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A primeira proteção que um ser humano recebe é a materna. Ainda na
barriga da futura mãe há a possibilidade de um processo de comunicação
entre ambos, isto é, uma troca íntima e profunda. E a partir dessa sintonia, o
bebê pode ter uma formação mais harmoniosa e saudável - que proporcionará
a evolução da criança. Sendo assim, o ser humano sempre necessitou e
necessita de proteção. Pensando no desenvolvimento saudável, a Usina
Santa Terezinha também contribui com a promoção da saúde e proteção dos
colaboradores.
Com diversos temas, a empresa organizou semanas de prevenção de
acidentes. Nas unidades produtivas foram abordados cuidados com a voz e
audição, as Doenças Sexualmente Transmissíveis, o alcoolismo e tabagismo,
o trânsito e a saúde mental. Foram trocas de informações com criatividade,
onde nas Unidades Cidade Gaúcha e São Tomé tiveram blitzes informativas
nas portarias, na Unidade Paranacity foi um palhaço que chamou a atenção
para os temas, na Unidade Rondon foram os colaboradores que se tornaram
multiplicadores – por meio do teatro, e na Unidade Terra Rica quem divulgou
a semana foi o personagem: Doutor Proteção.
Educar também gera segurança! Na Unidade Iguatemi três turmas de
colaboradores foram inscritas nos níveis Fundamental e Médio, já na Unidade
Rondon, 30 jovens aprendizes se formaram a partir do Programa AAJ
(Aprendizagem de Adolescentes e Jovens).
Plantar com segurança é prioridade da empresa. Nesse sentido, cerca de 140
colaboradores receberam treinamento para utilizar tecnologia que estabelece
condições ideais para a lavoura. O equipamento permite reduzir produtos
químicos no solo, diminuir os custos de produção e aumentar a produtividade.
Já a atenção aos detalhes é aliada da segurança e são as mulheres da
empresa que se destacam nesse quesito. Na Unidade Ivaté, as colaboradoras
desenvolvem atividades (com muita qualidade) na indústria e na lavoura, que
muitas vezes são consideradas masculinas, como operar trator e caminhão.
E para integrar a saúde e segurança, o colaborador da Unidade São Tomé
usou do entretenimento para disseminar os cuidados com os equipamentos
nas unidades. Com ilustrações e humor, Ricardo Aparecido Alves, criou o
personagem Jorge Vacilão e suas aventuras.
Nesse clima de descontração, prudência e precaução - a Usina Santa
Terezinha deseja ao leitor uma leitura interessante e proveitosa!

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

Foto/ Arquivo

Proteja, eduque e evolua!
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Colaboradora Gisele Pereira Higino Vareschini

O comprometimento está intimamente ligado a questões
pessoais do nosso cotidiano, como a principal delas podemos citar
a motivação. O verbo comprometer indica que a palavra significa
‘fazer promessa com’, ou seja, empenhar-se e obrigar-se. Sendo
assim, o estar comprometido é a busca constante das realizações.
Precisamos identificar e saber que somos responsáveis por
estabelecer metas na nossa vida e por concretizá-las. E ainda,
que em cada pequena ação que realizamos aquilo que nos
comprometemos, aumentamos a nossa eficiência.
Comprometer-se com algo ou alguém requer antes de tudo
admiração. Dessa forma, você estará comprometido com alguma
tarefa caso encontre motivação, prazer e admiração. O mesmo
acontece quando você se interessa por alguém, o primeiro passo
para se comprometer é a admiração, pois dela surge o respeito,
que gera confiança e paixão.
Para ambos os caminhos é necessário conhecer. No caso do
comprometimento com as atividades é importante conhecer o
porquê, o como e o para quê da realização daquela tarefa, atividade
que você realiza ou está realizando. E esse comprometimento
dentro da organização é evidente nas pessoas que se sentem
motivadas e realizadas com o trabalho, pois sabem exatamente
como e o porquê executam determinada tarefa e principalmente a
colaboração e a importância que estão dando como um todo para
que todos os processos da empresa sejam alcançados.
Comprometer-se com o trabalho é também uma questão
de envolvimento e de distinção, sendo que esta base está na
dedicação, independente do nível de afinidade com a tarefa. Basta
entender que todas as tarefas que você executa fazem parte do
processo, sendo ela a que você mais gosta ou a que menos gosta todas são de suma importância. Por isso, sinta admiração por tudo
àquilo que você faz a mais, não somente na empresa, pois o que
nos leva a comprometer-se com alguma coisa ou com alguém, o
que nos leva a iniciar e terminar uma atividade, a buscar a cada dia
uma forma melhor de fazer as coisas, a assumir responsabilidades
e a cumprir o que nos propomos a fazer, nada mais é do que o
nosso comprometimento.
Gisele Pereira Higino Vareschini é psicóloga organizacional e
graduada em Letras.

Foto/ Juciliane Oliveira

Por que devemos ter
comprometimento?

Língua portuguesa e redação são temas de treinamento
Colaborador Diego Horie

Em ambientes competitivos, as organizações estão melhorando os
seus processos de comunicação interna e externa. Segundo estudo
feito pelo pesquisador Mintzberg, os colaboradores passam até 80% do
seu tempo de trabalho em comunicação direta com outras pessoas e
20% em comunicação em forma de leitura e redação.
A comunicação e escrita permeia a dinâmica de uma organização.
E para melhor desenvolver a comunicação, a Unidade Ivaté promoveu
em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
o Treinamento de Comunicação e Escrita por intermédio do professor
Geraldo Xavier.
Para o colaborador e participante do curso, Geni Brito, o treinamento foi
essencial para ter uma melhor ferramenta, no dia-a-dia, para o trabalho.
O curso tem carga horária de 16 horas com atividades relacionadas à
prática da língua portuguesa, redação administrativa e normas e regras
ortográficas.
Na Unidade Ivaté foram realizadas quatro turmas com 20 colaboradores
por turma.

Foto/ Diego Horie

Jovens e adultos voltam às salas de aula
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

A Unidade Iguatemi inaugurou três primeiras turmas para formação da
EJA (Educação de Jovens e Adultos), visando o avanço da escolaridade
dos seus colaboradores. Foram inscritos alunos nos níveis Fundamental
e Médio.
Os colaboradores se dispuseram a estudar após o horário de trabalho.
Para a aceitação da EJA foi realizada uma conscientização por parte
da equipe de Recursos Humanos e para a surpresa da equipe, muitos
aceitaram o desafio de voltar a estudar.
A Usina Santa Terezinha e o Sesi (Serviço Social da Indústria) firmaram
mais essa parceria e percebe-se que os colaboradores estão motivados
a finalizar os estudos. Muitos colaboradores disseram estar animados e
sonham após finalizarem mais essa etapa, concluir um curso técnico e/
ou faculdade.

Fotos/ Camila Ostolin
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Formação de Jovens Aprendizes e cidadãos
Unidade Rondon forma terceira turma do Programa AAJ (Aprendizagem de Adolescentes
e Jovens), em Mecânica
Colaboradora Stephanie Mariane Freitas Piveta

O futuro da mão de obra está no investimento na
educação da juventude. Pensando nisso, a Unidade
Rondon está formando a terceira turma do Programa
AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e Jovens), em
Mecânica.
O processo seletivo foi realizado com 60 jovens, para
a seleção de 30 aprendizes. O curso tem a duração
de aproximadamente 10 meses (março-dezembro),
totalizando 800 horas, com 20 horas semanais de
atividades, divididas entre a teoria e a prática, as quais
são realizadas pela primeira vez, na própria unidade.
Os requisitos para o programa foram atendidos com a
disponibilidade de salas de aulas teóricas e práticas e
com a aquisição de todo o ferramental necessário ao
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treinamento.
Para os jovens, além do curso, são oferecidos alguns
benefícios como alimentação, transporte, uniforme,
Plano de Saúde e PPR (Participação nos Resultados
da Empresa), além da remuneração de meio salário
da categoria e o registro na carteira.
O programa tem um cunho social, pois seu objetivo
maior está em tirar estes jovens da situação de
vulnerabilidade, fornecer o conhecimento e a formação
profissional, tornando-os cidadãos. Além disso, a
unidade tem a intenção de formá-los para que, ao final
do curso, os mesmos possam ser efetivados como
uma mão de obra qualificada.

Foto/ Evandro Fernandes

AFUS

e os seus
benefícios
Suelen Albuquerque

A Afus (Associação dos Funcionários da Usina
de Açúcar Santa Terezinha - Maringá) atende
colaboradores do Corporativo e Logística, em Maringá.
A associação oferece convênios e estrutura física
aos colaboradores. Conheça os benefícios:
Plano Uniodonto - serviços odontológicos com
qualidade para o associado, com a possibilidade
de incluir dependentes. O plano possui uma taxa
mensal (mais acessível) - descontada no salário do
colaborador.
Planos Telefônicos/ Celulares - O colaborador paga
uma tarifa mais barata para utilizar os serviços das
operadoras telefônicas TIM e Vivo.
Chocolate Park - O associado tem a facilidade
de adquirir chocolates no período da Páscoa. O
pagamento pode ser parcelado e descontado no
salário. O associado tem a comodidade de receber o
produto de qualidade na empresa. Os chocolates são
fabricados em Gramado, Rio Grande do Sul.
Salão de festa, quiosque e campo de futebol Para momentos de lazer e diversão há a possibilidade
de locar a estrutura física da Afus. Para usar as
dependências do salão de festas é cobrada uma taxa
e o colaborador pode desfrutar também dos utensílios.
Já o quiosque está à disposição dos associados sem
cobrança de taxa.

Segundo a primeira secretária da Afus, Luciana
Roque Carbonieri Mariano, a Afus também prioriza
investimentos na estrutura física, como Internet sem
fio; manutenção de churrasqueira; compra de puffs
e sofás para a sala de descanso; aquisição de ar
condicionado e TV para o refeitório, TV para o salão de
festa (para os colaboradores assistirem no horário de
almoço), cadeiras de descanso para o quiosque, DVD,
home theacher, geladeira, freezer e fogão industrial
para o salão de festa; e reforma nas mesas de sinuca.
A Afus ainda promove comemorações no Dia das
Crianças, 1º de Maio e Festa Junina.
Para administrar a Afus há uma diretoria, eleita
a cada dois anos. Atualmente é composta pelo
Presidente (Luis Alberto Soria), Vice-presidente
(Emerson Fabio Pelosi), 1ª Secretária (Luciana Roque
Carbonieri Mariano), 2ª Secretária (Thalita Simoni
Reis), Tesoureiro (Roberto Aparecido Firmino Cidade),
2º Tesoureiro (Edvaldo José de Souza), Diretor de
Patrimônio (Luis Carlos Stabile), Diretor de Esportes
(Eduardo Marques da Silva) e Diretor Social (Wesley
Arrias dos Reis). Além da Diretoria, há
o Conselho Fiscal (Romildo Bueno,
Adelino Inácio Gonçalves Neto e
Martin Vivas) e Conselho Consultivo
(Gerentes do Corporativo e Matriz).
JANEIRO/FEVEREIRO 2013
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Usina
Santa
Terezinha
investe
em Agricultura
de Precisão
Cerca de 140 colaboradores foram
capacitados e tornaram multiplicadores
de prática agrícola que estabelece
condições ideais para lavoura
Suelen Albuquerque

Plantar e colher a partir de tecnologia que
possibilita maior produtividade, redução de
produtos químicos no solo e diminuição de custos
de produção. Essas são algumas das vantagens
que o plantio mecanizado oferece a Usina Santa
Terezinha.
A partir dos resultados, a tecnologia já testada
nas Unidades Iguatemi e Ivaté foi expandida
para as unidades da empresa. Sendo assim,
as unidades receberam os equipamentos
e os colaboradores foram capacitados em
treinamento, na Unidade Ivaté. No Treinamento
Master, proporcionado pela indústria John Deere,
cerca de 140 colaboradores aprenderam, na
teoria e prática, e tornaram multiplicadores sobre
a tecnologia que permite informações precisas e
decisões exatas – o Sistema AMS.
Segundo o diretor da Usina Santa Terezinha,
Ágide Meneguetti, o treinamento inicia o
Fotos/ Suelen Albuquerque/ Gisele Pereira Higino Vareschini/ Divulgação: John Deere

processo de mecanização de forma correta. “O
que vai diferenciar, nas máquinas, é a operação
e o treinamento do pós venda. Na John Deere
encontramos tecnologia que reduz custos e
possibilita nossa competitividade com o mercado
internacional”, ressalta.
Ele afirma que a Agricultura de Precisão já é
uma obrigação de sobrevivência econômica. “A
mão de obra está cada vez mais difícil. E uma
das soluções encontrada foi a mecanização. A
Austrália e os Estados Unidos já estão bem mais
evoluídos do que nós”, lembra.
O instrutor do Senar (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural) e participante do
treinamento, Darlan Cavalalo, observa que o
brasileiro sempre cria barreiras para experimentar
tecnologias, como a Agricultura de Precisão.
“Dizem que é uma prática cara e que não dá certo.
Mas é ao contrário. A prática faz a distribuição
do manejo corretamente, colocando fertilizante
na quantidade certa. Se o georreferenciamento
estiver errado, a tecnologia via satélite, pode
ajustá-lo no escritório, antes de colocar em prática
o plantio.”
Cavalalo explica que no caso da cultura da
cana-de-açúcar, se houver o plantio incorreto,
serão cinco a sete anos de erros. “A tecnologia
facilita a colheita e reduz possibilidades de
erosão. O equipamento é mais caro, mas com
certeza traz resultados compensatórios, como o
ganho de tempo e produtividade.”
A topógrafa da Unidade Rondon, Fatima de
Lourdes Collar Silva, salienta que a tecnologia
resolverá os problemas na lavoura e com
qualidade, no plantio e na colheita. “Toda mudança
é difícil. No início assusta, mas o treinamento e a
consultoria dá segurança. Estamos aprendendo e
podendo esclarecer dúvidas.”
O gerente de contas estratégicas da John Deere,
Claudio Esteves, destaca que o Treinamento
Master direcionado para clientes é inédito na
América do Sul. “A Usina Santa Terezinha é a
primeira cliente da América do Sul a receber esse
treinamento máximo, com aula teórica e muita
prática.”
Conforme Esteves, os resultados do treinamento
foram fantásticos. “Os nossos equipamentos não
vão a lugar nenhum se não tiver os operadores.
JANEIRO/FEVEREIRO 2013
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A Usina Santa Terezinha está de parabéns por
ter se interessado pela tecnologia, que trará
resultados por cinco anos”, afirma.
O gerente de Tecnologia da Informação da
Usina Santa Terezinha, Sérgio Galinari, garante
que o equipamento permite ganhos de 30% em
produtividade. Já o diretor da Unidade Ivaté,
Cláudio Meneguetti, explica que o manejo
adequado da cana favorece ainda a eliminação
do pisoteio. “A lavoura da cana é fechada, mas o
trator com o equipamento vai seguir sempre as
mesmas linhas, sem prejudicar a futura lavoura,
que tem de quatro a cinco ciclos.”
Cláudio Meneguetti ressalta que a empresa
está investindo em tempo e capacitação para os
colaboradores. “Depois que essa prática agrícola
estiver estruturada, vamos colher resultados.”
Segundo ele, outro resultado da mecanização
é contribuir com a eliminação da despalha da
cana, por meio da queima controlada - vindo de
encontro com a nova resolução no Paraná.

Cinco módulos e dezenas de multiplicadores
O Treinamento Master foi divido em cinco
módulos, entre prática e teoria. Segundo o
especialista em AMS da John Deere, Maurício
Menezes, o cronograma do treinamento foi
formatado de acordo com a Usina Santa Terezinha.
Os cinco módulos - distribuídos em cinco tendas
- reuniam grupos de colaboradores que tinham a
oportunidade de aprender e acompanhar todo o
processo. No primeiro módulo, o grupo aprendeu
a configurar e ajustar o Sistema AMS, via satélite.
No segundo, o objetivo era fazer o levantamento
de linhas de curvas de níveis.
O terceiro abordava a conversão e organização
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dos arquivos de linhas. O tema do quarto módulo
era a configuração das máquinas do plantio
mecanizado. E no último, os colaboradores
aprenderam a usar todos os processos do sistema,
no plantio e colheita.
“O esquema dos cinco módulos foi baseado na
prática, no campo. Foi feito o levantamento de
linhas de curvas de níveis, depois criado o projeto
e organizado os arquivos. Logo há o plantio. E
depois, guardados e colhidos os dados. Desse
jeito, as pessoas absorvem as informações com
clareza”, explicou Menezes.

Plantio Mecanizado:
novo setor, nova tecnologia
Fotos/ Rodrigo Paschoal Bellusci

Unidade Paranacity qualifica
colaboradores e colaboradoras
para operações mecânicas
Colaboradores Rodrigo Paschoal Bellusci/
Jamerson Aparecido Pereira

Em continuidade ao processo de expansão da Unidade Paranacity foi implantado novos
setores – o de colheita e agora o de plantio mecanizado. O setor de colheita mecanizada
trabalha com 18 colhedoras de cana-de-açúcar e 353 colaboradores, já o de plantio
mecanizado trabalha com quatro plantadoras em três turnos.
Os colaboradores do setor estão sendo preparados para a atividade desde dezembro
de 2012, com visitas as unidades Ivaté e Iguatemi, esta última recebendo os operadores
dos tratores e plantadeiras de cana-de-açúcar, compartilhando o conhecimento adquirido.
Para Jamerson Aparecido Pereira que está à frente da implantação do setor, o desafio
é preparar as pessoas para a atividade que é uma novidade na Unidade Paranacity. Ele
explica que a unidade está treinando os colaboradores e qualificando-os por meio de
cursos dos Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), como Operador de Trator
Agrícola; cursos internos para motoristas; e acompanhamentos dos instrutores de campo
- que treinaram (muito) a parte de manobras, transbordamentos, operação e manutenção
das plantadoras de cana, dos tratores e caminhões transbordo. “Estamos confiantes
com os resultados obtidos até agora. A equipe está coesa e consciente dos desafios
esperados”, diz Pereira.
Neste primeiro ano, o setor trabalhará com quatro plantadeiras de cana-de-açúcar
em três turnos, para isso contará com 156 colaboradores. Com a chegada dos tratores
equipados com o sistema de georreferenciamento estarão em contato com uma das
tecnologias mais modernas do setor sucroenergético.
“Como a demanda de mão de obra é grande para a implantação desse novo setor,
decidimos fazer o recrutamento de pessoas de outros setores, como ajudantes do
controle de praga, trabalhadores do plantio manual - um processo de seleção bem
definido”, ressalta Pereira.
Ele lembra que a unidade também trabalhará com a inserção de mulheres no sistema
agrícola da unidade, dando assim, a oportunidade de exercerem cargos de operadoras
de trator, de máquinas colhedoras e de caminhões. Segundo ele, a qualidade da mão
de obra feminina é muito boa, até o momento a unidade está muito satisfeita com essa
implantação.
Dessa forma, a Unidade Paranacity continua com a expansão, aproveitando a mão de
obra interna – marca registrada da unidade - tendo o seu objetivo uma área de 70.000
hectares de cana-de-açúcar com moagem de 3.200.000 toneladas de cana no ano de
2015.
Além das novidades na área agrícola, a unidade também investiu em novas tecnologias
na área industrial, como a automação total da planta industrial e a geração e transmissão
de energia elétrica.
JANEIRO/FEVEREIRO 2013
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às máquinas
Mulheres da Unidade Ivaté são incluídas
em atividades - que muitas vezes são
consideradas masculinas, como operar
trator e caminhão

Foto/ Arquivo

DIVERSIDADE HUMANA

DO BATOM
Colaborador Diego Horie

Cada vez mais as mulheres estão conquistando
espaços na Unidade Ivaté. As mulheres operam
máquinas e diversos equipamentos, até porque
operar máquinas agrícolas, como tratores e
caminhões, foi durante muito tempo atividade
exclusiva para homens. Mas, isso mudou, e hoje, já
se podem ver muitas mulheres que executam esse
tipo de serviço.
Segundo o supervisor administrativo, Clayton
Perin, dos 2.089 colaboradores que trabalham na
Unidade Ivaté, 509, ou seja, 24% do maior capital
- são mulheres. “Se considerarmos que a área
de atuação é preponderantemente agrícola, esse
percentual é bem significativo, pode-se dizer que
as mulheres vieram para ficar”, afirma Perin.
Na indústria, as mulheres atuam em todas as
etapas do processo, desde os setores da moenda
até a destilaria e expedição do álcool. Segundo o
gerente industrial, Fernando Avelar, essa iniciativa
de contratar mulheres para postos de trabalho
antes ocupados por homens, sempre foi muito
positiva.
Como é o caso da operadora de transbordo,
Alessandra Siqueira. A colaboradora diz que é um
grande desafio para as mulheres estarem em um
lugar onde os homens predominam.

Segundo o supervisor de colheita mecanizada,
Dorival Benutto Junior, as mulheres são muito
comprometidas e responsáveis. Os equipamentos
com os quais elas trabalham são muito bem
cuidados e dificilmente passa alguma anormalidade
sem a observação delas.
Há três anos chegou à primeira mulher na
colheita mecânica - na Unidade Ivaté, a Dona
Ruth, como é conhecida a operadora Ruth Prado
Azzi. “Ela conquistou a nossa confiança e respeito,
abrindo as portas para as demais mulheres que
não param de chegar”, diz Benutto Junior.
Para o gerente agrícola, Ricardo Ometto Jarussi,
observa-se que a mulher conseguiu mais uma
vez quebrar barreiras e mostrar que é capaz de
trabalhar de igual para igual com os homens, pois
as mulheres são mais curiosas e questionam
mais do que os homens. “A qualidade do serviço
executado pelas mulheres é sem dúvida muito
bem feito”, ressalta Jarussi.
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INTEGRAÇÃO

Programa aborda normas e
relações humanas
Durante três semanas, colaboradores
recém-contratados da Unidade Ivaté
participam de Integração Industrial
Colaborador Diego Horie

Nada é mais importante para o colaborador
recém-contratado do que tornar-se bem integrado
ao novo ambiente de trabalho. Na Unidade Ivaté
é oferecido aos novos colaboradores o Programa
de Integração Industrial.
O programa possui instruções de trabalho,
normas e procedimentos e treinamentos
comportamentais ministrados pela equipe
de multiprofissionais de diferentes áreas,
como Recursos Humanos, SESMT (Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho), Supervisão e Gerência
Industrial.
A psicóloga da Unidade Ivaté, Adriana Campos,
explica que a integração é uma oportunidade
de inserir o colaborador no contexto cultural da
empresa, apontando a evolução e as inovações
do mundo organizacional e seus reflexos.
Segundo ela, o programa ainda norteia a
necessidade do colaborador se familiarizar com a
realidade que está se inserindo, bem como, com
os padrões de normas, procedimentos e condutas
comportamentais no ambiente de trabalho.

Na integração, ao abordar temas como relações
humanas, cooperação e comunicação no trabalho
há a oportunidade do colaborador rever e atualizar
os seus conceitos sobre os temas e possibilita
uma revisão comportamental em sua forma de
pensar e agir.
Adriana ressalta que a integração é o
momento do colaborador adquirir ferramentas
comportamentais que o auxiliarão a construir
relações interpessoais suficientemente boas
e fundamentadas no respeito, na ética e no
comprometimento com a equipe de trabalho e
empresa.
Segundo o instrutor industrial, Diego Horie,
os conteúdos trabalhados são úteis para o
desenvolvimento e integração do colaborador na
atividade laboral, para que os mesmos não tenham
dúvida no exercício pleno de sua atividade.
O tempo de duração da integração é de
três semanas e os instrutores que ministram
o treinamento são engenheiros, supervisores,
enfermeira, gerente industrial, técnicos em
segurança do trabalho e tecnólogo em meio
ambiente.
Para o gerente industrial, Fernando Avelar,
o programa tende gerar profissionais mais
comprometidos com a empresa e tornar os
processos mais eficazes.

Fotos/ Arquivo

INTEGRAÇÃO

Unidade Cidade
Gaúcha é campeã do
Canito
28º Torneio Interdestilaria do Paraná contou com 22 equipes de futebol suíço,
costela a fogo de chão, eleição de Rainha e apresentações musicais
Suelen Albuquerque

“Eu tinha errado um monte de gols. Mas veio a terceira chance e aproveitei”, lembra o colaborador
Jeferson Lucas dos Passos, da Unidade Cidade Gaúcha. Essa é a descrição do único gol da final
do Canito - 28º Torneio Interdestilaria do Paraná.
O maior evento esportivo do setor sucroenergético, no Paraná, contou com 22 equipes de futebol
suíço que disputaram o torneio. Mas foi a Unidade Cidade Gaúcha que levou o troféu.
Além de muitos lances no campo, convidados das 30 usinas paranaenses puderam prestigiar o
almoço com costela a fogo de chão, eleição da Rainha Canito e apresentações musicais.
A festa que comemora o início da safra da cana-de-açúcar no estado foi realizada na Arest
(Associação Recreativa e Esportiva Santa Terezinha), da Unidade Iguatemi. Segundo o diretor da
Unidade Iguatemi, Júlio César Meneguetti, o objetivo do Canito é integrar todas as usinas do setor.
“O evento demonstra espírito de competição. Mas o principal espírito é o de festa, alegria e diversão.
É uma confraternização”, diz.
E foram cerca de 4 mil pessoas que participaram da confraternização e também puderam aplaudir
os times da Coopcana, de Paraíso do Norte, e da Cooperval, de Jandaia do Sul – classificados em
segundo e terceiro lugares no torneio. “Ficamos em segundo lugar, mas deu certo que fui Artilheiro”,
destaca o colaborador da Coopcana, Geovane Pivato. Ele foi premiado pelos nove gols durante o
Canito.
“Treino três vezes por semana. Faço parte de um time na cidade e sempre jogamos”, conta Pivato.
Já o colaborador da Unidade Cidade Gaúcha, Carlos Eduardo da Silva, foi premiado por ser o
Goleiro Menos Vazado. “Levei dois gols no torneio. É o primeiro troféu do Canito que recebo. Vou
colocar um lugar especial em casa.”
Para a eleição da Rainha Canito, seis mulheres concorreram ao título. Entretanto, a vencedora
foi a colaboradora da Unidade Iguatemi, Natália Garcia. Ela é auxiliar odontológico na Canapar
(Associação dos Fornecedores e Plantadores de Cana do Paranapanema). Já a colaboradora da
Unidade Ivaté, Alessandra Marins Siqueira, foi classificada como Princesa Canito. E a colaboradora
da Unidade Goierê, Gislainy Del Massa, foi votada para Miss Simpatia.
O presidente da Arest e gerente agrícola da Unidade Iguatemi, José Edson Garcia, ressalta que
a festa também teve espaço e brinquedos para as crianças, e ainda, barracas de alimentos. “Foram
consumidos 2 mil quilos de costela, 10 mil latas de refrigerante e 3 mil garrafas de água.”
Para animar a festa, havia a dupla sertaneja mineira, Vander e Vandeir, a dupla de sertanejo
universitário - Alexandre e Rafael, de Nova Londrina, e a Banda Brasil 2000.
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Fotos/ Evandro Fernandes

Arest de
cara nova
Para o Canito, a Arest
(Associação Recreativa e
Esportiva Santa Terezinha),
da Unidade Iguatemi, investiu
em barracão de festa com
560 m², iluminação de um
dos campos de futebol,
conjunto de banheiros e
estacionamento.

RESULTADOS

Bonificação do

PPR

Unidades Cidade Gaúcha, Iguatemi, Ivaté, Rondon, Tapejara e Terra Rica, e
Corporativo, comemoram a entrega do pagamento
Suelen Albuquerque

A Usina Santa Terezinha bonifica os colaboradores por meio do PPR (Programa de Participação nos
Resultados). O valor do programa é baseado no resultado obtido pela empresa e calculado conforme os
índices de produtividade e qualidade.
Na empresa, o pagamento do PPR é realizado duas vezes por ano, nos meses de fevereiro e agosto. Veja
como foi comemorado o recebimento dos valores nas Unidades Cidade Gaúcha, Iguatemi, Ivaté, Rondon,
Tapejara e Terra Rica, e Corporativo.

Empenho gera resultados no Corporativo
Fotos/ Arquivo

Em clima de festa, colaboradores do Corporativo
receberam o pagamento do PPR (Programa de
Participação nos Resultados). Após assistirem
a palestra que incentiva a busca por objetivos e
resultados, os colaboradores já puderam receber o
pagamento.
Segundo o colaborador, Eduardo Marques da
Silva, o PPR é um prêmio de participação, que
valoriza o empenho e dedicação dos funcionários.
“É como se fosse o 14º e 15º salário”, diz.
Silva trabalha há 20 anos na Usina Santa
Terezinha e conta que o PPR contribuiu com vários
investimentos na família, como o pagamento da
faculdade dele e de sua mulher, do carro e da casa.
“É um dinheiro muito bem-vindo. Sempre deixo para
aplicar o dinheiro quando ele já está em mãos.”
A colaboradora, Sebastiana Ferreira da Silva
Rosa, diz que o dinheiro do PPR terá dois objetivos,
pagar as contar e ser depositado na poupança. “Faz
oito anos que eu consigo guardar. Eu ainda quero
comprar um carro. Se Deus quiser, vou conseguir.”

O gerente de Recursos Humanos, Waldomiro
Baddini, explica que há 14 anos o Corporativo realiza
o pagamento do PPR. Ele afirma que fevereiro é um
excelente mês para o pagamento, porque é o início
do ano e os colaboradores voltaram das férias – às
vezes sem dinheiro e com contas para pagar, como
impostos e material escolar.
“Muitas pessoas com uma administração financeira
organizada conseguem juntar os valores e realizam
obras maiores, seja a reforma da sua casa ou a
compra de algum móvel. Elas realizam um sonho”,
ressalta o gerente.
Baddini ainda destaca que no momento da entrega
do PPR, as pessoas se surpreendem, reconhecem
que podem mudar o comportamento e acreditam
que é possível essa mudança, com empenho,
dedicação e trabalho em equipe. “No nosso setor
[sucroenergético], nenhum ano é parecido com o
outro. Temos que fazer diferente para conquistar
resultados e aproveitar as oportunidades.”

Equipe de Cidade Gaúcha responde aos desafios
Colaboradora Taise Signorini

A importância do trabalho enquanto realização
humana e a estima que o mesmo provoca enquanto
sentimento de realização - são temas de estudos há
muitos anos. E com essa sensação de conquista que
o pagamento do PPR (Programa de Participação de
Resultados) se deu na Unidade Cidade Gaúcha.
O momento significou o retorno de todo o esforço
realizado durante a safra, pois a cada reunião
mensal onde se apresentavam os números que
haviam sido alcançados, podia-se perceber o

entusiasmo e a motivação de todos os colaboradores
na intensificação do trabalho para que na próxima
reunião os números pudessem ser ainda maiores.
Deste modo, o empenho de todos pode ser
comprovado por meio dos números apresentados
no encontro do pagamento, o que significa que
a Equipe de Cidade Gaúcha sempre respondeu
muito bem aos desafios propostos. Sendo assim, a
reunião se encerrou com a proposta para este ano,
contando mais uma vez com a presença de todos
enquanto trabalho em equipe para novas captações
de resultados excelentes.

Carnaval é tema de entrega na Unidade Iguatemi
Fotos/ Camila Ostolin | Luciana Gentilini

Colaboradora Camila Maria Calabrezi

A Unidade Iguatemi realizou o pagamento da
segunda parcela referente ao PPR (Programa de
Participação nos Resultados), referente ao exercício
de 2012. O dia foi de muita comemoração por parte
de todos, empresa e colaboradores.
O palestrante, Claudio da Luz Ferreira, falou
sobre a importância do benefício e a satisfação dos
colaboradores por ter garantido um 14º e 15º salário.
Durante a apresentação, Ferreira realizou esquetes
sobre o assunto abordado, com a presença de um
palhaço.
O tema da decoração do PPR foi Carnavalesca.
Além de a empresa comemorar a data típica do país,
o tema festivo foi pensado para festejar a alegria
dos colaboradores por mais esse pagamento.

Cálculo do acumulado do PPR
As metas consideradas são moagem efetiva diária, açúcar redutor total, eficiência industrial relativa,
aproveitamento de tempo agroindustrial, organização e limpeza e segurança, acidentes de trabalho e
geração de caixa.
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Bonificação do

PPR

Unidade Ivaté recebe PPR

Colaborador Diego Horie

Foto/ Arquivo

O PPR (Programa de Participação nos
Resultados) é uma forma de recompensar a todos
que se esforçaram para ajudar a Unidade Ivaté a
conquistar as suas metas.
Nessa proposta, foi realizado o pagamento do
PPR. O gerente de Recursos Humanos - Waldomiro
Baddini, iniciou o evento com uma apresentação das
regras do programa. O gerente industrial - Fernando
Avelar, fez uma apresentação das metas para 2013,
e o gerente agrícola - Ricardo Jarussi, falou sobre
a expectativa para a safra deste ano. Já o diretor
da Unidade Ivaté, Claudio Meneguetti, agradeceu a
todos os colaboradores pelo comprometimento com
a empresa.

O PPR é uma forma de valorizar o empenho dos
colaboradores e é feito desde 1999, quando foi
instituída a gratificação. Cada PPR possui um período
de apuração e metas da empresa e da unidade. Com
o comprometimento de todos, por meio de atitudes,
pode-se fazer ganhadores!

Colaboradores da Unidade Tapejara festejam
Colaboradora Vanessa Penasso Pavan

A Unidade Tapejara festejou com a premiação
entregue aos colaboradores pertencentes ao PPR
(Programa de Participação dos Resultados), na qual
a pontuação das metas atingidas é revertida em
bônus a cada colaborador - podendo chegar a 660
horas relativas aos salários nominais.
A premiação foi realizada na Associação
dos Funcionários da Usina Santa Terezinha,
sendo o evento marcado por apresentações e
confraternização.
A emoção tomou conta na apresentação da música
Campeão Vencedor, da cantora Jamily, cantada pelo
colaborador Ademir Presidins da Silva e por um
coral com 30 vozes, composto por colaboradoras do

setor industrial.
A descontração foi total com a encenação da
música Eu Quero Me Casar e Não Acho Ninguém
(Inimigos da HP), na qual foi interpretado por Natalino
Rodrigues de Sousa e por 18 colaboradores - os
quais se vestiram a caráter de acordo com a letra da
música. Foi muito divertido!
O talento da interpretação de músicas do cantor
Amado Batista - cantadas pelo colaborador José
Aparecido Galvão, conhecido com Rolel.
O evento foi marcado pela presença e os
agradecimentos do diretor e dos gerentes - os
quais ressaltaram a importância da participação
de todos para o resultado alcançado. Após, todos
os colaboradores participaram da confraternização
com lanche.
Fotos/ Arquivo
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Desempenho da Unidade Rondon trouxe recompensas
Fotos/ Edson Antonio Bertanha

Colaboradora Stephanie Mariane Freitas Piveta

Chegou o momento de colher os bons frutos.
Durante o ano de 2012 os colaboradores da Unidade
Rondon receberam treinamento para qualificação,
se dedicaram na execução de seus trabalhos e o
resultado desse empenho foi recompensado. Também,
fato relevante para consecução desse resultado é o
investimento que a unidade vem recebendo.
Foi realizado o pagamento do PPR (Programa de
Participação nos Resultados) e, com muita satisfação,
a unidade conseguiu 551,84 horas, garantindo a maior
bonificação da empresa. Esse resultado só foi possível

graças à cooperação de cada colaborador, que na sua
particularidade fez a diferença para a obtenção das
metas.
O evento contou com a participação do gerente de
Recursos Humanos, Waldomiro Baddini, apresentando
as novas metas para a safra 2013 e também com a
presença do palestrante, Claudio da Luz Ferreira,
falando sobre A Unidade na Busca de Melhoria de
seus Resultados.
A diretoria, gerentes e supervisores parabenizam
a todos pelo esforço, e que esse resultado seja um
estímulo para que, ao final da safra vindoura, a Unidade
Rondon possa colher bons frutos!

Fotos/ Camila Marafão

Pagamento em Terra Rica ao som de talentos
Colaboradores Camila Marafão / Fabio Junior do Nascimento

A Unidade Terra Rica festejou os resultados do PPR
(Programa de Participação dos Resultados), no Salão
Paroquial da cidade, que contou com a presença
de aproximadamente 400 colaboradores, gerentes,
diretor, gerente e o supervisor de Recursos Humanos.
Na ocasião houve uma palestra com o gerente de
Recursos Humanos, Waldomiro Baddini, expondo os
resultados obtidos no ano de 2012, juntamente com as
regras de cálculo do PPR, e em seguida, abordou as
metas e regras do PPR 2013.
Foi uma tarde muito festiva, com direito a
palestra motivacional com Claudio da Luz Ferreira,
trazendo a importância do trabalho em equipe e do
comprometimento com as metas.
Foi servido no início da noite um delicioso jantar ao
som dos talentos da cidade, e logo após o mesmo, a
Unidade Terra Rica realizou os pagamentos no local.
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RESPEITO À VIDA

CIPA

realiza Campanha
Prevenção das DSTs

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e SESMT, em parceria com
Universidade, conscientizam colaboradores da Unidade Ivaté
Fotos/ Fabio Zampieri

Colaborador Diego Horie

A Unidade Ivaté apoia todas as ações realizadas pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
e o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho).
A Cipa, em parceira com o SESMT, realizou a Campanha Prevenção das DSTs (Doenças Sexualmente
Transmissíveis), pois o único meio de prevenção é a conscientização da população.
A Campanha contou com a distribuição de folders e cartazes explicativos por meio de uma parceria firmada
com a Unipar (Universidade Paranaense) de Umuarama - PR.
Segundo o presidente da Cipa, Diego Horie, o evento permitiu conscientizar grande número de colaboradores
e, consequentemente, evitar as formas de contágio das DSTs.
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Dicas de Proteção de Quedas em

Trabalhos em Altura

G U RA

Colaborador Diego Horie

Um dos temas abordado pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) foi a Proteção
de Quedas em Trabalhos em Altura, na Unidade Ivaté. Conheça dicas que conscientizam e orientam
os colaboradores, além de salvar vidas e prevenir lesões.

Fonte: Oregon OSHA

Ilustração/ Alexandre Mourão

1. Identifique todos os riscos de queda de altura antes de iniciar o trabalho.
2. Procure por riscos de queda como aberturas no piso não protegidas/ bordas ou aberturas no
telhado/ bordas.
3. Inspecione o equipamento de proteção de queda para identificar defeitos antes da utilização.
4. Selecione, vista e use o equipamento de proteção de queda adequado para a tarefa.
5. Prenda e estabilize todas as escadas antes de subir nelas.
6. Jamais suba no último degrau de uma escada.
7. Utilize os corrimões ao subir ou descer escadas.
8. Exercite boas práticas em manutenção adequada.
9. Mantenha cordas, cabos de solda e mangueiras de ar afastadas de
passagens ou áreas de trabalho próximas.
10. Esteja comprometido com a prevenção e controle dos riscos de quedas.
11. Identifique e avalie riscos de queda.
12. Utilize sistemas de proteção de queda adequados para prevenir ou
controlar quedas quando os riscos não podem ser evitados.
13. Relate os riscos de queda e sugira medidas de melhoria.
14. Garanta que os colaboradores recebam o treinamento de proteção
de queda.
15. Inspecione e mantenha o equipamento em boas condições de uso.
16. Saiba como responder imediatamente às emergências.
17. Compreenda a legislação vigente NR-35 (Trabalhos em Altura).
18. Implante procedimentos e práticas de segurança no trabalho.
19. Investigue todas as quedas e incidentes.
20. Avalie regularmente procedimentos de proteção de queda.

Foto/ Arquivo
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SEGURANÇA E SAÚDE
na Usina Santa Terezinha
Unidades Cidade Gaúcha, Ivaté, Paranacity, Rondon, São Tomé, Tapejara e Terra Rica
realizam Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
Suelen Albuquerque

Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho são realizadas nas unidades produtivas com o
objetivo de conscientizar colaboradores a respeito de segurança e saúde.
Foram abordados temas como cuidados com a voz e audição, hipertensão e DSTs (Doenças Sexualmente
Transmissíveis), alcoolismo e tabagismo, segurança no trânsito, dependência química e saúde bucal e mental.
Além das palestras e campanhas, os colaboradores participaram de blitzes que estavam em pontos estratégicos
para chamar a atenção dos colaboradores e informar sobre os variados temas.
Para buscar a interação dos colaboradores foi feito um concurso em cada unidade para a escolha da frase
do evento. Cada autor da frase escolhida recebeu um prêmio pela criatividade. Saiba como foi a Sipat (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) nas unidades:

Saúde e segurança: pratique essa ideia
Colaborador Diego Horie

Fotos/ Arquivo

A Unidade Ivaté promoveu a Sipat (Semana
de Prevenção de Acidentes do Trabalho), com o
tema ‘Saúde e segurança: pratique essa ideia’
tendo o objetivo de conscientizar os colaboradores
sobre a saúde e segurança no trabalho, além da
prevenção de acidentes.
O evento foi realizado com muita criatividade,
conscientizações,
dinâmicas,
entrega
de
brindes e folders educativos demonstrando aos
colaboradores a seriedade de obter informações
relevantes sobre segurança no trabalho e qualidade
de vida.
Os assuntos abordados foram: ginástica laboral,
tabagismo,
proteção
auditiva,
alimentação
saudável e prevenção de dependência química.
Paralelamente foram realizadas na Unidade Ivaté
as seguintes campanhas: hanseníase, dengue,
Leishmaniose e hipertensão.
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Abra as portas para a segurança, você é a chave
Colaboradoras Taise Signorini | Suelen Albuquerque
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Fotos/ Thaiana Morselle

Com o tema ‘Abra as portas para a segurança,
você é a chave’ foi realizada a 4ª Sipat (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho), da Unidade
Cidade Gaúcha. Com uma programação que envolveu
colaboradores de todos os setores, abrangendo
principalmente campanhas de conscientização e
palestras.
Segundo a colaboradora, Thaiana da Silva Morsele,
os temas das campanhas e palestras foram elaborados
a partir da necessidade dos moradores de Cidade
Gaúcha. “Levantamos informações sobre as doenças e
os acidentes mais comuns na cidade. E pensamos os
temas a partir dessas informações”, disse.
Na lavoura, junto aos colaboradores rurais, a principal
atividade desenvolvida foi a campanha voltada para a
higiene pessoal. Já com os colaboradores da indústria
e administrativo foi desenvolvida outra campanha que
concentrou na divulgação dos cuidados que devem ser
tomados quanto à voz e a audição.
Em paralelo as atividades foram realizadas palestras,
junto à ginástica laboral, que informaram sobre
alcoolismo e tabagismo, hipertensão e DSTs (Doenças
Sexualmente Transmissíveis). A fisioterapeuta do
ambulatório da Unidade Cidade Gaúcha, Aita Noguti,
respondeu que as palestras da Sipat foram bem
acessíveis e os colaboradores puderam esclarecer
muitas dúvidas. “Além da Sipat, nós fazemos esse
trabalho contínuo durante o ano. Na lavoura, onde
eu vou mais, os colaboradores perguntam e já são
respondidos. São oportunidades para orientações.”
Já a colaboradora, Debora Jane Souza Caresia,
explicou que as palestras são sempre realizadas com
uma linguagem fácil, para não haver dificuldades no
entendimento.
Além das palestras, houve ainda blitzes nas portarias
da empresa conscientizando os colaboradores sobre a
segurança no trânsito.
Conversar sobre segurança significa informar.
E essa informação deve ser transmitida de forma
acessível a todos, pois somente dessa forma, haverá
um ambiente de trabalho menos propício a acidentes.
Esse é o objetivo maior de toda a semana de trabalho
que se transpareceu na presença da maioria dos
colaboradores da Unidade Cidade Gaúcha.

Fotos/Arquivo

Ambiente seguro,
trabalho saudável
Colaboradora Juliana Gazola
Fernandes

Foi realizado a 20ª Sipat (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho), na Unidade
Paranacity, com o tema ‘Ambiente seguro, trabalho
saudável’ - elaborado pela colaboradora Rosangela
da Silva Paula.
Durante a semana, houve a participação de
aproximadamente 2.000 colaboradores. Foram
realizadas apresentações, como Intervenções no
Ambiente de Trabalho, com o personagem/ palhaço
- chamando a atenção sobre a semana, palestras
motivacionais com brincadeiras, mágicas e dinâmicas
- chamando a atenção para o trabalho em equipe,
companheirismo,
concentração,
comportamento
seguro, alcoolismo, tabagismo, DST (Doença
Sexualmente Transmissível), prevenção de câncer,
uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e
ergonomia.
Ainda houve a mostra de serviços oferecidos por
diversos setores da empresa com foco em saúde,
segurança e meio ambiente. Nos estandes foram
abordados os temas:
Estande de Saúde: Obesidade (peso, altura, cálculo
de IMC – Índice de Massa Corporal), hipertensão
arterial (aferição de pressão arterial, com orientação e
entrega de carteirinhas para controle dos hipertensos),
farmácia (uso e descarte correto de medicamentos),
fonoaudióloga (a correta higienização dos ouvidos, uso
correto do protetor auricular e cuidado com a exposição
ao ruído).
Estande de Segurança: uso correto de EPI’s,

amostra de cada setor, com orientações de técnicos de
segurança sobre trabalho e ambiente seguro.
Estande de Brigada de Incêndio: uso correto
do extintor e demonstração dos equipamentos que a
empresa possui para combate a incêndios.
Estande de Meio Ambiente: exposição do trabalho
de preservação do meio ambiente e demonstração
das diversas mudas nativas e frutíferas que a empresa
distribui e replanta. No evento, foram distribuídas 1.500
mudas.
A Sipat da Unidade Paranacity contou com a
participação da Copel com estande em todos os dias e
palestra de orientação quanto a Segurança no Trânsito
- Polícia Rodoviária.
No último dia foi recolhido à avaliação de
satisfação da 20ª Sipat. O resultado foi que 81% dos
colaboradores ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos
com a organização e 90% satisfeitos ou muito
satisfeitos com as apresentações. Portanto, a unidade
agradece a participação dos colaboradores, gerentes
e supervisores e, em especial, a dedicação de toda
a equipe de organização: Segurança e Medicina do
Trabalho, Canapar (Associação de Fornecedores
e Plantadores de Cana do Paranapanema) e Cipa
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)/
CipaTR (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho Rural).
Foi uma semana focada em motivar o colaborador,
onde houve muita diversão, porém com o foco (sempre)
nos cuidados com a saúde e segurança no trabalho.
JANEIRO/FEVEREIRO 2013
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Seu maior patrimônio é a vida e
sua maior proteção é a prevenção
Fotos/ Cleber Luiz Potronhiri

Colaboradora Stephanie Mariane Freitas Piveta

‘Seu maior patrimônio é a vida! Sua maior
proteção é a prevenção’. Com esse tema, a
Unidade Rondon realizou a 5ª SIPAT (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho).
O evento teve a participação de 1.351 pessoas
ao longo dos cinco dias de duração. A programação
contou com palestras e blitz sobre saúde. Houve
também ginástica laboral, distribuição de brindes
e apresentação de teatro encenado pelos próprios
colaboradores da unidade sobre a importância da
utilização de EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual).
No primeiro dia, o público alvo foi a Indústria e o
Administrativo, no segundo dia a Agrícola e, por fim,
os rurícolas. Os temas abordados foram: tabagismo
e alcoolismo; alimentação saudável; DST (Doença
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Sexualmente Transmissível); responsabilidade no
trânsito; uso de EPI’s e relacionamento familiar. As
blitzes tiveram como foco a hipertensão arterial e o
IMC (Índice de Massa Corporal), além da glicemia e a
higiene bucal.
O evento é realizado todos os anos antes do início
da safra demonstrando a preocupação da empresa
com a segurança e a saúde de seus colaboradores
e é organizado pela Cipa (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes), CipaTR (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural),
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho) e Canapar
(Associação de Fornecedores e Plantadores de Cana
do Paranapanema).

Trabalho protegido é sucesso garantido
Fotos /Arquivo

Suelen Albuquerque

Na Unidade São Tomé a 7ª Sipat (Semana Interna de Prevenção
de Acidentes no Trabalho) teve como tema ‘Segurança e
proteção é algo que não devemos abrir mão. Trabalho
protegido é sucesso garantido’, frase do colaborador Teles
Pereira.
Pensando no colaborador e trabalho protegido, a Unidade São
Tomé disponibilizou palestras e blitzes sobre a Leishmaniose,
dengue, drogas, alcoolismo, tabagismo, saúde mental e bucal,
segurança no lar, direção defensiva e uso dos EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual). Participaram da Sipat colaboradores das
áreas Agrícola, Indústria e Administrativo.
Segundo o engenheiro de segurança do trabalho da unidade,
Fernando Garcia Bento, as campanhas da Sipat foram planejadas
com o objetivo de prevenção no trabalho, mas também no lar do
colaborador.
“São cuidados que podem contribuir no ambiente de trabalho
e também no lar da pessoa, evitando acidentes nos dois lugares.
O colaborador ainda transmite para a família o que aprendeu na
Sipat”, destacou Bento.
Ele explicou que uma das palestras foi sobre a Leishmaniose,
devido à região ter focos da doença. “O objetivo foi a prevenção da
doença, assim como a prevenção de outras doenças abordadas.”
A psicóloga da unidade, Ana Lucia Santana Pintinha, que
realizou palestras - Viver com Qualidade através do Pensamento
Positivo – falou sobre os resultados que a Sipat proporciona aos
colaboradores. “Sou convidada para falar sobre os aspectos
comportamentais. Planejo as palestras de acordo com a
problemática que estamos vivenciando. Após a Sipat, a procura
pelo setor de psicologia dobra. Temos uma agenda extensa de
aconselhamento, atendimento e orientação.”
Ela lembrou que o setor já foi procurado por casais que
estavam enfrentando crises, estavam se separando e tiveram
recuperação, também pessoas que tiveram problemas com as
drogas e buscaram apoio. “Os colaboradores descobrem que
podem buscar ajuda e vão encontrar uma forma de melhorar e
crescer.”
Durante a Sipat, os colaboradores concorreram a sorteios de
brindes, como camisetas e aparelhos eletrônicos.
A Comissão Organizadora contou com a participação da
Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), CipaTR
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural)
e SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho).
JANEIRO/FEVEREIRO 2013
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Trabalhar com segurança não é apenas dever, mas
sim a valorização de vidas
Colaboradora Daniela de Cássia Bernal

Fotos/ Adriana Angelotti Estevez

A Unidade Tapejara realizou a 20ª Sipat (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) e 3ª
Sipat TR (Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho Rural). O evento teve a participação dos
colaboradores da Indústria, Agrícola, Administrativo e
Rurícola.
A programação contou com palestras que enfatizaram
os temas: acidentes domésticos - primeiros socorros,
absenteísmo e o reflexo no contrato de trabalho,
como emagrecer de forma prática/ correta e saúde
do homem. O evento teve ainda apresentações da
Companhia de Teatro Alfa Omega Treinamentos, cujos
temas foram alcoolismo e drogas, treinamento para
o uso correto de EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), consequência do acidente de trabalho e
higiene e organização para o trabalho.
Durante toda semana foi disponibilizado aos
participantes a oficina de saúde, onde foram realizados
testes de glicemia; aferição de pressão arterial;
verificação do peso, altura e IMC (Índice de Massa
Corpórea); barraca da mulher, com orientações e
informações sobre a saúde da mulher e agendamento
de exames preventivos (Papanicolau); distribuição
de folders e a presença do Odontomóvel, onde os
colaboradores tiveram a oportunidade de fazer uma
32
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avaliação bucal. Também receberam mudas da planta
Citronela e orientações sobre a prevenção contra a
dengue e educação ambiental.
Cada participante do evento ganhou um kit e durante
toda a programação houve dinâmicas e sorteios de
brindes. Foi realizado também o Concurso de Frases
envolvendo o tema Segurança do Trabalho, com
premiação para o primeiro, segundo, terceiro e quarto
lugar e o vencedor terá a sua frase publicada no evento
do próximo ano. A frase ganhadora foi ‘Trabalhar
com segurança não é apenas um dever, mas sim
a valorização de nossas vidas’, da colaboradora
Lucinei Batista de Souza.
O evento foi organizado pela Cipa (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes), CipaTR (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
Rural) e pelo Departamento de Segurança. E contou
com o apoio da supervisão, gerência, administrativo,
diretoria e Canapar (Associação de Fornecedores e
Plantadores de Cana do Paranapanema).
A Comissão Organizadora, juntamente com a Usina
Santa Terezinha, agradece a todas as pessoas que
realizaram e participaram do evento.

Viver é arte, sorrir é dom, trabalhar com segurança é
obrigação
Colaboradores Camila Marafão/ Paula Janaina Benedito/ Fabio Junior do Nascimento
Fotos/ Murilo Marques | Camila Marafão

Foi realizada a 8ª Sipat (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho), da Unidade
Terra Rica, com o tema ‘Viver é uma arte, sorrir
é um dom, trabalhar com segurança é nossa
obrigação’ de autoria da colaboradora Cleonice
Aparecida Celestino, a qual foi premiada com um
televisor de LED de 24 polegadas.
Este ano, a unidade inovou e trouxe palestras
show e apresentações de mágica e estandes para
visitação, abordando a saúde e a segurança do
trabalhador dentro e fora do ambiente de trabalho.
A semana iniciou com a divulgação nos setores
de trabalho - com o personagem Doutor Proteção
- que com um megafone, entre um setor e outro, o
ator abordou a questão da atenção quando se trata
de segurança.
No segundo dia da semana, houve a abertura
oficial, e na sequência o palestrante e ilusionista,
Raphael Lima, encantou a plateia com truques,
contextualizados sobre a segurança no trabalho.
De maneira lúdica por meio da mágica ele
conseguiu abordar, questões como procedimentos
e protocolos, normas e sinalizações, organização
e limpeza.
Os colaboradores tiveram efetiva participação
durante toda a semana, inclusive colocando as
vacinas em dia (tétano, febre amarela e hepatite),
fazendo aferição da pressão arterial, teste de
glicemia, e tirando dúvidas a respeito de EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s
(Equipamentos de Proteção Coletiva).
Ainda, no estande da Reidrat havia explicações
sobre a importância da reidratação, sendo que os
repositores hidroeletrolíticos devem ser ingeridos
de acordo com as orientações dos profissionais da
medicina do trabalho.
A Brigada de Incêndio também marcou presença
na Sipat, informando os trabalhadores sobre
a equipe de brigadistas formada na empresa,
por meio de treinamentos teóricos e práticos no
decorrer do ano.
JANEIRO/FEVEREIRO 2013
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Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha

Magali Sanches Tessaro: “O meu desafio por ser mulher,
iniciou quando eu tinha que estar lá no campo”
Foto/ Suelen Albuquerque/ Débora Schmitt

A primeira colaboradora a desempenhar atividades na gerência fala sobre a
Auditoria Interna e os desafios na área
Suelen Albuquerque

A colaboradora Magali Sanches Tessaro trabalha
há 12 anos na Usina Santa Terezinha e sempre
desenvolveu atividades no Departamento de Auditoria
Interna.
Especialista em Auditoria Contábil, Magali começou
a trabalhar na empresa nessa área, mas logo depois,
foi realizar trabalhos de campo. Agora, a colaboradora
é gerente interina de Auditoria Interna, no Corporativo,
e se tornou a primeira mulher da Usina Santa Terezinha
a ter essa oportunidade.
Magali respondeu as perguntas da Equipe de
Comunicação sobre os seus desafios no passado e
atuais na empresa.
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Você começou a trabalhar há 12 anos na
empresa e sempre no Departamento de Auditoria
Interna. Como foi que você iniciou na Usina Santa
Terezinha?
Comecei a trabalhar na empresa em 2000, já no
Departamento de Auditoria Interna, e fui contratada
como auxiliar de auditoria. Estava formada em
Ciências Contábeis e terminando a especialização em
Auditoria Contábil, quando surgiu a vaga e vim fazer a
entrevista. Entrei em setembro e em outubro conclui
a minha especialização. No início, o departamento
tinha o gerente e mais dois colaboradores. Na época
a empresa possuía quatro unidades produtivas e
o Corporativo. Apesar de ser uma equipe menor,
tínhamos menos unidades para trabalhar. E ainda,
com a equipe reduzida, nós fazíamos trabalhos mais
voltados para a área contábil.

Como você foi trabalhar com as atividades em
campo?

Agora, com a nova função. Quais são as novas
atividades que você desempenha?

Quando eu entrei, foi para trabalhar com a parte
de Auditoria Contábil. Era eu e mais um colega. O
[Luis Alberto] Soria era o meu gerente e ele começou
a me levar para a área de campo, porque eu tinha
um bom relacionamento com o pessoal. E por final,
sai da área contábil. Fazíamos a auditoria dos 5S
[Senso de Utilização, Ordenação, Limpeza, Saúde
e Autodisciplina] tanto para o PPR [Programa de
Participação nos Resultados], como para a RV
[Remuneração Variável], e outros trabalhos voltados
para a área de controle, segurança e procedimentos.
Durante oito anos fiz o trabalho de campo.

A gestão tomou outro foco, pois antes era voltada para
supervisão dos trabalhos, agora ficou voltada para o
gerenciamento estratégico da área, além de participar
de reuniões e discussões, e apresentar trabalhos
para Diretoria e Conselho. Participar das reuniões
com Diretoria também é um desafio, pela importância
dos assuntos levados para estas reuniões. O que me
deixa confortável é que os gerentes e diretores estão
entendendo o meu tempo de adaptação. Isso está me
ajudando muito e está sendo fundamental para o meu
desenvolvimento. Tenho muito que aprender ainda,
tanto na parte de conteúdo dos trabalhos, como na
parte de gerenciamento, administração e liderança.
Vejo que esse aprendizado tem que ser contínuo.

Além do bom relacionamento, quais são as
características que o colaborador precisa ter
para trabalhar na área de Auditoria?
Para trabalhar no Departamento de Auditoria Interna
também é preciso ter bom senso, imparcialidade,
humildade e flexibilidade. E ainda por ser uma área que
precisa estudar muito e se atualizar constantemente,
tem que gostar de ler e ter boa escrita. Pois, a equipe,
antes de sair para campo, tem que ter domínio do
assunto, envolvendo a legislação e as normas internas
da empresa.

Este ano, você se tornou gerente interina de
Auditoria Interna. Como foi receber a novidade?
Foi uma grande surpresa, pois eu nunca imaginei que
fosse acontecer comigo. Foi tudo muito de repente. Eu
estava em uma reunião na Unidade Paranacity, com
a área agrícola, e ligaram para mim dizendo que o
senhor Sidney Meneguetti gostaria de falar comigo até
às 15h daquele dia. Fiquei apreensiva e após a reunião
voltei para Maringá. E ele me ofereceu o desafio de
assumir interinamente a gerência de Auditoria Interna.
Eu aceitei este desafio. Foi o maior reconhecimento
profissional que eu poderia esperar. Estou muito
satisfeita com o meu trabalho, a equipe e a empresa.

Você é a primeira mulher da Usina Santa
Terezinha a desenvolver atividades na gerência,
ainda mais no setor sucroenergético - considerado
mais masculino. Quais são os desafios?
Quanto ao fato de eu ser mulher, não estou tendo
dificuldades. Eu tive uma ótima receptividade por parte
da Diretoria e Gerência. O meu desafio por ser mulher,
iniciou quando eu tinha que estar lá no campo. Tenho
sim, meus conflitos e meus medos, e me cobro muito,
ainda mais por ser a primeira mulher na empresa a
ter essa oportunidade. Não posso me decepcionar,
decepcionar a Diretoria e também as demais colegas.
Acredito no sucesso.

Magali, na Unidade Iguatemi, realizando
orientações do Programa 5S
JANEIRO/FEVEREIRO 2013
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RESPEITO À VIDA

Gibi da Sipat
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho)
Ilustração: Colaborador Ricardo Aparecido Alves, da Unidade São Tomé.
Vetorização: Alexandre Mourão
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Gibi da Sipat

Gibi da Sipat

Gibi da Sipat

Divulgação/ sagradossabores.blogspot.com.br

ÁGUA
NA
BOCA
Bolo Recheado de Leite Ninho

Quer aprender a fazer um bolo fácil e delicioso? Faça o Bolo Recheado de Leite Ninho e veja como o leite em
pó deixa o gosto mais ressaltado, e ainda, menos calórico.
O Bolo de Leite Ninho é recomendado pela colaboradora Marina Meneguetti Tavares Couto.
Ingredientes

Massa

Recheio

2 xícaras (chá) de açúcar
5 ovos
1 xícara (chá) de leite fervendo
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

200 gramas de manteiga sem sal
1 lata de leite condensado
10 colheres (sopa) de leite ninho
1 lata de creme de leite
1 barra de chocolate branco (180 gramas)

Modo de preparo

Massa
1. Na batedeira, bata as claras em neve e reserve.
2. Ainda na batedeira, bata as gemas com o açúcar até formar um creme.
3. Acrescente o leite e a farinha. Continue batendo.
4. Misture o fermento e as claras em neve.
5. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno. Asse em
forno médio, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos ou até enfiar
um palito e ele sair limpo. Retire do forno.
Creme
1. Bata na batedeira a manteiga com o leite condensado (em fio).
2. Acrescente o leite em pó e o creme de leite.
3. Leve à geladeira para tomar consistência por duas horas.
4. Corte o bolo em duas partes na horizontal. Recheie e cubra o bolo com o creme. Rale o chocolate branco
por cima do bolo. Leve à geladeira para firmar. Sirva à vontade!
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A hora é
agora!
Comer bem e ter qualidade de vida. São
duas propostas que se casam muito bem.
Equilibre e atinja as duas propostas na sua
vida
Colaboradora Khary Kelly Fanhani

Gente, a hora é agora. Acabaram as confraternizações, passou o Ano Novo e o Carnaval. Agora é o
momento de retomar as boas práticas de alimentação e, quem sabe, eliminar aqueles quilinhos ganhos
nas festas.
Para tanto, há os 12 passos básicos para adquirir uma alimentação saudável. A hora é agora para
mudar o seu hábito alimentar, garantindo vitaminas e proteínas que o corpo precisa.
1. Fracione a alimentação. Coma a cada três horas. Você ativará o seu metabolismo;
2. Mastigue bem os alimentos, principalmente nas grandes refeições (café da manhã, almoço e jantar);
3. Consuma verduras e legumes no almoço e jantar;
4. Inicie as grandes refeições (almoço e jantar) com saladas;
5. Consuma três frutas por dia, com variedade;
6. Não beba líquido durante as refeições, mas nos intervalos entre elas;
7. Beba água, no mínimo dez copos de 200 ml por dia;
8. Substitua a farinha branca por farinha integral, como pão, arroz e macarrão integral.
9. Evite alimentos enlatados/ embutidos (salsicha, salame e linguiça). E frios (salame, queijos
amarelo e presunto);
10. Evite frituras. Prefira as preparações grelhadas, assadas e cozidas;
11. Coma carne branca de duas a três vezes por semana (peixe
ou peito de frango);
12. Pratique atividade física diariamente.
Caso precise de melhores
orientações, marque consulta
em um dos Ambulatórios Usina
Santa Terezinha.
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