplina) para a empresa. Ela também presenteou
alguns colaboradores que lembraram o significado de
cada senso.
Logo após, a psicóloga Deborah Eliete Carvalho,
falou sobre os benefícios da empresa e sua importância
como meio de auxilio na renda do colaborador.
Também, foi mencionado os números do PPR e foi
passado um breve vídeo de Boas Festas. O gerente
industrial, Sinobilino Zanusso, parabenizou a todos pelo
empenho e dedicação durante o ano de 2012.
Todos receberam lanches após a reunião.
Fotos/ Luciana Gentilini
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Unidade Ivaté participa do 12°
Rally Fluvial SOS Rio Ivaí
Usina Santa Terezinha
contribuiu com 2.000
mudas de árvores nativas
e 3.500 peixes alevinos
para o projeto; no evento
foram recolhidas 10
toneladas de lixo

Colaborador Fabio Eduardo de Souza
Zampieri
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Foi realizado o 12° Rally Fluvial SOS Rio Ivaí - evento
organizado pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), regionais de
Cianorte, Umuarama e Campo Mourão, em parceria com a Polícia
Ambiental do Paraná e com a participação de voluntários da
comunidade, autoridades e empresas dos municípios, totalizando
230 pessoas.
O evento teve como objetivo percorrer uma extensão de 240 km
do Rio Ivaí, iniciando na cidade de São Carlos do Ivaí até a foz, no
município de Icaraíma - retirando das áreas continentais e ilhas,
resíduos de copos descartáveis, garrafas plásticas, latas de metal,
redes, cordas de espinhéis e demais lixos encontrados, além de
ajudar na recuperação de área de preservação permanente e
contribuir com a soltura de espécies de peixes no rio.
A abertura foi sediada em São Carlos do Ivaí, com destino a
Tapira. Já o percurso prosseguiu até o distrito de Herculândia, no
município de Ivaté. Os participantes foram direcionados para a
fazenda Herculândia onde fizeram um plantio simbólico de árvores
nativas. A ação persistiu por meio da equipe de reflorestamento
da Usina Santa Terezinha com o plantio na Fazenda Água Santa,
totalizando 2.000 mudas.
Além do plantio, houve também a soltura de 3.500 peixes
alevinos, sendo eles das espécies: pintado, piapara e curimba. O
percurso prosseguiu até a foz do Rio Ivaí, entre os municípios de
Icaraíma e Querência do Norte, com uma parada de agradecimento
na gruta de Nossa Senhora dos Navegantes, situado no Pontal
do Tigre. Após o percurso, todos foram recepcionados com um
almoço no distrito de Porto Camargo, em Icaraíma.
No total foram recolhidas aproximadamente 10 toneladas de
lixo, 5 mil metros de redes e 1.500 metros de cordas espinhéis.
Para o analista ambiental da Unidade Ivaté, Fabio Eduardo
Zampieri, fazer o percurso entre Herculândia e Icaraíma foi muito
gratificante. “Pude perceber a paixão dos voluntários em querer
contribuir com a limpeza do rio. O exemplo é uma resposta que
deixamos para as futuras gerações. Possuímos uma beleza ímpar
e precisamos preservá-la”, ressalta.
A Usina Santa Terezinha, Unidade Ivaté, participa ativamente
de projetos voltados para a preservação ambiental e a
sustentabilidade, por isso não mediu esforços para disponibilizar
mudas de árvores nativas e peixes alevinos para engrandecer
ainda mais esse projeto de sucesso.

Fotos/ Claudio Sacramento Turner/ Fabio Eduardo de Souza Zampieri
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Núcleo Social Papa João XXIII
recebe doação
Recurso é destinado para o Programa Substituição de Casas de Madeira
por Alvenaria; no total, a entidade oferece 70 casas para abrigar famílias
Suelen Albuquerque

Entidade que desenvolve trabalhos de promoção
humana e social, por meio de programas voltados
para a família, recebeu recursos da Usina Santa
Terezinha. O dinheiro destinado por meio do FIA
(Fundo da Infância e Adolescência) será encaminhado
para o Programa Substituição de Casas de Madeira
por Alvenaria, do Núcleo Social Papa João XXIII –
em Maringá.
Um dos trabalhos da instituição é acolher, por
meio de moradias, as famílias em situação de
vulnerabilidade social. No total há 72 casas para
abrigar as famílias do programa, sendo 28 de
madeira, 38 em alvenaria e 6 novas (em construção).
Enquanto as famílias moram no núcleo, elas têm a
obrigação de depositar 60% do salário mínimo para
a compra da casa própria.
Segundo Veranice Agnes, casada e mãe de duas
filhas, o programa oferece a melhor oportunidade
de conseguir a casa própria. “Pagar aluguel e juntar
dinheiro é muito difícil. Com o programa, é possível”,
diz.
Veranice é uma das moradoras beneficiada com
a casa de alvenaria. Ela conta que veio de Foz de
Iguaçu há três anos e já mora há um ano no núcleo.
“Quando cheguei em Maringá morava em uma casa
de aluguel. E então apareceu a oportunidade, fiz a
inscrição e deu certo.”
O programa contempla a moradia nas casas por
cinco anos - para 21 famílias. Veranice ressalta o
apoio das empresas. “As empresas parceiras estão
de parabéns. Porque são poucas empresas que se

preocupam com o social.”
Já a beneficiada do programa, Maria das Neves
Alves da Silva, casada e mãe de três filhos, destaca
que a mudança foi ótima. “A casa de alvenaria é
muito melhor.”
Ela mora há mais de um ano no núcleo e lembra
que antes morava em uma casa alugada que só
tinha um quarto e um banheiro. “Fiz a inscrição, logo
desocupou a casa e fomos chamados. Agora estamos
conseguindo até juntar dinheiro na poupança, para a
nossa casa. E moramos com muito mais conforto.”
Uma das responsáveis do núcleo, irmã Virgínia
Folador, salienta que a maior parte do faturamento da
entidade vem do FIA e agradece a doação da Usina
Santa Terezinha. “As atitudes das empresas dão
coragem e ânimo para a gente lutar contra valores
que o mundo prega hoje, como o consumismo errado
do dinheiro.”
Irmã Virgínia conta que acompanha a frequência
escolar das crianças que moram no núcleo, a
limpeza do local e os valores morais, éticos e
religiosos. “Fazemos grupos de reflexão e cidadania.
Trabalhamos para que as famílias conquistem a
casa, mas também o crescimento humano.”
O núcleo ainda oferece para os moradores
formação em Marcenaria, Corte e
Costura, Costura Industrial, Artesanato,
Cabeleireiro, Manicure e Pedicure.
Os cursos são destinados para os
moradores e a comunidade.
Fotos/ Divulgação/ Marco Antonio Duprá

Crianças e suas famílias participaram
de festa com bate bola e delícias;
ação envolve cerca de 250 crianças e
adolescentes, inclusive meninas
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

As crianças do Projeto Gol da Cidadania encerraram
as atividades do ano com festa. O evento contou com
a presença das famílias das crianças e ainda com um
bate bola. Foi servido pipoca e picolé e os pequenos
ganharam bonés da Usina Santa Terezinha.
O projeto completou um ano em outubro e já conta
com um público de aproximadamente 250 crianças e
adolescentes, na sua maioria meninos. Todavia o ano
foi finalizado com 20 meninas que participam ativamente
e incentiva as demais a participarem.
O Gol da Cidadania é parceiro da Usina Santa
Terezinha – Unidade Iguatemi. O projeto é desenvolvido
pelo Ciagym (Centro Integrado de Assistência Gerador
de Movimento para Cidadania) e proporciona esporte
e lazer. O objetivo do projeto é afastar as crianças e
adolescentes das ruas, drogas e violências.
No evento, estiveram presentes o diretor da Unidade
Iguatemi - Júlio César Meneguetti, o Gerente Agrícola José Edison Garcia e o Supervisor Administrativo - José
Carlos Apolônio.
Na festa, o diretor disse que as crianças e adolescentes
do projeto são o futuro do país. Ele ainda falou que está
muito satisfeito com o andamento do Gol da Cidadania
e agradeceu a todos os envolvidos: coordenador,
treinador, voluntários, familiares e crianças - pelo
empenho e dedicação durante o ano de 2012.

Fotos/ Luciana Gentilini

Confraternização
do Projeto Gol da
Cidadania

Fotos/ Evandro Fernandes

Pare de Fumar Correndo
busca saúde
5ª Corrida Rústica Iguatemi, apoiada
pela Usina Santa Terezinha, incentiva
qualidade de vida e hábitos mais
saudáveis
Suelen Albuquerque

“É uma enorme alegria ver as crianças como futuras
campeãs do esporte e também campeãs da própria
vida”, diz o atleta Elenilson Silva, na Corrida Rústica
Iguatemi, que leva o seu nome.
Foi mais de 1.000 participantes, nas categorias
adulto, veterano, master, juvenil, mirim e infantil. Todos
com o mesmo objetivo: correr contra o tabagismo.
Neste ano, a 5ª Corrida Rústica Iguatemi – Elenilson
Silva – Pare de Fumar Correndo teve um percurso de
5 km e não teve o Elenilson Silva como competidor,
devido a uma lesão no joelho do atleta. Entretanto,
o esportista estava no evento com todo o carisma e
entusiasmo, participando da abertura, premiações e
encerramento.
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Há 24 anos competindo, Elenilson Silva destaca
o incentivo ao esporte pelas empresas. “Se não
tivéssemos as empresas para incentivar e apoiar
os atletas, não teríamos tempo e condições para
os treinamentos. Para ser um atleta é preciso
investimentos.”
Silva lembra que quando começou no esporte,
não havia apoio das empresas. “Hoje só tenho que
agradecer. Construímos caminhos para os novos
atletas.”
Segundo o colaborador da Unidade Iguatemi e
participante da corrida, Eduardo Lessa Soares, o
percurso da prova é até curto, mas foi difícil completar.
“Desde 2009 participo de corridas de ruas. Essa prova
foi difícil porque eu treinei pouco. A minha meta é
aumentar os treinos. Mas eu participo mesmo pelo
lazer e saúde.”
Ele ainda diz que a Usina Santa Terezinha motiva
os colaboradores para correr e ainda disponibiliza
equipes de apoio, distribuindo camisetas, lanches e
garrafas de água mineral e de sucos.
Soares treina seis vezes por mês um percurso de

sete quilômetros. E esse percurso é na estrada - indo para a Unidade
Iguatemi.
O gerente distrital de Iguatemi, Valentim Zussa, explica que a
Corrida Rústica Iguatemi contribui com o incentivo do exercício físico
e o combate do tabagismo. “A cada edição, vemos que a prova
cresce. Sinal que dá resultados. As empresas, como a Usina Santa
Terezinha, apoiando eventos esportivos só contribuem ainda mais
com a sociedade.”
No total, 39 participantes se inscreveram na corrida, com o apoio
da Usina Santa Terezinha. O colaborador da Unidade Ivaté, Diego
Horie, também participou da corrida. “A prova foi tranquila. O
percurso é plano. O legal da corrida é que as pessoas assistem e
ainda motivam os participantes.” Horie treina todos os dias, cinco
quilômetros.
O colaborador da Unidade Tapejara, Sebastião Carlos de Lima,
também participou da Corrida Rústica Iguatemi. “Faz 16 anos que eu
participo de corridas. Essa corrida foi tranquila, por causa do tempo.
O dia favoreceu.”
O gerente de Recursos Humanos, Waldomiro Baddini, também
treina. “É loucura correr, sem treinar.” Ele destaca os benefícios
da corrida, como ajudar no trabalho, pois desestressa e aumenta a
produtividade.
Ele lembra que a corrida valoriza o distrito de Iguatemi, tanto no
esporte, como na saúde.
Juntamente com a equipe de apoio, havia uma profissional da
saúde demonstrando as vantagens da escovação correta dos dentes.
A auxiliar odontológico da Canapar (Associação dos Fornecedores e
Plantadores de Cana do Paranapanema), Natalia Garcia, fala que o
objetivo da demonstração é ensinar como cuidar bem dos dentes e
ainda divulgar os ambulatórios das unidades da usina.
Além do trabalho odontológico, os alunos da UEM (Universidade
Estadual de Maringá) também fizeram avaliações corporais,
medições de pressão e níveis de glicemia, e ainda, esclareceram
dúvidas sobre o tabagismo.
Após o final da corrida, foram premiados os vencedores, com
aparelhos de DVDs, troféus e valores em dinheiro. Sendo que nas
categorias com idade abaixo de 18 anos foram entregues DVDs. E
nas demais categorias, o 1º lugar recebeu R$ 200, o 2° lugar R$ 150
e o 3º lugar R$150. Os quartos e quintos lugares também receberam
DVDs.
E para todos os colaboradores participantes da 5ª Corrida Rústica
Iguatemi – Elenilson Silva – Pare de Fumar Correndo foram sorteadas
bicicletas.
A corrida de rua já é tradição em
Iguatemi e é realizada em parceria
da Usina Santa Terezinha,
Prefeitura de Maringá, UEM e
Lions Clube.
Novembro/Dezembro 2012 Revista Santa Terezinha
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Em parceria com programa do Sesi
(Serviço Social da Indústria), Unidade
Iguatemi contribuiu com 1.350
exames
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

O Dsev (Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida)
levantou por meio de questionários o que cada
colaborador tem a dizer sobre a sua saúde, condições
de trabalho e estilo de vida. Na Unidade Iguatemi,
1.350 colaboradores passaram pelo Circuito de Saúde.
Por meio de diagnósticos, pode-se ter um parâmetro
fidedigno da situação em que se encontra a unidade.
Entre os itens avaliados no Dsev estão a pressão
arterial, hábitos alimentares, histórico de doenças
crônicas na família e prática de atividades físicas.
Por meio dos questionários, os colaboradores
responderam sobre estilo de vida (sedentarismo,
alimentação, consumo de álcool e tabagismo, e
atividade física), presença de doenças crônicas não
transmissíveis (hipertensão e obesidade), e avaliação
de qualidade de vida.
Além do programa desenvolvido pelo Sesi (Serviço
Social da Indústria), a equipe de Medicina do Trabalho
da Unidade Iguatemi fez a coleta da taxa glicêmica dos
colaboradores, como forma de realizar a busca ativa
do índice de glicemia. Com o objetivo de encaminhálos em caso de alteração e orientá-los das formas de
prevenção da doença.
O modelo de atenção à saúde centra-se no
diagnóstico precoce e tratamento adequado das
doenças crônicas e análise das condições associadas
ao risco elevado das doenças.
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Fotos/ Luciana Gentilini

Colaboradores
fazem diagnóstico
de saúde

Campanha da dengue orienta
colaboradores
Colaboradora Silvana Munhoz Peres

A Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, em conjunto com o Posto de Saúde promoveu
a Campanha Informativa Contra a Dengue. A campanha foi realizada no interior da unidade em
comemoração ao Dia Nacional de Combate à Dengue.
A campanha teve participação do Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho) e uma equipe de agentes comunitários e enfermeiros do Posto de
Saúde em Iguatemi. A campanha orientou e conscientizou os colaboradores sobre a importância
e atenção ao mosquito Aedes aegypti e seus criadouros.
Fotos/ Wagner Rodrigo Polotto

Prevenir é a única arma contra a dengue!
O melhor jeito de se evitar a doença é combater os focos de acúmulo de água – locais propícios para a criação
do mosquito transmissor da dengue. Sendo assim, é importante:
- Não acumular água em embalagens, latas, copos plásticos, garrafas, tampinhas de refrigerantes, pneus
velhos, tambores, latões, jarros de flores, vasinhos de plantas e sacos plásticos.
Novembro/Dezembro 2012 Revista Santa Terezinha
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Fotos/ Débora Schmmit

Campanha Criança Solidária
arrecada brinquedos
Em parceria com a Massa FM, Usina
Santa Terezinha entrega doações
para crianças da Fundação Isis
Bruder, Unidade Vó Tita
Suelen Albuquerque
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Centenas de brinquedos foram arrecadados
para crianças atendidas pela Fundação Isis Bruder
– Unidade Vó Tita, em Maringá. A campanha
realizada em parceria com a Rádio Massa FM
contou com pontos de arrecadação no Corporativo
e na Logística.
A entidade atende cerca de 115 crianças e
adolescentes, de 6 a 15 anos, e oferece atividades
lúdicas, esportivas e artísticas. Administrada há 11
anos pela Fundação Isis Bruder, a Vó Tita oferece
oficinas de informática, esporte, dança e formação
cidadã.
Além dos pontos de arrecadação na usina, a
Massa FM pediu para os ouvintes trazerem doações
de brinquedos em uma loja maringaense, na Usina
Santa Terezinha e na sede da Rádio e TV da Massa.
A Campanha Solidária durou um mês e arrecadou
centenas de brinquedos.
Para a coordenadora da Vó Tita, Renata dos
Santos, é uma satisfação receber as doações,
ainda mais no final do ano. “Toda criança gosta de
brinquedos. As doações são de muita ajuda. Vamos
selecionar e entregar antes do Natal”, diz.
A Unidade Vó Tita presta serviço de fortalecimento
e convivência de vínculos, e conta com 16
funcionários. Além dessa unidade, a Fundação Isis
Bruder possui mais duas unidades em Maringá:
Champagnat e Renovo, no Parque da Gávea.

Campanha de Natal beneficia
famílias de Tapejara
Unidade criou pontos de coletas e organizou 36 cestas com os produtos
arrecadados e também kits
Colaboradoras Larissa Doldan Bettin/ Daniela de Cassia Bernal
Fotos/ Tania Maria de Souza
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Desenho/ Alexandre Mourão

Natal - momento doce e cheio de significado para
as nossas vidas. É tempo de repensar valores, de
ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. É tempo de
refazer planos, reconsiderar os equívocos, retomar o
caminho e compartilhar o significado da palavra amor,
sendo solidário e pensando no próximo.
Em meio ao clima natalino, a psicóloga Larissa
Dolban, sugeriu um campanha voluntária de doação
de alimentos. Sensibilizados com a ideia, um grupo de
colaboradores se juntou para organizar, pelo segundo
ano consecutivo, a campanha de doação de alimentos
- que beneficiou famílias de colaboradores que se
encontravam em situação de vulnerabilidade social.
Foram criados pontos de arrecadação na unidade,
onde um colaborador ficava responsável de fazer a
coleta dos alimentos. Vários colegas sensibilizados
com a campanha voluntária doaram diversos
alimentos.
Com as doações foram montadas 36 cestas
compostas por alimentos, produtos de limpeza e
higiene pessoal. E juntamente com cada cesta, foi
entregue um kit com panetone, doces e refrigerantes.
As cestas foram entregues por voluntários da
campanha nas moradias das famílias, as quais se
demonstraram gratas e muito felizes por terem sido
lembradas nesse período do ano.
Participaram como voluntários os colaboradores:
Larissa Doldan Bettin, Daniela de Cássia Bernal,
Leandro Gomes, Caroline Rodrigues dos Santos
Morais, Marcio Luiz Candido, Vera Lucia Bagestero
Vicente, Gabriella Giani Pieretti Gadelha, Alzira de
Oliveira Bernal e Tania Maria de Souza.
A equipe agradece a participação de todos que
doaram e puderam contribuir para um final de ano
mais feliz para as famílias.
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Fotos/ Evandro Fernandes

Som da Banda

apresenta Concerto de Natal
Via Lei Rouanet, Usina Santa
Terezinha contribui com projeto
que proporciona estudos
da música para crianças e
adolescentes
Suelen Albuquerque
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Instrumentos como trompete, trombone, tuba,
prato a dois e pandeiro emocionaram o público
maringaense. Com o Teatro Luzamor lotado,
o Projeto Som da Banda apresentou músicas
natalinas como Noite Feliz, Passeio de Trenó e Viva
La Vida.
No total foram 15 músicas tocadas no Concerto
de Natal. Segundo o maestro Graziani Moraes, as
músicas escolhidas remetem a temas natalinos,
como a música Viva La Vida que fala sobre a vida
de Jesus.
Cerca de 100 integrantes se apresentaram
no concerto, entre crianças e adolescentes do
projeto, além de professores. O maestro explica
que o trabalho realizado com as crianças é o de
musicalização. “Oferecemos o contato com a
música. Dessa forma as crianças são estimuladas
e desenvolvem pouco a pouco a música, chegando
à orquestra principal.”

O Projeto Som da Banda é desenvolvido pela
Acbmf (Associação Cultural Banda de Música
Branca da Mota Fernandes) e atende a comunidade
em quatro polos. Sendo que o mais recente é na
cidade de Paranavaí. “Estamos expandindo o
projeto que oferece educação, arte e cultura para a
comunidade. Com os apoios, ampliamos o projeto,
compramos instrumentos e pagamos profissionais”,
diz Moraes.
Os outros polos do projeto são no Espaço Nelson
Verri, na AABB (Associação Atlética Banco do
Brasil) e no Colégio Estadual João de Faria Pioli
– todos localizados em Maringá. O Projeto Som da
Banda atende aproximadamente 120 crianças e
adolescentes.
Ana Caroline de Souza Moraes participa do
projeto há 7 anos, porém neste ano ela se tornou
professora do Som da Banda. “Comecei no projeto
com o prato e depois com a caixa. Depois aprendi

outros instrumentos, como teclado, bumbo e
tímpano. Agora já ensino a música nos três polos.”
Ela lembra que por meio dos apoios, o Som da
Banda consegue os instrumentos e participa de
concursos. “Já vencemos três vezes seguidas o
Campeonato Paranaense de Bandas e Fanfarras.
E já ficamos em quarto lugar no Campeonato
Nacional”, destaca Ana.
No Concerto de Natal as apresentações foram
divididas em Orquestra de Metais e Percussão,
Quinteto de Metais e somente a Orquestra de
Percussão. A Usina Santa Terezinha é parceira do
Projeto Som da Banda, por meio da Lei Rouanet.
O Som da Banda também é parceiro da Usicamp,
Viapar, Antenas Aquário, Alumínios Perfileve e BS
Bios.
O Concerto de Natal teve entrada franca.
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Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha

Olivio Pâmio Júnior: “Tivemos muitos desafios, muitas
vitórias e a cada dia o desejo de acertar mais. Sempre
fomos uma equipe muito boa e participativa”
Foto/ Antonio Fernandes Ribeiro (Mineiro) e Maycon Diego Barbana

Há 13 anos na Unidade Ivaté,
colaborador conta como começou
na empresa e suas experiências
profissionais
Suelen Albuquerque

Olivio Pâmio Júnior faz parte da Usina Santa
Terezinha desde o mês de outubro de 1999. O
colaborador que sempre exerceu a função de
Supervisor de Manutenção Mecânica, também sempre
trabalhou na Unidade Ivaté.
Formado pela Universidade de Bauru e com
experiência no setor sucroalcooleiro, Pâmio Júnior se
mudou para o Paraná para trabalhar na Usina Santa
Terezinha.
Casado e pai de três filhos, o colaborador respondeu
as perguntas da Equipe de Comunicação sobre a
sua história profissional na empresa, inclusive a
implantação da Central de Manutenção Automotiva na
unidade.
O senhor começou a trabalhar na Usina Santa
Terezinha há 13 anos e já tinha experiência no
setor sucroalcooleiro. Como foi que o senhor
iniciou na empresa?
Venho de uma família de mecânicos. Que depois
de crescerem na lavoura de café, na fazenda em
que trabalhavam mesmo, iniciaram-se na profissão
mecânica. O meu pai foi ferreiro, depois mecânico
especializado pela Ford e posteriormente se dedicou
às máquinas e implementos agrícolas, na área de
manutenção, industrialização e comercialização.
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Casei-me com a filha de mecânico, um estudioso no
assunto. Todos esses homens foram formadores de
profissionais.
Nasci e cresci no ambiente de oficina mecânica.
Sabia enxergar o que meu pai fazia e como fazia.
Aprendi com ele e os seus funcionários. Com 14 anos
eu era um profissional em soldagem e usinagem e
sabia administrar o negócio.
Ao escolher o curso de Engenharia Mecânica
também já sabia o que queria, estava na veia. A única
coisa que não estava bem é que eu queria a área de
manutenção e não de projetos industriais, ao qual era
focado o curso.
No último ano de faculdade, numa época onde
as oportunidades de emprego estavam escassas,
tive a oportunidade de participar de entrevistas para
a seleção de engenheiros recém-formados para a
Shell, lubrificantes, onde conheci o engenheiro Valter
Amabeline, de Lençóis Paulista, São Paulo, muito
ligado ao ramo sucroalcooleiro, o qual me apresentou
ao engenheiro Luiz Carlos Dalbem, meu grande mestre
até hoje.
Foi ele quem me indicou para a Destilaria MR que
depois se tornou a Usina Maracaju. Fui para lá no
inicio de 1988 e assumi a supervisão da Manutenção
Agrícola, que naquela época já tínhamos colheita
mecanizada, transporte de cana-de-açúcar picada,
num rendimento médio de 120 toneladas por hectare,
e plantávamos cana com espaçamento de 0,90m e
colhíamos 2 linhas de cana, com as Engeagro, recém
lançadas, para espaçamento de 2 linhas.
Trabalhei lá por 9 anos e vim para a Pontal
Agropecuária, Usina Alcídia, de Teodoro Sampaio.
Na Usina Maracaju, conheci o senhor Mario
Meneguetti, que com sua Usicamp ainda pequena,
fazia ele próprio o trabalho de corpo a corpo nas regiões
onde a Usicamp atuava. Foi ele quem me indicou
primeiramente para Paranacity e logo em seguida para
Ivaté, onde me ingressei na Usina Santa Terezinha.
O senhor é paulista, é graduado pela Universidade
de Bauru e trabalhou no Mato Grosso do Sul. O
que trouxe o senhor para o Paraná?
Mato Grosso do Sul, Usina Maracajú, foi um grande
desafio e um grandioso aprendizado. Era uma empresa
administrada por uma família de pernambucanos,

com grande conhecimento no ramo sucroalcooleiro,
Tavares de Melo, muito sérios e arrojados como a
família Meneguetti.
O motivo da minha saída, mesmo contra minha
vontade foi porque a minha família queria mudar para
um centro maior e com mais recursos para os filhos.
Vim para a Alcídia, onde enfrentei condição muito
diferente, mas também aprendi muito e conheci
profissionais e pessoas maravilhosas.
Fiz mais uma tentativa de mudança para a cidade
Natal e acertei para ir trabalhar para um fornecedor
de cana, este sem eu saber com problemas sérios
financeiros na sua empresa e fiquei sem trabalho.
Nisso, falei com o senhor Mario Meneguetti e assim
que surgiram necessidades nas unidades da usina ele
me solicitou que procurasse primeiro em Paranacity e
depois em Ivaté.
Andei um dia inteiro com o Ivan, gerente agrícola, e
no final disse a ele: eu sei trabalhar com isso tudo e é
preciso fazer muita coisa para melhorarmos. E ele me
disse: volta na terça-feira para trabalhar.
A sua formação é em Engenharia Mecânica.
Ao longo dos anos de empresa, quais foram
as principais inovações tecnológicas que
contribuíram com o trabalho do senhor e com a
empresa?
A mecânica, os motores, os componentes, os
equipamentos e a eletrônica embarcada evoluíram
muito e rapidamente. Iniciei trabalhando em usina com
caminhões e tratores de última geração para a época,
a álcool, com potências de 80 a 190hp. Encontrei
uma vez, recém-chegado para trabalhar em uma
usina, lubrificadores de campo, comboistas, na qual o
motorista era vendedor de salgadinhos e refrigerantes.
Ele fazia todo esse trabalho e no dia do pagamento
ele não trabalhava, pois tinha que estar na frente do
Departamento Pessoal para receber de seus clientes.
Imagine o tipo de manutenção que era oferecida por
essa equipe e precisei de algum tempo para acabar
com aquilo.
A maior inovação tecnológica para mim foi a
implantação da Central de Manutenção Automotiva.
Esse projeto era um sonho e a empresa confiou no
investimento. Ivaté possui uma das melhores do Brasil.
Até hoje é comum irmos a grandes usinas e ao ver

o setor de Manutenção Agrícola nos depararmos com
pequenos galpões, sem altura, ventilação, piso, não
dando nenhuma condição de segurança, limpeza e
organização.
Sem isso é impossível se iniciar um projeto de boa
manutenção.
O que a Usina Santa Terezinha reconheceu como
necessidade e tem isso em seu plano, de modernizar
todos os seus parques de manutenção, pensando
sempre em fazer manutenção de maneira séria e
segura, reduzindo custos e aumentando a vida útil e a
disponibilidade.
Nossos gerentes e diretores souberam enxergar
o que isso representa e canalizar recursos para a
construção, equipar com ferramentas adequadas e
investir em forma maciça em treinamento, tornando o
trabalho mais eficaz e sempre pensando em segurança.
Quais são os principais desafios na sua área?
É a formação de pessoas qualificadas para a
execução de uma manutenção de forma técnica,
segura e eficaz.
Manutenção ou se faz de maneira certa ou tudo que
foi feito foi inútil.
Na Unidade Ivaté avançamos muito nesses tempos,
mas sabemos o quanto temos que ensinar, aprender
e aplicar, para que a manutenção seja muito bem
executada.
São 13 anos de Unidade Ivaté, o senhor poderia
contar algum fato marcante na empresa?
Tivemos muitos desafios, muitas vitórias e a cada dia
o desejo de acertar mais. Sempre fomos uma equipe
muito boa e participativa.
Vou citar como mais marcante as mudanças das
gerências agrícolas, chegando ao valor do homem da
casa.
O pioneiro foi o senhor Ivan Alves, que com o seu
jeito tinha todos em sua ‘asa’ e na sua saída, choramos,
pelo grande apego pessoal, mas com certeza pelos
desafios enfrentados e conquistas realizadas por ele.
Em seguida, o engenheiro Sérgio Dotta que vindo
de outra cultura, de usinas grandes, com certeza teve
seus dias difíceis, mas conquistou o nosso respeito e
disposição em pouco tempo. Aprendemos muito com
ele e ele preparou muito o Paulo.
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A fase que cito como marcante mesmo em Ivaté foi
‘um prata da casa’ assumir a gerência agrícola. Como
foi bom trabalhar com um jovem preparado, parceiro,
amigo e profissional como o Paulo. E como o senhor
Ágide citou na última reunião conosco, o Paulo deveria
preparar o próximo para assumir seu lugar, pois ele
teria que ir para frente e aqui ficar ‘um novo prata da
casa’, que é o Ricardo, jovem, menos experiente, mas
com o DNA da Unidade Ivaté.
Ter diretores como o senhor Francisco Menegueti
também é muito marcante, depois o senhor Wilson e
agora o senhor Claudio.
O senhor é casado e pai de três filhos. Durante
os anos de empresa, quais foram as realizações
pessoais que o senhor obteve? E profissionais?
A alegria de fazer o que gosto e de ter os amigos
que nesse tempo todo vem se somando. Esse é o meu
maior patrimônio.
Filhos, gerações Y e Z, nos deixam muito preocupados,
mas são a esperança de um futuro melhor. Está na
mão de cada um deles seguir um caminho digno e
com trabalho. E é isso que passo a eles. Meus filhos
adoram Ivaté. Embora nossos familiares estão lá em
Santa Cruz, é aqui que adotamos como nossa terra.
Não posso deixar de citar a doença que enfrento há
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6 anos e a gravidade que ela me atinge, mas tenho
meu porto seguro, a esperança da cura, com muita fé,
e sem medo de enfrentar o que for preciso.
A alegria de ver todos que trabalham com a gente,
rezando e torcendo sempre para que eu esteja bem é
muito emocionante e gratificante.
Profissionalmente sou muito realizado, sempre fui
um formador de pessoas, meu trabalho sempre incluirá
o treinamento, pois é só com isso que podemos
melhorar as pessoas. Infelizmente nos tempos de
hoje, pessoas precisam trabalhar, mas quase sempre
não tiveram uma base, uma formação, além das
dificuldades que o mundo moderno ‘joga’ sobre as
pessoas, atrapalhando-as de levantarem cedo e irem
para o trabalho de bem com a vida, com pensamentos
bons, pensando em somente fazer um bom trabalho,
aprender bem, fazer mais.
Por isso temos que investir cada vez mais em
melhorar as condições de vida pessoal e profissional de
cada um. Sempre olho e vejo a minha volta, na equipe
de trabalho. Estou há 13 anos e os encarregados e
profissionais da base são mais velhos que isso e me
enche de orgulho.
Aproveito para agradecer imensamente a todos e
reafirmar o Orgulho de Ser Santa Terezinha.

ÁGUA
NA
BOCA

Ingredientes

•
•
•

1 couve-flor (grande)
500 gramas de
presunto fatiado
500 gramas de
mussarela fatiada

•
•
•

1copo de requeijão
(grande)
1 tablete de caldo de
galinha
Sal a gosto

Modo de preparo

Couve-flor da Cris
O prato dessa edição é a

1. Coloque em uma panela a couve-flor para cozinhar
com o caldo de galinha e o sal. Mas não cozinhe demais.
Deixe a couve-flor firme.

couve-flor recheada com
presunto e queijo.
Receita transforma verdura
num prato suculento e
nutritivo. É muito fácil de
preparar. Tome nota!
O prato é recomendado

2. Depois de cozer a couve-flor. Escorra bem e coloque-a
inteira no centro de uma forma.

pelo colaborador Cleber Luiz
Potronhiri

3. Coloque no meio da couve-flor rolinhos de presunto
com mussarela.

Curiosidade
“A Cris é uma amiga de trabalho.
Estávamos conversando e ela
comentou sobre essa receita. Como
a receita ficou muito gostosa, eu
disse a ela que se chamaria Couve
Flor da Cris. Foi uma brincadeira
com a Cris [Colaboradora Maria
Cristina Ribeiro Mukai].”

4. Para finalizar, coloque por cima da couve-flor o
requeijão. Leve ao forno até que a mussarela derreta.
Sirva em seguida.
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