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Investir em pessoas, pesquisa, desenvolvimento, mudança, inovação e
assim por diante. Investimento é uma ótima palavra para qualquer pessoa,
seja física ou jurídica. Quando pensamos em investimento, já imaginamos
na aplicação e também nos resultados. E na perspectiva de investir, que a
Revista Santa Terezinha traz ações que empregam rentabilidade.
Investimento em pessoas traz valorização e reconhecimento para os
colaboradores, e ainda, crescimento e desenvolvimento para a organização.
Nesse sentido, a Usina Santa Terezinha tem aplicado nos colaboradores,
como o Curso Gestão de Pessoas, no Corporativo e Unidade Iguatemi; a
pós-graduação em Gestão Agroindustrial no Setor de Bioenergia; e o Diálogo
de Sustentabilidade, voltado para colaboradores de todas as unidades da
empresa.
Outra forma de investir é em relacionamentos, melhorando e estreitando a
relação da empresa com os parceiros e a imagem diante os stakeholders.
Receber estudantes de escolas, como do Colégio Sesi, na Unidade Paranacity;
representantes da Volvo, na Unidade Iguatemi; e equipe de visitantes do
Banco de Tokyo - Mitsubishi UFJ Brasil S/A, no Corporativo e na Unidade
Iguatemi – são exemplos de investimentos em relacionamentos.
Qualidade de vida também é prioridade na Usina Santa Terezinha, como
o patrocínio destinado para o Parque Nacional de Ilha Grande, no Paraná.
Com a parceria, a empresa apoia financeiramente ações do Nupelia (Núcleo
de Pesquisas em Limnologia e Aquicultura), da UEM (Universidade Estadual
de Maringá). Além, do Projeto Atletismo que incentiva colaboradores a
participarem de corrida de rua, como a 39ª Prova Rústica Tiradentes – em
Maringá.
Nesse contexto, todo investimento gera desempenhos, resultados e
projeções. Sendo assim, a Usina Santa Terezinha – Unidades Cidade
Gaúcha e Iguatemi - tem recebido resultados positivos, como o Prêmio Inova
CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), que reconhece as usinas que se
destacaram no ano de 2012, na condição de inovação e sustentabilidade. Ou
ainda, desempenho, como na reunião do PPR (Programa de Participação nos
Resultados), trazendo informações sobre a safra da cana-de-açúcar.
Assim, a Revista Santa Terezinha deseja que a leitura acrescente
conhecimento ao leitor, além de contribuir com investimentos pessoais e
profissionais para desfrutar bons resultados.

Aquele abraço!
Equipe de Comunicação
Amigo leitor, se você tiver alguma sugestão, comentário, opinião, queixa
ou crítica, ou até mesmo um elogio, fale conosco:

comunicacao@usacucar.com.br
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Aplicar, investir e desfrutar!
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Maturidade e habilidade são canais que
mantém boas relações profissionais com
equipes, áreas e parceiros
Colaboradora Gisele Pereira Higino Vareschini

A base do relacionamento entre pessoas está principalmente
na forma como elas se tratam e também na forma como elas se
comunicam. Destacamos ainda que o relacionamento interpessoal
é uma inteligência emocional que o ser humano possui, pois
indica a maneira como os indivíduos lidam com o seu meio social:
familiares, amigos e trabalho, ajustando assim, a melhor forma de
convivência entre os envolvidos.
A maneira pela qual nos relacionamos com as pessoas, também
pode ser um dos indicadores para o sucesso da nossa carreira.
Comprometidos e envolvidos com as nossas atividades, abrimos
um canal para manter um bom relacionamento profissional com
equipes, áreas e parceiros, a partir da maturidade e habilidade
particular de cada um. Assim a maturidade, o autoconhecimento, o
autocontrole, o bom senso e o respeito são fatores essenciais para
as relações entre pessoas.
Desenvolver um bom nível de relacionamento é uma atividade
e uma prática que deve ser adquirida por meio de esforços
particulares. Ao contrário disso, as inimizades e desconfianças
surgem e contribuem para um ambiente de trabalho negativo e
competitivo que não levará a nada, somente a desgastes físicos e
mentais, contribuindo para a falta de cooperação e para a falta de
integração das equipes.
Podemos medir o nosso nível de relacionamento interpessoal
por meio da percepção que os nossos pares possuem em relação
a nós, mas também podemos contribuir para essa avaliação por
meio das seguintes ações: desenvolvendo espírito de cooperação,
promovendo trabalho em equipe e investindo na comunicação clara
e objetiva.
Essa análise, nem sempre é fácil, pois hoje em dia as relações
interpessoais estão cada vez mais difíceis. Com o estresse que
vivemos ficamos mais intolerantes conosco e com os outros, mas
este talvez seja o momento ideal para refletirmos um pouco mais
a respeito desse tema, de procurar avaliar nossas ações e de
reconhecer o tipo de sentimento que temos em relação ao próximo,
praticando as melhores formas de relacionamento interpessoal.
Gisele Pereira Higino Vareschini é Analista de Recursos
Humanos Sênior e graduada em Psicologia e Letras.
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Relacionamento também é
um indicador de sucesso

Fotos/ Evandro Fernandes

Gestão Agroindustrial na
Usina Santa Terezinha
Em parceria com a UniUDOP (Universidade Corporativa da UDOP),
empresa oferece pós-graduação para 44 colaboradores
Suelen Albuquerque

A Usina Santa Terezinha, em parceria com a
UniUDOP (Universidade Corporativa da UDOP
– União dos Produtores de Bioenergia), realiza
a pós-graduação Gestão Agroindustrial no
Setor de Bioenergia. O curso oferecido para 44
colaboradores visa à formação de profissionais
interessados em gestão e tecnologia de processos
de produção agrícola e industrial.
A aula inaugural foi realizada na Unidade Iguatemi
e foi ministrada pelo professor Maurício Andrade
de Paula, que é responsável pela disciplina
Criatividade, Inovação e Empreendedorismo.
Paula é gerente geral corporativo de Tecnologia e
Novos Negócios – do Grupo Pão de Açúcar.

O diretor da Unidade Iguatemi, Júlio César
Meneguetti, ressalta que curso é desenvolvido
de acordo com o perfil da Usina Santa Terezinha
e direcionado para os colaboradores. “São
conhecimentos de gestão e produção, aliados as
experiências profissionais dos colaboradores”.
Segundo o professor Andrade de Paula, o
curso é vantajoso em todos os
sentidos, pois permite troca de
experiência e conhecimento, e
ainda, o trabalho de conclusão
é direcionado para práticas na
empresa.
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Fotos/ Suelen Albuquerque

Gestão de Pessoas no
Corporativo e Unidade
Iguatemi
Usina Santa Terezinha investe em colaboradores e proporciona
curso na empresa - focado em liderança
Suelen Albuquerque

O Curso de Formação em Gestão de Pessoas é realizado no Corporativo e
Unidade Iguatemi, sendo proporcionado para 99 colaboradores, 40 participantes do
Corporativo e 59 da Unidade Iguatemi.
O treinamento efetuado na empresa é focado em lideranças e abrange temas
voltados para a Comunicação Interpessoal, Estratégia no Gerenciamento de
Pessoas, Cultura e Poder Organizacional, Criatividade e Inovação, Liderança e a
Busca de Resultados, Princípios do Endomarketing, e Negociação e Administração
de Conflitos.
Com duração de 14 meses, o curso é coordenado pelo professor Francisco Rage
Bittencourt, mestre em Gestão Empresarial - pela FGV (Fundação Getúlio Vargas),
do Rio de Janeiro. Além do profissional renomado, há uma equipe de profissionais
especializados em Gestão de Pessoas.
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Corporativo
Oportunidade de aprender na própria empresa
com profissionais conceituados. Essa é a ideia de
disponibilizar o Curso de Formação em Gestão de
Pessoas. Cerca de 40 colaboradores do Corporativo
recebem formação no gerenciamento de equipes,
e ainda, são estimulados a hábitos de leitura e
discussões sobre temas relacionados ao dia-a-dia.
Segundo o coordenador do curso, Francisco Rage
Bittencourt, os colaboradores tem a oportunidade
de participar do curso com profissionais de
referência no mercado. “Há 20 anos, eu ministrei
o primeiro curso para a Usina Santa Terezinha. No

começo eram poucas pessoas. Fico muito feliz com
o aumento de colaboradores nas aulas.”
Na abertura do curso, o diretor Ágide Meneguetti,
destacou o investimento que a empresa realiza para
os colaboradores.“São treinamentos disponibilizados
pela empresa ou em parceria com instituições, como
o Sesi [Serviço Social da Indústria], Senar [Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural] e Senai [Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial]”, disse.
Em 2012, a Usina Santa Terezinha treinou 35.980
colaboradores, resultando em uma média de 15,49
horas (por ano) de treinamento por colaborador.

Unidade Iguatemi
Fotos/ Camila Maria Calabrezi

Colaboradora Deborah Eliete Carvalho

A Unidade Iguatemi realiza pela segunda vez
o Curso de Formação em Gestão de Pessoas. O
treinamento tem o objetivo de estimular a equipe de
líderes a buscar constantemente o conhecimento que
respalde e proporcione o melhor desenvolvimento
das atividades.
O curso vem de encontro com um dos principais
objetivos da empresa: formar e desenvolver os
colaboradores nos aspectos profissional e pessoal.
Devido ao sucesso da primeira turma e os
resultados obtidos pelos profissionais que
participaram, a Unidade Iguatemi acredita que
essa oportunidade deve ser estendida para os
colaboradores. Além disso, o treinamento também
faz parte do planejamento de desenvolvimento

e capacitação da liderança, desde os líderes de
campo até os gerentes - que se iniciou no fim de
2011 e continua permanentemente.
A Usina Santa Terezinha entende que em meio
ao cenário de constantes modificações no setor
que estamos inseridos, é de extrema relevância
que os profissionais se capacitem constantemente,
de forma que estejam preparados para os novos
desafios, na busca de resultados, integração e
inovação.
Visando um maior conforto e satisfação da equipe,
as aulas são ministradas na unidade, em um horário
que todos possam participar. Mesmo o colaborador
estando em horário de trabalho, a empresa acredita
que os conhecimentos adquiridos durante o curso
otimiza e estimula o desenvolvimento do trabalho
com maior eficácia, eficiência e efetividade.
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Negociações de Acordo
Coletivo de Trabalho
Unidade Tapejara realiza reunião com representantes de Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais e também representantes de trabalhadores
Foto/ Daniela de Cassia Bernal

Colaborador Eduardo Henrique Pepa Pereira

Foto/ Suelen Albuquerque

Com o propósito de iniciar as negociações
sindicais para os Acordos Coletivos de Trabalho,
com a vigência de 2013 a 2015, a Unidade Tapejara
recebeu o presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Tapejara - Manoel Luiz Neto. Também
estiveram presentes representantes dos sindicatos

de Tuneiras do Oeste - Assis Barandrecht Fiori, de
Moreira Sales - Regina Lescio Barbato, de Mariluz
- Umbertino Zeferino da Silva, de Goioerê - Eudes
Antonio Bussola e de Cruzeiro do Oeste - Enesor
Guarnieri, juntamente com duas representantes dos
trabalhadores - Celia Vieira da Silva e a Rosa Maria
da Cruz.

PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

Alterações no setor industrial da
Unidade Ivaté
Fotos/ Arquivo

Colaborador Diego Horie

A grande revisão da Norma Regulamentadora de
Segurança do Trabalho, NR 12, foi apresentada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, em 8 de dezembro
de 2011, por meio da Portaria 197, e publicada no Diário
Oficial da União no dia 9 de dezembro de 2011.
Com uma série de mudanças com relação à versão
anterior, a nova NR 12 surpreende, inicialmente, pelo seu
tamanho. A NR 12 aprofunda as diretrizes legais relativas
à segurança dos trabalhadores e sobre as máquinas e
equipamentos por eles utilizados.
Neste contexto, a Unidade Ivaté realizou um grande
trabalho para a adequação dos equipamentos utilizados
no processo industrial. As alterações foram a instalação
de proteção dos rolos da moenda e a instalação de
sistema de paralisação nas esteiras transportadoras - no
esteirão de borracha, na moenda, nas esteiras de bagaço,
na esteira telescópia de bagaço e na caldeira.
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Pensar global e agir local
para a sustentabilidade
Diálogo prioriza desenvolvimento sustentável na Usina Santa Terezinha - para
182 colaboradores de todas as unidades produtivas

Suelen Albuquerque

Pacto Global, Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio e Responsabilidade Socioambiental
Corporativa. Esses foram os temas discutidos
por 182 colaboradores, das dez unidades
produtivas da Usina Santa Terezinha, no
Diálogo de Sustentabilidade. Colaboradores
que desempenham atividades estratégicas
na empresa participaram do evento com o
objetivo de formar agentes multiplicadores da
Sustentabilidade.
No primeiro momento do diálogo, a
coordenadora executiva do CPCE (Conselho
Paranaense de Cidadania Empresarial),
Rosane Fantoura, conduziu os participantes
com temas voltados para Políticas Empresariais
e Ações para a Sustentabilidade. Por meio de
dinâmicas os colaboradores puderam refletir
e compartilhar ações que desenvolvem nas
unidades produtivas - que já são inícios da
Responsabilidade Socioambiental. A ideia das
dinâmicas é adequar e aperfeiçoar as ações
10
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para os 10 princípios do Pacto Global e 8
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
No diálogo, os colaboradores citaram
exemplos de ações desenvolvidas pelas
unidades da empresa e que podem ser
alinhadas ainda mais com a Sustentabilidade,
como a educação ambiental para colaboradores
e também crianças; o gerenciamento adequado
de resíduos; as campanhas de arrecadação
de alimentos, agasalhos e livros; o controle
biológico da cana-de-açúcar; as semanas da
saúde do homem e da mulher; a manutenção
de viveiros de mudas de árvores; e os
mecanismos de estímulo ao processo educativo
de colaboradores e seus filhos, como parcerias
com o Ceebja (Centro Estadual de Educação
Básica para Jovens e Adultos).
Já na segunda etapa do evento, o diálogo
foi direcionado pela articuladora do CPCE,
Débora Regina Irie, que ressaltou sobre os
líderes de mudança – Voluntariado Corporativo,
isto é, colaboradores envolvidos em ações
sustentáveis na comunidade – tais ações que

Fotos/ Juciliane Oliveira

podem se tornar projetos e programas da
Usina Santa Terezinha, sempre focados no
Desenvolvimento Sustentável.
Segundo o participante e colaborador
da Unidade Rondon, Juliano Henrique
Penitente, a sustentabilidade é um
diferencial que as empresas responsáveis
buscam para alcançar as necessidades
globais. Já o participante da Unidade
Terra Rica, Sergio Antonio Dotta, disse
que a iniciativa da empresa é fundamental
para focar projetos sustentáveis. “Nós
desenvolvemos muitas ações no dia-a-dia
e não percebemos. Devemos continuar
fazendo e também comunicando mais”,
afirmou.
O Diálogo de Sustentabilidade é uma
iniciativa da Usina Santa Terezinha, em
parceria com o Sesi (Serviço Social da
Indústria)/ CPCE, sendo organizado pela
Departamento de Sustentabilidade da
usina. Na ocasião, os participantes também
receberam o Manual de Governança
Corporativa contendo as políticas da
empresa.
A
responsável
pela
Governança
Corporativa na usina, Solange Gil de
Azevedo, destacou que o diálogo não é
somente uma palestra, mas faz parte de
um projeto de capacitação profissional
para os valores da Sustentabilidade. “O
projeto visa oferecer palestras, cursos,
oficinas e círculos de diálogos para
subsidiar e potencializar os profissionais
na implantação de ações sustentáveis nas
diferentes áreas de gestão da empresa”,
disse.
No evento, estiveram presentes o
diretor da usina - Paulo Meneguetti, o
gerente de sustentabilidade – Luis Alberto
Soria, e o gerente regional do Sesi Alexandre Destefano, juntamente com
os colaboradores das Unidades Cidade
Gaúcha, Goierê, Iguatemi, Ivaté, Paranacity,
Rio Paraná, Rondon, São Tomé, Tapejara
e Terra Rica.

Saiba mais!
“Desenvolvimento sustentável é aquele que
atende as necessidades das gerações atuais sem
comprometer a capacidade das gerações futuras
de atenderem a suas necessidades e aspirações.”
(Relatório Brundland, de 1987, da ONU Organização das Nações Unidas)
“Sustentabilidade Empresarial assegura o sucesso
do negócio a longo prazo e ao mesmo tempo contribui
para o desenvolvimento econômico e social da
comunidade, meio ambiente saudável e sociedade
estável.” (Instituto Ethos)

“Responsabilidade Social Empresarial é a forma
de gestão que se define pela relação ética e
transparente da empresa com todos os públicos e pelo
estabelecimento de metas empresariais compatíveis
com o desenvolvimento sustentável da sociedade,
preservando recursos ambientais e culturais para
as gerações futuras, respeitando a diversidade e
promovendo a redução de desigualdades sociais.”
(Instituto Ethos)

8 ODM
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
Objetivo 1 - Acabar com a Fome e a Miséria
Objetivo 2 – Educação Básica de Qualidade para Todos
Objetivo 3 – Igualdade entre os sexos e valorização da Mulher
Objetivo 4 – Reduzir a Mortalidade Infantil
Objetivo 5 – Melhorar a Saúde das Gestantes
Objetivo 6 – Combater o HIV/ Aids, a malária e outras doenças
Objetivo 7 – Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente
Objetivo 8 – Todo Mundo Trabalhando pelo Desenvolvimento
10 Princípios do Pacto Global
Princípios de Direitos Humanos
1. Respeitar e proteger os direitos humanos;
2. Impedir violações de direitos humanos;
Princípios de Direitos do Trabalho
3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho;
4. Abolir o trabalho forçado;
5. Abolir o trabalho infantil;
6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;
Princípios de Proteção Ambiental
7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8. Promover a responsabilidade ambiental;
9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente.
Princípio contra a Corrupção
10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive
extorsão e propina.
A Usina Santa Terezinha é parceira do Movimento
Nós Podemos Paraná, por meio de ações a favor das
metas dos ODM (Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio), estabelecidas pela ONU e propostas até o
ano de 2015. Também é signatária do Pacto Global,

iniciativa desenvolvida pela ONU, com o objetivo de
mobilizar a comunidade empresarial internacional
para a adoção na práticas de negócios de valores
nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção.

Treinamento contra incêndio no
Corporativo
Colaboradores aprenderam sobre os elementos que compõe o fogo e os tipos e
manuseios de extintores
Foto/ Suelen Albuquerque

Suelen Albuquerque

A primeira turma de colaboradores da Usina Santa
Terezinha, Corporativo, recebeu treinamento contra
incêndio. Cerca de 40 pessoas, que trabalham em
diversos setores, puderam ter orientações sobre o
fogo e o incêndio, e ainda, quais são os elementos que
compõe o fogo, os métodos de extinção de fogo, os
tipos de extintores e suas indicações e a prática de uso
e manuseio dos extintores.
“O treinamento é diferenciado. A empresa
proporciona a oportunidade de fazer um trabalho
diferente. Muitas vezes o extintor está pendurado na
parede e as pessoas não sabem como funciona”, diz o

palestrante Everton Aparecido Brito, de uma empresa
de extintores.
No treinamento, os colaboradores conheceram o
extintor CO2 indicado para material elétrico, o extintor
BC usado em produtos inflamáveis, o extintor AP para
material sólido e o extintor ABC utilizado nos carros.
Segundo o supervisor de segurança, Pedro Caldas,
o treinamento foi positivo, sendo que os colaboradores
podem aplicar as orientações na empresa e também
nas próprias casas. “A legislação diz que os funcionários
precisam do treinamento contra incêndio. Porém, a
Usina Santa Terezinha investe no treinamento para
todos os colaboradores.”
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Colaboradores visitam unidade industrial
Turma - formada por pessoas que trabalham na lavoura - conheceu o
processo de produção do açúcar e álcool
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

Foto/ Arquivo
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Fotos/ Camila Maria Calabrezi

Na Unidade Iguatemi, colaboradores que trabalham no corte de
cana-de-açúcar visitaram unidade industrial. O objetivo da visita é para
que todos possam conhecer o processo de produção – transformação
da cana - matéria-prima que os colaboradores extraem no campo. Na
unidade, são 420 colaboradores nesse setor.
Cada turma de visita foi formada por cerca de 40 pessoas. No período
da manhã, foi ministrada a palestra motivacional pela professora do
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Elisangela Cristina
Caparroz, que falou sobre a importância de se viver feliz, tanto na vida
pessoal, como profissional.
Logo após, a enfermeira do trabalho da Unidade Iguatemi, Silvana
Munhoz Peres, passou informações sobre o combate ao câncer para
os colaboradores. Todos receberam lanche na parte da manhã e
almoçaram no refeitório da unidade.
No período da tarde, os colaboradores fizeram o passeio pela
indústria para conhecer o processo de produção, desde a moenda até
chegar ao produto final: o açúcar e o etanol. Para completar a visita,
todos receberam um saquinho cheio do açúcar produzido na empresa,
com os seguintes dizeres: ‘O açúcar que a gente produz’.
Dessa forma, a Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi,
promove a integração dos colaboradores, para que todos sintam parte
fundamental do processo de produção dos produtos da empresa.

Reunião do Controle de Qualidade é
realizada
Na Unidade Iguatemi, colaboradores discutiram temas, como preparo de solo, plantio,
corte de muda, tratos culturais e colheita
Colaborador Ruan Diyko

Foi realizada, no anfiteatro da Unidade Iguatemi, a Reunião do Controle de Qualidade com
diretores, gerentes, supervisores e encarregados do setor de cada unidade para discutir
parâmetros, sendo abordados assuntos, como preparo de solo convencional e com penta,
plantio mecanizado e manual, corte de muda mecanizada e manual, tratos culturais, colheita
mecanizada e corte manual.
Também foi comentado sobre o orçamento da safra 2013 e foi mostrado em gráficos - com
ênfase as paradas operacionais do equipamento Penta, e demonstrado o que a empresa possui
de máquinas e implementos agrícolas, caminhões e carros leves. Além disso, foi dado enfoque
em perdas de matéria prima para a indústria.
No final da reunião, ficou em aberto a questão do programa Pims (Sistema de Gerenciamento
de Informações de Processo) -- que controla o planejamento agrícola - e visitas a Unidade
Tapejara para demonstração e melhorias no setor.

Ilustração/ Alexandre Mourão
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Unidades fazem missas e gruta
para celebrar safra
Na ocasião, colaboradores agradeceram e também pediram bênçãos para o início da
colheita da cana-de-açúcar
Suelen Albuquerque

Nas Unidades Terra Rica, Paranacity e Iguatemi – colaboradores celebraram o início de safra da cana-deaçúcar. A missa de ação de graças foi realizada com a presença de padre e colaboradores.
Além da missa, na Unidade Paranacity foi inaugurada a gruta para o padroeiro – São José. Já na Unidade
Iguatemi, o diretor Júlio César Meneguetti, fez um discurso de gratidão e também pediu uma boa colheita e
que Deus ilumine os caminhos dos colaboradores durante a safra.
Acompanhe as celebrações nas unidades:

Missa inicia safra na Unidade Terra Rica

Fotos/ Luciane da Silva/ Ivan Amorin/ Simone Narbona Madaleno

Colaboradoras Jaqueline Aparecida Silva/ Camila Marafão

No início de safra, a Unidade Terra Rica reuniu os colaboradores para participar da Santa Missa. A liturgia
foi presidida pelo padre Isaías Manoel da Silva, pároco de Terra Rica, no pátio da empresa.
Durante a missa, os colaboradores puderam refletir a compaixão de Deus pelo sofrimento. “Lembramos que
chorar e lamentar pelas situações que enfrentamos não é problema, quando entregamos nossas preces para
Deus”, disse a colaboradora Jaqueline Aparecida Silva.
No dia, todos tiveram a graça de um dia ensolarado. Na ocasião, o diretor da Unidade Terra Rica, Wilson
José Meneguetti, referiu-se ao trabalho como um ambiente que reine a paz e a harmonia entre todos.
O momento de fé e comunhão foi preparado para que todos pudessem agradecer a Deus pelas maravilhas,
e também, para pedir a graça de uma safra abençoada.
Que Deus dê a sua graça e benção!
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Unidade Paranacity inaugura gruta com missa
Rodrigo Paschoal Bellusci

Foi realizada a missa de inicio de safra 2013
da Unidade Paranacity, nas instalações da
borracharia da oficina agrícola, com a presença de
aproximadamente 600 colaboradores de todos os
setores.
A missa foi realizada pelo padre Jeferson Batista
da Cruz - da Paróquia de Paranacity e sua equipe,
acompanhados do coral formado por colaboradores
da unidade. O tema da missa foi o Santo São José,
por pedido da empresa (na data comemorativa
ao santo), pois a Unidade Paranacity é conhecida
desde a sua formação por Usina São José, sendo o
santo padroeiro da unidade.
A cerimônia emocionou a todos e foi realizada
com muita devoção tanto pelo padre que abençoou
os presentes e desejou uma boa safra, quanto pelos
organizadores da cerimônia que preparam o local
com carinho e arranjos da matéria prima - a canade-açúcar.
Após a cerimônia da missa, o padre Jeferson
benzeu a gruta que fica na entrada da unidade. A
gruta foi construída exclusivamente para a imagem
de São José e está na unidade desde os seus
primórdios, antes a santa ficava na indústria e hoje
abençoa a todos que entram na unidade.

Oração a São José
Salve, ó glorioso São José, depositário dos tesouros incomparáveis do Céu e pai putativo daquele que sustenta
todas as criaturas. Depois de Maria Santíssima, sois vós o santo mais digno de meu amor e merecedor de minha
veneração. Entre todos os santos, só vós tivestes a honra de criar, guiar, sustentar e abraçar o Messias, que
tantos profetas e reis desejaram ver. São José, salvai minha alma e alcançai da misericórdia divina a graça, que
humildemente imploro. E também para as almas benditas do Purgatório, alcançai um grande alívio para seus
sofrimentos. Glória ao Pai (três vezes).
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Mensagem da Unidade Iguatemi, pelo diretor Júlio
César Meneguetti
A Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, celebra
um dia muito especial, mais uma safra e todos se
reuniram para pedir a benção de Deus.
Nossos corações estão esperançosos, cheios de
expectativas e ansiosos para este momento, no qual se
reúnem tantas pessoas, que são peças fundamentais
e constituem o pilar da nossa organização.
Estamos aqui, porque mesmo durante os anos em
que este momento se repete, ainda assim é um novo
momento, um novo ano, uma nova safra e sempre
uma nova oportunidade em que tudo se renova somada com a belíssima mistura da experiência de
quem já está aqui há anos e com o vigor daqueles que
acabaram de chegar para fazer parte da nossa família.
Neste momento, as preces também podem ser
renovadas, para que cada um seja o melhor que puder
ser e para que todos sejam vitoriosos todos os dias.
Desejamos que todos encontrem nos ambientes de
trabalho, a paz que o seu coração almejar e que o
detalhe seja tão importante quanto o geral.
Que tudo o que tocarmos seja para alcançar o
melhor resultado possível: pessoal e profissional.
Que o nosso produto leve a melhor marca humana
ao que nos dedicaremos a construir em mais um ano.
Que o respeito, a compreensão e a mão estendida
prevaleçam com o olhar de ‘Conte comigo’.
Que possamos nos ver como um time que trabalha
focado para marcar um gol, fazendo a melhor jogada:
aquela em que todos estão atentos à sua posição,
ajudando-se mutuamente, sempre colocando a
segurança em primeiro lugar.
Desejemos que em 2013, o nosso sucesso seja
melhor que os resultados atingidos em 2012.
Ressaltamos a importância de toda a família
Meneguetti presente, e ainda, os que não puderam
comparecer na celebração. Aproveitamos a ocasião,
para agradecer a todos os diretores, gerentes,
encarregados e colaboradores pelo comprometimento
de todos com a empresa. Pedimos a Deus que abençoe
a todos e também as suas famílias. Porque, para nós
Usina Santa Terezinha, a família é o nosso bem maior.
Que Deus abençoe essa safra e a todos nós!
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Alunos do Colégio Sesi visitam a
Unidade Paranacity
Nas salas de aulas, os adolescentes estudaram Combustíveis Autossustentáveis e
estenderam o conhecimento para a prática - na indústria
Fotos/ Ailton Lopes Ferreira

Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

A Unidade Paranacity recebeu a visita dos alunos
do Ensino Médio do Colégio Sesi (Serviço Social da
Indústria), de Paranavaí. A visita teve como objetivo
o conhecimento da produção de álcool, as ações
de sustentabilidade praticadas pela empresa e o
impacto socioeconômico para região de abrangência
da empresa, tendo em vista que os alunos estavam
estudando o tema dos Combustíveis Autossustentáveis.
A palestra foi realizada pelo colaborador, Jarbas
Garcia Monteiro, que falou sobre a abrangência
da empresa e a influência sobre os municípios
circunvizinhos, principalmente aqueles em que
empresa tem colaboradores e sobre os principais
benefícios que a empresa oferece.
O engenheiro de segurança, Ailton Aparecido Lopes
Ferreira, também falou sobre as normas de segurança

vigentes as quais estão submetidas à empresa e o que
a unidade faz para manter as normas em cumprimento
integral, como é estruturada a equipe do SESMT
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho) e como são realizadas
as cobranças aos cumprimentos das normas de
segurança vigentes.
Já o colaborador, Rodrigo Paschoal Bellusci,
palestrou sobre os investimentos em qualificação e
formação em mão de obra, sobre a gestão ambiental
da empresa e as ações realizadas na área, e sobre
os programas de aprendizagem existentes na unidade.
O ciclo de palestras foi encerrado pelo supervisor da
destilaria, Atlas Vinicius Spinelli, que deu aula sobre
destilação aos visitantes - que a cada encerramento
das palestras demonstravam interesse e curiosidade
pelos assuntos apresentados.
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Valorização da mulher
Colaboradoras comemoraram o Dia Internacional da Mulher com palestras,
orientações e exposições
Suelen Albuquerque

As mulheres já estudam mais que os homens representando 60% dos graduados brasileiros e
51,1% dos diplomas de pós-graduação, segundo
dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem
de Domicílios). Porém, essa vantagem, muitas vezes,
não se reflete no mercado de trabalho. Pensando na
igualdade entre os sexos e na valorização da mulher,
um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a

Usina Santa Terezinha realizou atividades no Dia
Internacional da Mulher.
No dia - dedicado a mães, esposas e filhas - as
colaboradoras tiveram orientações para prevenção
de doenças, orientação estética e de valorização
pessoal e profissional.
Confira como foram as ações nas unidades
produtivas, Logística e Corporativo:

Cuidados com a pele na Unidade Cidade Gaúcha
Fotos/ Anna Paola Borges/ Beatriz Maria Aita Costa/ Vanessa Rosa

Colaboradoras Anna Paola Borges/ Beatriz Maria Aita Costa/
Vanessa Rosa

Homenagear as colaboradoras significa, antes de
tudo, expressar a admiração e exaltar a importância
das mulheres em todos os setores da Usina Santa
Terezinha. Desse modo, a Unidade Cidade Gaúcha
se movimentou para a execução de diversas
atividades em comemoração ao Dia Internacional
das Mulheres.
As comemorações foram realizadas em dois
momentos distintos: no auditório da unidade,
contando com a participação da equipe de uma
empresa de cosméticos, que apresentou de forma
20
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teórica e prática técnicas de cuidado com a pele,
por meio de demonstrações de produtos, como a
automaquiagem.
No dia, também houve sorteios de brindes e
mensagem a todas as colaboradoras. Para as
mulheres rurícolas, na Associação da Usina, foram
apresentadas técnicas de cuidado geral com a
pele e em relação à exposição ao sol, bem como a
importância da utilização de produtos para o cuidado
pessoal, acompanhada da entrega de brindes.
A data de comemoração se transforma em um
motivo (a mais) para exemplificarmos a parcela
da intensa ternura e delicadeza que cada mulher
representa para a Unidade Cidade Gaúcha.

Autoestima e motivação no Corporativo
Fotos/ Suelen Albuquerque

Suelen Albuquerque

Autoestima, alto astral ou de bem com a vida. Esses
são três sinônimos que muitas vezes as mulheres
deixam de lado com a correria do dia-a-dia. E foi essa
a proposta da palestra no Dia Internacional da Mulher
– no Corporativo, realizada pela Analista de Recursos
Humanos Sênior, Gisele Vareschini.
Com humor e otimismo, as colaboradoras do
Corporativo tiveram a atenção voltada para a
valorização da mulher, e também, para diferentes tipos
de olhares em frente ao espelho, por meio de uma
dinâmica.

Na palestra, Gisele citou algumas práticas para as
mulheres construírem uma autoestima elevada, como
prestar atenção em si mesma, ter objetivos, fazer
exercícios físicos, utilizar os seus talentos, meditar,
visitar a natureza, comer bem e conversar com Deus.
Além da palestra, cerca de 80 colaboradoras tomaram
o café da manhã e ainda tiveram a oportunidade de
participar de uma sessão de fotos.
Para descontrair o dia, as colaboradoras puderam
acompanhar e cantar a paródia da música Amor de
Chocolate, do cantor Naldo. E como brinde, levaram
um porta bolsa de mesa personalizado.

Primeira Semana da Mulher na Unidade Ivaté
Fotos/ Arquivo

Colaborador Diego Horie

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a
Unidade Ivaté realizou a Primeira Semana da Mulher,
com temáticas sobre o universo feminino. O objetivo do
evento foi informar as colaboradoras sobre questões
preventivas acerca do câncer de mama e também
sobre o câncer bucal.
O ciclo de palestras foi realizado no Sindicato
Patronal de Ivaté, como o auxílio da enfermeira do

trabalho, Silvia Adriana da Silva e a Odontóloga,
Andréia Benutto.
Para finalizar o evento foi promovido o Curso de
Maquiagem por meio da profissional, Kátia Calegari,
com as colaboradoras da empresa.
Ao término foi realizado o sorteio de brindes e também
oferecido um café da tarde para as participantes.
Mulheres da Usina Santa Terezinha: vocês são
fundamentais para o nosso Progresso!

Logística homenageia colaboradoras
Fotos/ Isabela Leal Badan

Colaboradora Sharlene Midauar Seghesi

Na Logística, o Dia Internacional das Mulheres foi
comemorado com um café da tarde e também um
presente personalizado, indispensável no quardarroupa
de toda mulher – kit para manicure e pedicure.
“A iniciativa promoveu a motivação e integração
entre as mulheres da empresa”, disse a colaboradora,
Jocimara Figueira.
Já a colaboradora, Kessely Paula, se sentiu muito
satisfeita com o café da tarde. Segundo ela, o gesto

mostra que realmente a Usina Santa Terezinha se
preocupa com o bem-estar dos colaboradores. “A
empresa se importa com as datas comemorativas. Eu
me sinto orgulhosa em trabalhar para a Usina.”
A colaboradora, Talita Daniele Guimarães, adorou o
presente dado no dia comemorativo, sendo algo útil
para o seu dia-a-dia. “Foi um dia especial, porque se
sentimos importante para a empresa. O café da tarde
estava delicioso e foi o momento em que pudemos ter
contato com as outras mulheres dos outros setores da
Logística.”

Equipes da Unidade Paranacity prestigiam mulheres
Fotos/ Arquivo

Colaborador Claudeni De Assis Bento

Pode-se dizer que é antiquado pensar em mulher
fora do ambiente de trabalho. Mesmo ainda existindo
alguns preconceitos, já se foi à época em que todo
tipo de trabalho era considerado como uma função
específica do homem.
Atualmente, as mulheres ocupam funções no
mercado trabalho que há uns 15 anos ou mais - elas
não ocupariam. Não só de posições de alto nível
executivo, mas também em outras áreas de ocupações.
Hoje é possível observar mulheres trabalhando como
motorista de ônibus, operadora de trator, entre tantas
funções, que antes eram exclusivamente masculinas.
A mulher, a cada dia que passa, consegue provar
que é capaz de desempenhar qualquer tipo de função,
seja operacional, administrativa ou gerencial.
Pensando na mulher e no mercado de trabalho, a
Usina Santa Terezinha, Unidade Paranacity, juntamente
com o Departamento de Assistência Social da Canapar
(Associação de Fornecedores e Plantadores de Cana
do Paranapanema), promoveu o momento especial em
homenagem às mulheres colaboradoras da unidade,
visando à comemoração.
Foram entregues brindes (caneta personificada

com um cartão anexado) para as colaboradoras da
indústria, na portaria da usina, desejando a todas o
Feliz Dia das Mulheres.
Após a entrada das colaboradoras ao trabalho, uma
equipe foi aos setores - onde se concentram a maior
parte das mulheres, como no laboratório industrial
e agrícola, moenda, oficina agrícola, escritório e
Medicina do Trabalho/ Canapar. Nos setores, a equipe
expressou a importância da mulher, tanto na vida
pessoal, como na profissional. Foram reunidos grupos
de colaboradoras, foi lida uma mensagem motivacional
e realizada uma dinâmica, destacando as qualidades
pessoais e profissionais.
No mesmo dia, foi realizado no refeitório um
sorteio de brindes ofertado pela empresa Sapore. E
para deixar o Dia Internacional das Mulheres mais
agradável, a Usina Santa Terezinha em parceria com a
Unipar (Universidade Paranaense), proporcionou para
as colaboradoras: massagem relaxante, limpeza de
pele, aferição de pressão arterial e teste de glicemia,
que foi realizado em frente ao vestiário feminino, após
o almoço.
Também, três equipes se deslocaram até as
colaboradoras na lavoura, para homenageá-las e fazer
a entrega dos brindes.

Orientações preventivas no campo e administrativo
Fotos/ Edson Felix

Colaboradores Alysson Lopes de Jesus Dias/ Rafael Seidi
Umemura

A Unidade Rio Paraná, no Mato Grosso do Sul,
realizou homenagem para todas as colaboradoras, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
A homenagem foi realizada em dois momentos, um
na parte da manhã - no campo e outra à tarde - no
escritório administrativo. As colaboradoras do campo
foram reunidas na área de vivência, onde receberam
orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde
da mulher, além de esclarecer dúvidas. Em seguida,
foram distribuídos panfletos informativos, pela equipe

do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho) e Administrativo.
Após a integração divertida e descontraída, a
unidade homenageou as colaboradoras com entrega
de chocolates, cartões e rosas. O mesmo trabalho
foi realizado com as mulheres do administrativo, no
período vespertino.
Ainda neste ano, a Unidade Rio Paraná, prepara-se
para realizar diversas Campanhas, como Prevenção
do Câncer, Cuidados com a Voz e Ruídos, Cuidados
com a Alimentação, Combate às Drogas, Prevenção
de Diabetes. Que proporcionarão maior conhecimento
e qualidade de vida aos colaboradores.

Fotos/ Vânia Aparecida Lotti

Prevenção e massagem na Unidade Terra Rica
Colaboradoras Vania Aparecida Lotti / Camila
Marafão

A Usina Santa Terezinha, Unidade Terra
Rica, realizou um evento em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher, homenageando
todas as colaboradoras.
No evento, estiveram presentes estagiários
dos cursos de Estética e Enfermagem da
Unipar (Universidade Paranaense), de
Paranavaí, que proporcionaram o dia para
as colaboradoras, realizando palestras
sobre saúde da mulher, higienização facial
e massagem.
Também, foram entregue 600 unidades
de porta batom como lembrança do dia
especial.

Mulher Contemporânea, na Unidade São Tomé
Fotos/ Vânia Aparecida Lotti

Colaboradora Ana Lúcia Santana Pintinha

A Unidade São Tomé, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, realizou uma homenagem a
todas as colaboradoras. Na ocasião, foram ministradas
palestras pela psicóloga, Ana Lúcia Pintinha, com o
tema: A Mulher na Atualidade e seus Diversos Papéis.

O ciclo de palestras teve como objetivo permitir
aos participantes um momento de reflexão sobre a
valorização da mulher contemporânea, sendo que
a mulher se destaca por sua capacidade de exercer
vários papéis, contribuindo diretamente para uma
sociedade em pleno desenvolvimento.

Mensagem de homenagem às mulheres:
Quando Deus fez a mulher, ele já estava no sexto dia
de trabalho, depois do expediente. Um anjo apareceu
e disse: “por que você esta gastando tanto tempo com
isso?” E o Senhor respondeu: “você viu a planilha de
especificações técnicas dela? ”
“Ela tem que ser totalmente lavável, mas não pode
ser de plástico, ter mais de 200 partes móveis - todas
intercambiáveis, ter um colo que pode acolher quatro
crianças de uma vez, ter um beijo que pode curar
qualquer dor - desde um joelho arranhado até um
coração partido, ter capacidade de curar a si mesma
quando está doente e de trabalhar até 18 horas por
dia - pensando em fazer o melhor para a sua família,
empresa, amigos e comunidade.”
O anjo se aproximou, tocou a mulher e disse: “Mas a
fizeste tão frágil, Senhor.”
“Ela é frágil”, o Senhor concordou. “Mas eu também
a fiz resistente. Você não tem ideia do que ela é capaz
de suportar e conquistar.”
O anjo tocou a face da mulher e disse que havia
um vazamento. “Isso não é um vazamento”, corrigiu
o Senhor. “Isso é uma lágrima”. A lágrima é a

maneira dela expressar a sua alegria, tristeza, dor,
desapontamento, amor, solidão, luto e orgulho. O anjo
respondeu: “mulher é realmente impressionante!”
“Mulheres têm forças que impressionam os homens.
Elas suportam dificuldades e carregam fardos, mas
mantêm a alegria e o amor.
Elas sorriem quando querem gritar, cantam quando
querem chorar, choram quando estão felizes e riem
quando estão nervosas. Lutam pelo o que acreditam.
Erguem-se contra a injustiça e não aceitam “não” como
resposta, quando acreditam que há solução melhor.
Choram quando seus filhos se destacam e rejubilamse quando seu companheiro é honrado. Sabem que
um abraço pode curar um coração partido.
Mulheres conquistam o seu espaço. Dirigem,
operam máquinas, são lideres e continuam a manter
sua capacidade incomparável de se relacionar. Elas
trazem alegria e esperança. Tem compaixão e ideais.
Dão apoio moral a quem precisa.”
Fonte: Autor Desconhecido

RESULTADOS

Unidades são reconhecidas com
o Prêmio Inova CTC
Centro de Tecnologia Canavieira premia empresas do setor sucroenergético que
investem em inovações, de forma sustentável
Fotos/ Comunicação CTC

Suelen Albuquerque

As Unidades Iguatemi e Cidade Gaúcha foram
reconhecidas com o Prêmio Inova CTC (Centro de
Tecnologia Canavieira), que contempla as usinas
que se destacaram no ano de 2012, no quesito
inovação e sustentabilidade.
A premiação foi realizada na Unidade Iguatemi
e reuniu colaboradores da Usina Santa Terezinha
para prestigiar a entrega, e ainda, participar de
reunião técnica. Segundo o gerente regional do
CTC, Fernando Pattaro, o CTC avaliou empresas
que possuem foco em inovação, investimento
em tecnologias mais modernas, qualidade
de produtividade, renovação de canaviais e
sustentabilidade.
“O prêmio busca empresas do setor sucroenergético
com perfil inovador e que visa o modo sustentável.
É uma satisfação premiar unidades da Usina Santa
Terezinha e reconhecer a diversificação e inovação
varietal da cana desenvolvida na empresa”,
ressaltou o gerente de Marketing do CTC, João
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Carlos Gonçales Junior.
As variedades da cana-de-açúcar utilizadas pela
empresa são desenvolvidas para as condições de
clima e solo do Paraná, sendo assim, a empresa
já usa a CTC25. Essa variedade possui vantagens,
como produtividade e riqueza, porte ereto e rápido
desenvolvimento. Já as variedades CTC9001,
CTC9002 e CTC9003 também serão utilizadas, pois
todas facilitam o plantio mecanizado – permitindo
a colheita da cana crua e contribuindo com a
eliminação da despalha da cana, que é realizada
por meio da queima controlada.
Na reunião técnica, os colaboradores da Usina
Santa Terezinha puderam participar das palestras
sobre manejo das variedades e clones CT. “Mesmo
com chuva, a reunião técnica foi muito produtiva.
Tivemos que adiantar a programação, mas as
informações foram bem esclarecidas. Ficamos
felizes com a premiação. É o resultado de um trabalho
conjunto”, destaca o supervisor de planejamento
e desenvolvimento varietal da Unidade Iguatemi,
Wesley Fernandes Bráz.

Destaques das variedades da cana-de-açúcar
que serão utilizadas:
CTC9001
•

Produtividade;

•

Riqueza e pui longo;

•

CTC9002

CTC9003

•

Rusticidade e
tolerância à seca;

•

Riqueza e
precocidade;

•

Porte ereto e
colheitabilidade;

•

Pui longo sem
florescimento;

•

Longevidade e
plantio mecanizado.

•

Alto perfilhamento e
plantio mecanizado.

Estabilidade e plantio
mecanizado.

Conhecimento e inovação
Criado há mais de 40 anos, o CTC (Centro de Tecnologia Canavieira) possui o objetivo de
investir no desenvolvimento de variedades mais produtivas e agregar qualidade à produção de
açúcar e álcool.
O CTC também integra tecnologias da indústria sucroenergética, aumentando a taxa de
inovação do setor, de maneira sustentável. Sediado em Piracicaba, em São Paulo, o centro
oferece materiais adaptados para a realidade agrícola em todas as regiões da cultura da canade-açúcar no Brasil.
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RESULTADOS

Para incentivar a participação dos
colaboradores e enfatizar os temas,
colaboradores receberam brindes na
Unidade Iguatemi
Colaboradora Camila Maria calabrezi

A Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi,
realizou a reunião mensal do PPR (Programa de
Participação nos Resultados), com o tema de
decoração - Páscoa.
Na reunião, a nutricionista da unidade, Khary Kelly
Fanhani, falou com os colaboradores sobre as formas
de alimentação saudável descrevendo como todos
devem se alimentar durante o dia, sempre alternando
a alimentação com a prática de exercícios físicos.
O colaborador do setor da segurança do trabalho,
Joaquim da Silva, falou sobre o início da safra e as
formas dos colaboradores se protegerem para evitar
possíveis acidentes de trabalho. Silva também fez
perguntas para os colaboradores sobre a temática
abordada e o colaborador que participou recebeu
como brinde uma cesta de páscoa.
Em seguida, o gerente industrial, Sinobilino
Zanusso, fez o encerramento enfatizando a
importância da colaboração dos colaboradores para
que tenham uma ótima safra.
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Fotos/ Ivan Amorin

Nutrição e
segurança
também é tema
de reunião de
PPR

Desenho para logomarca do
Semeando o Verde
Fotos/ Girlei Previatte

Após concurso entre crianças das escolas da rede municipal de todas as unidades
produtivas da empresa, menina é premiada

Colaboradora Taise Signorini/ Suelen Albuquerque

‘A importância da árvore e meio ambiente’. Esse foi o
tema do Concurso de Desenho do Projeto Semeando
o Verde. E foi a ilustração da aluna Izadora Travaglia
de Oliveira, de Cidade Gaúcha, que foi escolhida para
representar o projeto educativo da empresa.
A atividade consistia em premiar os primeiros
colocados de cada unidade. Por meio de uma votação
interna, o desenho de Izadora foi selecionado. A
menina é aluna do 3º ano da Escola Municipal Paulo
Freire e para o concurso desenhou o planeta terra,
árvores e crianças.
O concurso do Semeando o Verde envolveu
crianças do 3º, 4º e 5º ano das escolas da rede
municipal de ensino das unidades produtivas da Usina
Santa Terezinha. E o desenho vencedor se tornou a
logomarca do projeto.
Por meio da atividade, as crianças tiveram a

oportunidade de expressar com criatividade e
entusiasmo as ideias propostas pelo projeto, que
envolveu também outras atividades, como o plantio de
árvores.
Izadora foi premiada com a bicicleta, assim como
as outras crianças de cada unidade classificadas em
primeiro lugar. Também, um laptop infantil e um tablet. O
último prêmio foi entregue na sala de aula, juntamente
com a professora, colegas e equipe pedagógica da
escola.
O prêmio significa um reconhecimento pela
dedicação de todos, principalmente de Izadora, que
com empenho conseguiu transferir para o papel toda a
importância que o meio ambiente tem para a qualidade
de vida.
A Unidade Cidade Gaúcha parabeniza a ‘pequena
artista’ que orgulhou os colaboradores com o seu
belíssimo desenho.

PARCEIROS E FORNECEDORES

Programa Café oferece período
para conscientizações
Na Unidade Ivaté, colaboradores podem participar de espaço de discussão para
questões relativas ao dia-a-dia de restaurante
Fotos/ Diego Horie

Colaboradores Diego Horie/ Adriana Santos

Valorizar o lado profissional e humano de
cada colaborador é a principal preocupação das
organizações nos dias de hoje. Neste contexto, o
Programa Café com a empresa Sapore visa reunir
colaboradores de diversos setores da empresa em
um mesmo espaço de discussão e conscientização
acerca de temas e questões comuns ao dia-a-dia de
usuários do Restaurante Sapore, na Unidade Ivaté.
Segundo a presidente do Comitê do Restaurante,
Adriana Santos, o momento de socialização é

30

REVISTA SANTA TEREZINHA MARÇO/ABRIL 2013

fundamental para a conscientização das questões
relativas ao restaurante, bem como a integração
entre os demais setores.
A nutricionista e gerente da Sapore, Natália Morro
Rossi, diz que Programa Café com a Sapore visa
garantir a homogeneidade na relação entre os
colaboradores da Usina Santa Terezinha e a Sapore,
com qualidade e profundidade das principais normas
e condutas que afetam o cotidiano do colaborador.
O Pragrama Café é realizado mensalmente nas
dependências do Restaurante da Unidade Ivaté.

Transporte é pauta na
Unidade Iguatemi
Reunião com equipe da Volvo aborda diversos temas, como caminhões direcionados para
o plantio e colheita mecanizada, potência de motor e modelos
Fotos/ Lucas Moreira Santos

Suelen Albuquerque/ Colaboradora Deborah Eliete Carvalho

A Unidade Iguatemi recebeu a equipe da Volvo
para discutir o transporte no setor sucroenergético,
principalmente os resultados e pontos técnicos dos
caminhões utilizados na safra de 2012. Na visita,
estiveram presentes o CEO (Chief Executive Officer)
da Volvo - Dennis Slagle, o presidente da Volvo do
Brasil - Roger Alm, e o gerente regional de caminhões
da Volvo do Brasil - Gustavo Novicki. Na reunião
foram discutidos diversos temas, como o transporte
direcionado para o plantio e colheita mecanizada,
potência de motor, e modelos de caminhões mais
benéficos para o setor no quesito corte, carregamento
e transporte.
Uma das observações da reunião foi sobre o
Caminhão VM. Segundo o diretor da Unidade Iguatemi,
Júlio César Meneguetti, a unidade possui 26 caminhões
VM, porém esse modelo apresenta dificuldades para
se locomover na palhada, diferentemente da máquina
agrícola. “Em comparação com o trator, o rendimento
é parecido, contudo o caminhão possui alguns
diferenciais. É mais versátil, possui maior facilidade
de manobras, melhor conforto e menor consumo de
combustível”, disse Meneguetti.
Segundo ele, toda a cana-de-açúcar trazida pelo
Caminhão FM, primeiramente passa pelos modelos
VM. “A empresa está adiantada no processo de
mecanização da colheita da cana, mas ainda há um

grande mercado a ser explorado. Observamos que o
mercado está dividido entre caminhão transbordo e
trator transbordo. Pela nossa experiência, entendemos
que se o caminhão for melhor adequado para a
operação, o modelo tem tudo pra sair na frente.”
O presidente da Volvo do Brasil, Roger Alm, ressaltou
que já existe um projeto para melhorar o modelo
VM. “As informações recebidas colaborarão com a
priorização dos projetos”, afirmou.
Ele ainda explicou que a Volvo está em processo
de mudança. “A partir da última visita realizada na
empresa, muitos projetos estão sendo desenvolvidos
na fábrica com a intenção de melhorar os produtos e
oferecer o melhor aproveitamento dos produtos para a
Usina Santa Terezinha.”
Juntamente com a alta direção da Volvo estavam o
diretor executivo da Rivesa (concessionária da Volvo
em Maringá) - Edson Feio Ribeiro, o diretor pós-venda
Rivesa - André Feio Ribeiro, o diretor semi-pesados
Rivesa - Guilherme Feio Ribeiro e o diretor Comercial
Rivesa - Antônio Carlos Sêncio Paes. Todos assistiram
ao vídeo institucional da empresa e receberam uma
cópia.
Na empresa há cerca de 632 equipamentos da Volvo.
Este ano, conforme Júlio César Meneguetti, a média
da empresa será de 60% de colheita mecanizada,
já na Unidade Iguatemi será de 75% de colheita
mecanizada.
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Fotos/ Suelen Albuquerque/ Arquivo

A Unidade Iguatemi e o Corporativo receberam representantes do Banco de
Tokyo - Mitsubishi UFJ Brasil S/A. Durante a visita, a equipe conheceu a unidade
produtiva, como o fluxo da indústria, e o Corporativo - em Maringá, sendo que
o objetivo da visita foi fortalecer relacionamentos. Na foto estão os visitantes:
General Manager do Structured Finance Division (Tokyo) - Makoto Kobayashi,
Senior Manager do Structured Finance Division (Tokyo) - Kazuyoshi Kikuchi, VicePresident Commodities & Structured Trade Finance (New York) - Claudia Lee,
Director IBDA (São Paulo) - Marcio Yamada, Mariana Mac Dowell e Jose Stamato
Neto. Além, da alta direção da Usina Santa Terezinha.

RESPEITO À VIDA

Usina Santa Terezinha apoia
Parque Nacional de Ilha Grande
Termo proporciona ações do Núcleo de Pesquisas em Limnologia e Aquicultura, da
Universidade Estadual de Maringá, na área de influência
Fotos/ Arquivo

Fonte: Comunicação Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade

A Usina Santa Terezinha assinou termo de
patrocínio com o Parque Nacional de Ilha Grande,
no Paraná. Com a parceria, a empresa apoia
financeiramente ações do Nupelia (Núcleo de
Pesquisas em Limnologia e Aquicultura), da UEM
(Universidade Estadual de Maringá), na área de
influência do parque.
A chefia do parque espera que o acordo
resulte em pelo menos 10 trabalhos científicos e
promova a formação de recursos humanos com
desenvolvimento de pelo menos três dissertações
de mestrado e duas teses de doutorado. O CNPQ
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico), do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação, garantirá parte dos recursos financeiros.
O primeiro projeto, já aprovado, iniciou e terminará
em março de 2015.
Entre as metas do termo de patrocínio, está a
ampliação do conhecimento da biodiversidade
aquática no último trecho livre de barramentos no
Rio Paraná e dos efeitos dos barramentos sobre a
integridade dos habitat aquáticos, a jusante (para o
lado da foz), em sistemas rio-planície de inundação.
O termo visa também a municiar os gestores

ambientais com informações para a tomada de
decisões em relação aos impactos ambientais,
sociais e econômicos, derivados de novos
empreendimentos hidrelétricos ou de ações
antrópicas (do homem) no último trecho livre do Rio
Paraná.
A iniciativa serve ainda para subsidiar a
reformulação dos planos de manejo das unidades
de conservação existentes no trecho estudado: o
Parque Nacional de Ilha Grande, a Área de Proteção
Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e o
Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema.
Os recursos repassados pela Usina Santa
Terezinha são administrados pelo Coripa
(Consórcio Intermunicipal para a Conservação do
Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência),
parceiro do parque, para dar maior agilidade nas
contratações.
Já o ICMBio (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade), gestor da
unidade, apoia o projeto por meio da estrutura física
de alojamentos,
escritórios,
laboratórios, sala
de reuniões e,
caso necessário,
embarcações.

MARÇO/ABRIL 2013

REVISTA SANTA TEREZINHA

33

RESPEITO À VIDA

Fotos/ Evandro Fernandes

Com mais tecnologia,

Paixão de Cristo atrai público
Por meio da Lei Rouanet, Usina Santa
Terezinha apoia espetáculo apresentado
para aproximadamente 40 mil pessoas

34

REVISTA SANTA TEREZINHA MARÇO/ABRIL 2013

Suelen Albuquerque

É difícil imaginar um anjo descendo na terra e
Jesus subindo em direção ao céu. Mais difícil ainda
é concretizar esses deslocamentos em uma peça
teatral. E foi esse o desafio dos organizadores da
Paixão de Cristo. Com a ajuda de um guindaste, foi
possível simular a descida e subida dos personagens.
A encenação realizada na Praça da Catedral, em
Maringá, teve o apoio da Usina Santa Terezinha - via
Lei Rouanet, proporcionando o espetáculo para cerca
de 40 mil pessoas - em dois dias de apresentação.
Segundo o arcebispo de Maringá, Dom Anuar
Battisti, o fato mais importante da peça é a mensagem
de salvação. “Na apresentação há paixão, morte e
ressurreição de Jesus assistido por uma multidão de

cristãos, católicos e não católicos. É um espetáculo
de fé.”
Battisti afirma que, por meio do patrocínio pela
Lei Rouanet, é possível investir em tecnologias
para a Paixão de Cristo. “Com os apoios, vai se
incrementando técnicas que possam emocionar as
pessoas. O anjo que desce e Jesus ressuscitado
que sobe, apresentado a noite, dá um efeito muito
bonito.”
Além do guindaste, a peça teatral também contou
com a iluminação própria e também a iluminação
sincronizada com as luzes de LED da catedral.
Em atos mais dramáticos, as luzes se tornavam
vermelhas ou até mesmo se apagavam. Já em
momentos menos dramáticos, a iluminação tinha
cores mais frias.
O diretor artístico, Anselmo José, ressalta a
parceria da usina com o espetáculo. “Somos
parceiros há vários anos e três anos pela Lei
Rouanet. São 220 atores, cerca de 40 pessoas na
equipe técnica. Sem o apoio, talvez não tivéssemos
um terço de pessoas envolvidas.”
O ator que interpreta o Jesus ressuscitado,
Pedro Caetano, está há 11 anos no espetáculo e
conta a experiência de ser puxado a 40 metros de
altura. “É uma emoção muito grande. É inarrável
a emoção de estar lá em cima representando
Jesus. É possível ver lágrimas e sorrisos no rosto
da plateia. Foi indescritível a sensação de ver as
pessoas e boa parte de Maringá.”
Anselmo José conta que o espetáculo tem
cunho religioso e cultural. “Nós temos no coração
a vontade de mostrar a história, e esse Jesus, que
tanto faz nas nossas vidas para poder mostrálo para outras pessoas, e ainda, que ele possa
fazer coisas maravilhosas na vida das pessoas”,
ressaltou.
O diretor da Unidade Rio Paraná, Marcos
Paganini, assistiu a peça juntamente com a família
e salienta que o apoio da empresa traz cultura e
religião para a comunidade. “Todos nós precisamos
de Deus e Jesus no coração, contribuindo para
que cada ano seja melhor.”
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Atletismo traz benefícios para
colaboradores
Participantes da Prova Rústica Tiradentes dizem que praticar atividade física contribui com
disposição, autoestima, saúde e noite bem dormida
Suelen Albuquerque

“Eu corro competindo comigo, quebrando o meu
recorde a cada ano. A corrida me anima, me dá
disposição e me faz dormir bem. Pra mim, o maior
benefício é dormir tranquilo”, conta o colaborador Joel
Ribeiro de Moraes, da Unidade Iguatemi.
Moraes mora em Mandaguaçú e treina no Lagoão e
na estrada Pulinopólis. O colaborador foi classificado
em segundo lugar pela Usina Santa Terezinha, na 39ª
Prova Rústica Tiradentes – em Maringá.
Este ano, a prova foi realizada no período da manhã
e teve cerca de 5.500 atletas inscritos, sendo cerca de
30 pessoas inscritas pela empresa. “De manhã o clima
é bem favorável. A minha dificuldade foi na segunda
subida.” Moraes treina três vezes por semana,
aproximadamente uma hora.
Já o colaborador classificado em primeiro lugar
pela empresa, Sebastião Carlos de Lima, lembra que
o último treino que realizou foi na quinta-feira, para
manter a respiração. “Na sexta-feira e sábado eu
descansei. Sou um atleta da roça e me alimentei como
todos os dias”, ressalta o colaborador da Unidade
Tapejara.
Lima treina próximo das plantações de cana-deaçúcar e sempre participa de corridas de rua. “Todas
as provas valem a pena, porque o esporte é a minha
vida.”
A colaboradora da Unidade Rondon, Stephanie
Mariane Freitas Piveta, diz que é a primeira vez
que participou de corrida de rua. “Comecei a fazer a
academia e me animei. No começo da prova, eu achei

que não ria conseguir, mas no sexto quilômetro eu
disse pra mim: agora vai.” Ela salienta que praticar
atividade física traz muitos benefícios, como o corpo e
disposição melhoram.
Para a colaboradora da Unidade Iguatemi, Maria
de Fátima Gomes Ferreira, o empenho e dedicação
são fundamentais para os participantes. “Quando
nós queremos, conseguimos. Eu chego do trabalho e
desço para treinar. Treino três vezes por semana, no
caminho que vai para a unidade, cerca de 7,5 km.”
Maria de Fátima treina acompanhada das filhas.
“Quando dá certo, as minhas filhas de 7 e 15 anos
também correm comigo.” Ela conta que além de perder
peso nos treinos, também percebeu mudanças na
autoestima.
O enfermeiro do trabalho da Unidade Iguatemi,
Luis Carlos Mendes, explica que a Prova Rústica
Tiradentes é uma corrida de longa distância, 10.000
metros, e requer no mínimo um mês de preparação,
porque é preciso resistência e não velocidade. “Em
agosto há a Maratona de Revezamento, então já é
bom se preparar fisicamente e psicologicamente,
principalmente as pessoas sedentárias.” Segundo ele,
o ideal são os treinamentos monitorados, com três
intensidades, sendo o leve, moderado e forte.
Para apoiar os colaboradores/ atletas, a Usina Santa
Terezinha disponibilizou uma equipe e alimentação:
frutas, lanches naturais, garrafas de água e de sucos. E
ainda, uma premiação para os primeiros lugares - com
vale-compras de produto esportivo, bolsas esportivas
e kits personalizados.

Atividade física combate insônia
Segundo estudos do Colégio Americano de Medicina
Esportiva e da Associação Americana de Distúrbios do
Sono, o exercício físico melhora a qualidade do sono.
Quando a atividade física é realizada de forma regular
e com intensidade moderada - aumenta o período do
sono, diminui o tempo que se leva para adormecer
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e aumenta o sono profundo. A prática tem um efeito
no cérebro, que regula os transmissores do sistema
nervoso central, responsáveis pela redução do
estresse e ansiedade e pela sensação de bem-estar.
Exercite-se! Acabe com as noites mal dormidas...

Fotos/ Evandro Fernandes

Cultura e comédia para 200
colaboradores
Usina Santa Terezinha, via Lei Rouanet, apoia espetáculo maringaense para cerca de 800
pessoas, inclusive funcionários
Fotos/ Evandro Fernandes

Suelen Albuquerque

Três personagens em um edifício residencial na
Avenida Barata Ribeira, em Copacabana. Nesse
contexto, que Gamela, Karla e Ana satirizaram a vida
brasileira da década de 1970, com direito a futebol,
ambição e muitas confusões – na peça teatral Um
Edifício Chamado 200.
O espetáculo que recebe apoio, via Lei Rouanet
da Usina Santa Terezinha, foi apresentado em dois
dias no Teatro Calil Haddad, totalizando cerca de 800
pessoas na plateia, sendo 200 colaboradores.
O produtor e ator da peça – que interpretou o
Gamelão, Bem-Hur Prado, comentou a recepção do
público maringaense. “A reação foi bem legal, pois o
teatro precisa de público. Sem público o teatro não
existe.”
Bem-Hur ainda destacou a importância dos
elementos do teatro. “São fundamentais o diretor, ator
e público. E ainda, o quarto elemento, que é o apoio
financeiro, porque sem grana é muito difícil. Com o
patrocínio, conseguimos pagar os direitos profissionais
que estão envolvidos e conseguimos produzir com
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melhor qualidade.”
A atriz que atuou como Ana no espetáculo, Leiza
Maria, afirmou que o público de Maringá é talentoso.
“Algumas plateias são talentosas e o público
maringaense tem talentos. Parece que as pessoas
frequentam muito o teatro, sabem rir e aplaudir na
hora certa. Foi uma recepção bacana.”
Um Edifício Chamado 200, escrita por Paulo Pontes,
foi estreado pela primeira vez em 1972, no Rio de
Janeiro - com Milton Moraes, e em São Paulo - com
Juca de Oliveira. A peça ficou em cartaz até o final
dos anos 1980, sendo a última peça que Oliveira fez.
“Assisti a peça em 1982. Fiquei encantando. Agora
me sinto privilegiado com os resultados da peça em
Maringá”, lembrou Bem-Hur.
O espetáculo será ainda apresentado em Americana
(SP), Campinas (SP) e São Paulo, no teatro MuBE
Nova Cultural.
Além da Usina Santa Terezinha, as
seguintes empresas também apoiam
a peça - Ferrari Zagatto, Distribuidora
de Bebidas Virginia e F.A Maringá

Saúde e segurança auditiva no trabalho
Foto/ Arquivo

Colaboradora Mirian Cruz
O ruído é o risco ocupacional mais comum em
ambientes de trabalho. A perda auditiva induzida por
níveis elevados de pressão sonora afeta o indivíduo
tanto em questões sociais, como emocionais. Então,
surge à atenção em controlar o ruído.
O uso correto e contínuo do EPI (Equipamento de
Proteção Individual) visa proteger também a saúde
auditiva do colaborador, já que a perda auditiva induzida
por ruído atinge a audição de forma irreversível, ou

seja, uma vez instalada, não há solução.
Fique atento, pois a nocividade à exposição ao ruído
está relacionada aos anos efetivos de exposição, a
frequência, o tempo de repouso acústico e a intensidade
da pressão sonora.
Sendo assim, é fundamental o uso do EPI nos locais
de trabalho onde o ruído exceder os limites permitidos.
Já a higienização e conservação do equipamento é
responsabilidade do colaborador. Cuide do EPI, porque
a sua saúde auditiva também será cuidada!

Foto/ Suelen Albuquerque

Ação + Conscientização + Prevenção
Unidades Rio Paraná e Iguatemi, Corporativo e Logística realizam semanas para prevenir
acidentes de trabalho
Suelen Albuquerque

As Semanas Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho foram realizadas
nas Unidades Rio Paraná e Iguatemi, Corporativo e Logística, proporcionando aos
colaboradores informações voltadas para a segurança e saúde, e também, meio ambiente,
trânsito e iniciativas sustentáveis desenvolvidas pela Usina Santa Terezinha.
Com o objetivo de prevenção, ou seja, estar um passo à frente - os colaboradores
assistiram palestras e apresentações teatrais, e ainda, participaram de campanha contra
a dengue, com orientações e arrastão de limpeza, nos arredores da empresa, para conter
a dengue.
Veja como foi a Sipat nas quatro unidades:

Informação com humor no Corporativo e Logística
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Fotos/ Juciliane Oliveira/ Suelen Albuquerque

‘Previna, cuide, pense... Esteja sempre um passo a frente!.’
Essa foi a frase da Sipat (Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho) do Corporativo e Logística elaborada pelo colaborador Thiago Urso Scramim.
Com informação e também muito humor, os colaboradores
puderam se conscientizar sobre saúde e segurança no
trabalho. Para descontrair a semana, assistiram a uma peça
que retrata a importância da segurança. Os personagens
Dona Segurança e o Senhor Trabalho representaram
o início de um casamento, que quase foi interrompido
pela personagem Acidentada. A comédia ‘Casados com
Segurança’ retratou os cuidados e uso do Equipamento de
Segurança Individual, como o protetor auricular e óculos de
proteção.
O gerente da Logística, Wilson Roberto Chuma, destacou
que a programação da Sipat foi voltada tanto para os
colaboradores do Corporativo, como para a Logística. “São
temas que abrangem todas as atividades desempenhadas
pelos colaboradores, ressaltando sempre a segurança e
saúde. E ainda, são informações que os colaboradores

dividem com as famílias, aumentando a proporção da
divulgação da Sipat.”
Além da apresentação teatral, os colaboradores
participaram de palestras com assuntos selecionados
pela comissão organizadora, como Ballet Máquina
Humana, Direção Defensiva: Em Busca de um Trânsito
mais Seguro e Saúde do Trabalhador. Sendo que
um dos palestrantes convidados foi o engenheiro de
segurança de trabalho da Unidade Tapejara, Fernando
Figueiredo Gadelha, que também deu dicas para
atenções no trabalho, isto é, dicas que contribuirão
com a prevenção de acidentes e doenças.
Segundo o presidente da Cipa (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) do Corporativo, Clodoaldo
Romero, a Sipat proporcionou a integração dos
colaboradores, bem como a reflexão sobre possíveis
acidentes que podem ocorrer no ambiente de trabalho
e, também, doenças ocupacionais que podem ser
evitadas por meio de medidas tomadas por todos. “São
medidas que transformam o ambiente de trabalho mais
seguro e agradável. São momentos de reflexão”, disse
Romero.
Na Sipat, também foi realizada a Campanha
Contra a Dengue: Ação Para Todos, no qual reuniu
colaboradores e funcionários da Secretaria de Saúde
de Maringá. Durante a campanha foi feito um arrastão
para recolher possíveis criadouros do mosquito da
dengue, nos arredores da empresa, com a ajuda de
colaboradores das empresas vizinhas, como a Rhall,
Campos Verdes e Alfa Bastos Engenharia.
“Além de unir os colaboradores, o arrastão contra a
dengue serviu para conscientizar sobre a necessidade
de combater o mosquito na empresa e também nos
bairros e casas, evitando que a dengue se torne uma
epidemia”, lembrou Romero.
Também foi feita a Campanha de Combate a
Hipertensão e Diabetes, no Corporativo e Logística.
Os colaboradores receberam orientações, aferiram a
pressão e fizeram o teste de glicemia. A campanha foi
realizada em parceria com os acadêmicos de medicina
do Unicesumar (Centro Universitário de Maringá).
Estiveram presentes na Sipat do Corporativo e
Logística, os diretores – Sidney Samuel Meneguetti
e Paulo Meneguetti, os gerentes Wilson Roberto
Chuma, Henrique Wiliam Bego Soares, José Emerson
Nakamura Brandão, Waldomiro Baddini e Magali
Sanches Tessaro. Também, o supervisor de segurança
– Pedro Lopes Caldas e os presidentes da Cipa – Erico
Sanches (Logística) e Clodoaldo Romero (Corporativo).
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Unidade Iguatemi valoriza saúde e qualidade de vida

A Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho), da Unidade Iguatemi, abordou temas voltados
para o meio ambiente, prevenção de doenças, alimentação
saudável, saúde da mulher e higiene bucal, além da prevenção
de acidentes.
Na semana, os colaboradores tiveram palestras relacionadas
à Sustentabilidade e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Durante o evento, eles puderam aprender que a Sustentabilidade
é definida como a capacidade do ser humano interagir com o
mundo preservando o meio ambiente para não comprometer os
recursos naturais das gerações futuras. Também, aprenderam
sobre os objetivos estabelecidos pela ONU (Organização das
Nações Unidas), no qual a Usina Santa Terezinha também é
comprometida.
Sendo assim, foram compartilhadas informações e diálogo
sobre as iniciativas sustentáveis da empresa, como a inclusão
do tema Meio Ambiente e Educação Ambiental na Sipat; o
projeto educativo Semeando o Verde; e a utilização de resíduos
sólidos, como as cinzas das caldeiras, torta de filtro e vinhaça
- utilizados durante o cultivo da cana-de-açúcar, contribuindo
com a redução de fertilizantes químicos. Outras iniciativas são
o reuso de água, no Sistema de Circuito Fechado de Água; o
controle biológico da broca da cana; e a redução gradativa da
despalha dos canaviais por meio da queima controlada, sendo
que na Unidade Iguatemi estima-se que, neste ano, 30% da
moagem será de cana crua.
Uma das atrações da Sipat foi a peça de teatro apresentada
pela empresa Equipe Saúde e Segurança, de São Paulo (SP).
Com humor, a peça retratava a história de um trabalhador que
praticava muito atos inseguros, como tomar bebida alcoólica
antes do trabalho, chegar atrasado à empresa e não utilizar o
Equipamento de Proteção Individual. Contudo, com o auxílio
dos profissionais de segurança do trabalho, o personagem
se conscientizou e realizou as atividades de forma segura, e
ainda, aprendeu que comunicação gera prevenção.
Na Unidade Iguatemi, colaboradores da área da Indústria,
Agrícola e Administrativo participaram da Sipat, que foi realizada
na Arest (Associação Recreativa e Esportiva Santa Terezinha).
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Fotos/ Ivan Amorin

Colaboradoras Camila Ostolin/ Silvana Munhoz Peres
Suelen Albuquerque

Primeira Sipat na Unidade Rio Paraná
Fotos/ Riquelle Dayse de Moraes/ Fernando Scardini Neto/ Edson Felix/ Jose Lemos Neto

Colaboradores Rafael Seidi Umemura/ Alysson Lopes de
Jesus Dias

Foi realizada a 1ª Sipat (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho) da
Unidade Rio Paraná. O evento aconteceu no
Lions Clube de Eldorado (MS) e teve como tema:
Funcionário de Confiança Prioriza a Segurança.
Foi uma semana repleta de orientações,
informações e conscientização para os
colaboradores da Unidade Rio Paraná. No
evento, foram apresentadas várias palestras
sobre assuntos voltados para o Meio Ambiente,
Segurança, Saúde e Prevenção de Acidentes,
como o tabagismo, alcoolismo, hanseníase,
dengue, primeiros socorros, a importância da
separação do lixo doméstico, direção defensiva,
riscos com a rede elétrica, DST (Doenças
Sexualmente Transmissíveis)/ AIDS (Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida), entre outros.
A Sipat contou com a participação de 339
colaboradores, de um total de 400 da unidade.
Foram realizados sorteios de brindes durante
a palestra e servido lanche, suco e café aos
colaboradores durante o intervalo. Em parceria
com a Prefeitura de Eldorado, profissionais da área
da saúde se disponibilizaram voluntariamente a
aferir a pressão dos colaboradores e realizar o
teste de glicemia (diabetes) durante o evento.
Além da distribuição de panfletos informativos,
preservativos e lubrificantes.
No dia do encerramento, após a última
palestra, foi realizado o sorteio de uma bicicleta,
onde concorreram todos colaboradores que
participaram da Sipat no decorrer da semana,
tendo como vencedora a colaboradora Gizelda
Barbosa, da turma do corte de cana de Itaquiraí.
O resultado obtido foi satisfatório e a comissão
organizadora levantou os pontos necessários
para que a 2ª edição da Sipat seja ainda melhor.
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RESPEITO À VIDA

Receitas sustentáveis para
colaboradores e convidados
Unidade Iguatemi e Sesi (Serviço Social da Indústria) proporcionam Curso Básico de
Educação Alimentar e Nutricional para 78 pessoas
Fotos/ Ivan Amorin

Suelen Albuquerque

Aprender a se alimentar de forma nutritiva, barata e sem desperdício. Essa é a proposta do Programa
Cozinha Brasil, desenvolvido na Unidade Iguatemi, em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria).
O Curso Básico de Educação Alimentar e Nutricional capacitou 78 colaboradores e convidados. Com
duração de 10 horas/aula, o curso foi ministrado na praça central do distrito de Iguatemi, em Maringá.
No curso, os alunos aprenderam a aproveitar todas as partes dos alimentos, como polpa, casca, folhas,
talos e ramas, permitindo o aumento do potencial nutritivo e menos gastos financeiros. “O Cozinha Brasil
me ensinou a aproveitar partes dos alimentos que eu nem imaginava cozinhar. Um exemplo é a farofa com
casca de melancia”, lembrou o colaborador Eduardo Lessa Soares.
Segundo a colaboradora, Márcia da Silva Mota Freitas, o curso foi muito interessante. “Aprendi bastante e
vou praticar na minha casa.” No final do curso, os participantes receberam um livro de receitas.
O Cozinha Brasil foi realizado durante três dias, na unidade móvel. Todo o conteúdo teórico e prático foi
ministrado por nutricionistas, que também ensinaram sobre educação e segurança alimentar.
O diretor da Unidade Iguatemi, Júlio César Meneguetti, ressaltou a oportunidade de parceria entre o
Programa Cozinha Brasil e a Usina Santa Terezinha. “É um programa que contribui com a
alimentação saudável e nutritiva, livre de desperdício. Foi muito satisfatório a parceria que
possibilitou conscientização para os colaboradores e também a comunidade de Iguatemi
e região.”
A subprefeitura de Iguatemi, o Supermercado Camilo e a Secretaria da Mulher de
Maringá também foram parceiros do Cozinha Brasil, em Iguatemi.
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Fotos: Divulgação/ testadoaprovadoeaprovado.blogspot.com.br

ÁGUA
NA
BOCA
Doce de Casca de Mexerica

Você já pensou em aproveitar até mesmo a casca de mexerica? O Doce de Casca de Mexerica
é uma ótima alternativa. A casca da mexerica não é amarga e pode render receitas superbaratas.
Saiba como fazer essa delícia de receita sustentável.
O Doce de Casca de Mexerica é um dos pratos do Programa Cozinha Brasil, pelo Sesi (Serviço
Social da Indústria) – que promove a educação alimentar e nutricional.
Ingredientes

•
•
•
•
•

4 unidades de casca de mexerica, poncã ou laranja
3 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
Canela em pau a gosto
6 unidades de cravo

Modo de preparo

1. Corte as cascas em tirinhas,
coloque em uma panela, cubra com
água e leve ao fogo para aferventar
rapidamente.

2. Retire a água, escorrendo numa peneira.
Coloque as cascas numa travessa, cubra
com água gelada e deixe de molho durante
três dias, trocando a água duas vezes ao
dia. Mantenha sob-refrigeração. No terceiro
dia, coe a água e junte a casca aos demais
ingredientes. Leve ao fogo médio e mexa até
secar.

Saboreie!

Dica
Pode ser utilizado como petisco. E ainda, as casquinhas podem ser passadas no açúcar ou chocolate.
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