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Primeiro vem o esboço, isto é, o rascunho de uma ideia. Mas para essa ideia
se tornar concreta é preciso muito planejamento e, enfim, vem a parte da
construção. Construir, colocar a teoria em prática e materializar a ideia. E as
ações da Usina Santa Terezinha também passam por todos esses processos.
Já em 2010, a Unidade Rio Paraná foi adquirida e, desde então, são
planejadas as áreas administrativa, agrícola e industrial. Neste ano, a unidade
investe novamente no plantio de cana-de-açúcar e continua a construção da
indústria, contando com 353 colaboradores.
Buscar o progresso também é um objetivo que resulta em construções. A
Unidade Iguatemi tem contribuído com investimento em agronegócio regional,
beneficiando a qualidade do trânsito em municípios paranaenses e as rodovias
BR 376 e PR 555.
Outro projeto já solidificado é o PSPC (Preparador de Solo Profundo e
Canteirizado), na Unidade Paranacity. Tecnologia que reduz o custo na
operação e possibilita o aumento da produtividade e longevidade da lavoura.
Por meio das construções surgem melhorias e benefícios, como as
campanhas de inverno desenvolvidas pela empresa. Construções sociais que
beneficiam pessoas desprovidas e que necessitam de ajuda. Foram centenas
de peças femininas, masculinas e infantis direcionadas para entidades. É a
construção de solidariedade corporativa gerando resultados.
Proporcionar cultura é um desafio que sai do rascunho. Via Lei Rouanet,
Usina Santa Terezinha patrocina exclusivamente o Caravana Cultural que
oferece cinema ao ar livre. São curtas-metragens nacionais disponibilizados
para a população que geralmente não possui acesso às salas de cinema.
Além de materializar a ideia, a empresa tem avançado com certificações.
Sendo que uma das comprovações é o Selo ODM (Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio) Empresa Parceira 2013-2014, reconhecendo o
Semeando o Verde e Atletismo – aplicado para colaboradores de todas as
unidades da empresa.
Dessa forma, a Revista Santa Terezinha garante que você acompanhe as
evoluções e conquistas durante os 49 anos de fundação e 52 anos de história,
na produção do açúcar e álcool, da Usina Santa Terezinha.
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PESSOAS

Os conflitos surgem porque somos diferentes
no modo de pensar e agir, sendo necessário
saber ceder para que as diferentes opiniões
não prejudiquem relações
Colaboradora Gisele Pereira Higino Vareschini

Saber lidar com conflitos é uma prática constante e que necessita
de algumas estratégias, pois não é uma condição fácil.
Os conflitos existem desde sempre e estão presentes em diversas
áreas da nossa vida, dentro dos ambientes familiar, profissional,
acadêmico e de todo o nosso convívio social. E eles surgem porque
somos diferentes no modo de agir e de pensar, temos opiniões
diferentes em relação a tudo e a todos e, quando isso acontece, é
necessário saber ceder para que essas diferentes opiniões não se
tornem um conflito e prejudiquem as relações.
Para cada situação, existe um posicionamento, antes de tudo
precisamos entender que nos relacionamos com tipos diferentes
de personalidade e que cada pessoa pertence e foi criada em
meio diferente do nosso e que suas percepções são relativas aos
costumes, valores, crenças e cultura ao qual foi criada, ou seja,
nenhuma pessoa é igual à outra, as diferenças existem e são
visíveis, o que tende a melhorar e aproximar as relações sociais
são as identificações.
Logo em seguida precisamos desconstruir algumas formas de
agir perante as situações que nos desagradam para não agravar
um problema. A partir do momento que entendemos que somos
diferentes uns dos outros e que a nossa percepção não é a mesma
sempre, podemos abrir a retaguarda praticando as seguintes
ações: coloque-se sempre no lugar do outro; quebre paradigmas e
preconceitos; não tente bater de frente ou prolongar uma discussão,
pois a consequência só será o seu próprio desgaste físico e
emocional; e seja apaziguador e não causador ou prolongador de
conflito.
Sabendo que podemos contar com essas ações como estratégia
a fim de evitar conflitos entre nós e nossos pares vamos investir em
relações saudáveis, que tragam ganhos múltiplos e que tenham
objetivos consagrados.
O conflito e o choque de opiniões sempre existiram e sempre
existirão, cabe a nós deixá-los nos influenciar negativamente ou
não, levando pelo lado positivo, de forma construtiva absorvendo
ideias e pontos de vistas diferentes dos nossos, pense nisso.
Gisele Pereira Higino Vareschini é Analista de Recursos
Humanos Sênior e graduada em Psicologia e Letras.
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Para cada situação, há um
posicionamento

Mobilização em favor
do Programa 5S
Foto/ Arquivo

Unidade Cidade Gaúcha comemora dia de intensificação
no trabalho de limpeza, organização, identificação e
separação de materiais
Colaboradora Taise Signorini

Pelo segundo ano consecutivo, o dia
23 de maio constituiu-se em Mobilização
em favor do Programa 5S, na Unidade
Cidade Gaúcha.
A iniciativa começou em 2012, com
a proposta de um mutirão em toda a
empresa em prol do Programa 5S (sensos
de utilização, ordenação, limpeza, saúde
e autodisciplina). Neste ano, a data foi
consolidada, comemorando assim o
aniversário da data representativa.
Todos os colaboradores, mais uma
vez, foram convidados a intensificar
o trabalho de limpeza, organização,
identificação e separação de materiais
para descarte e assim, durante todo o
dia, nos três turnos de trabalho, verificouse o empenho nos próprios setores e em
locais comuns.
O Programa 5S só tem força se fizer
parte da rotina de trabalho, porém muitas
vezes é preciso eleger alguns momentos
para simbolizar, ainda mais, a iniciativa
da proposta.
A ideia principal é que o aniversário
da data seja comemorado com

empenho e sincronia da equipe, afinal,
necessitamos sempre da nossa equipe
de trabalho para o alcance de metas que
são consagradas no PPR (Programa de
Participação nos Resultados) e no RV
(Remuneração Variável), e também para
a partilha de todos os elementos que se
constituem em trabalho.
Pode-se
constatar
que
os
colaboradores da Unidade Cidade
Gaúcha conseguiram organizar o dia
- para que houvesse um tempo extra e
pudesse ser investido na mobilização
que retorna consequentemente, para
todos nós, a partir da qualidade de
vida no trabalho. Sendo assim, os
colaboradores passam a ser produtores
de um ambiente mais seguro e de
melhor estadia cotidiana, orgulhosos,
cada vez mais, de fazer parte da Usina
Santa Terezinha.

PESSOAS

Curso de Mecânica
de Motores capacita
colaboradores
Unidade Rondon realiza o primeiro curso
de mecânica com participação de 12
colaboradores, sendo quatro mecânicos da
Unidade São Tomé
Colaborador Marcio Rodrigues Saldeira

A Unidade Rondon realizou o Curso de Manutenção
Mecânica de Motores Diesel. Durante o treinamento, os
participantes desmontaram e montaram o motor Sisu Valtra
que está sobre um cavalete especifico para o treinamento e
utilizou-se de ferramentas especificas.
Após a desmontagem, os mecânicos puderam estudar
os componentes e peças do motor, ou seja, proporcionou o
aprendizado mais detalhado. Depois realizaram a montagem
do motor e funcionamento.
Os principais tópicos abordados no treinamento foram a
Introdução a Motores a Diesel, Utilização das Ferramentas
de Medição; Desmontagem, Medição e Montagem;
Regulagem; Sistemas de Lubrificação e Sistema de
Combustível; e Diagnóstico de Falhas e Torque.
Participaram do treinamento oito mecânicos da Unidade
Rondon e quatro mecânicos da Unidade São Tomé. Segundo
o instrutor do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural) – PR, José Alcides, o curso de mecânica de motores
é bastante dinâmico, sendo composto por várias atividades
práticas. “É uma boa oportunidade para o aperfeiçoamento
profissional e técnico, habilitando o participante a
competências para realizar a manutenção adequada”, diz
Alcides.
Esse foi o primeiro curso de mecânica de motores realizado
nas dependências da unidade. Com a estrutura é possível
à realização de mais cursos na área de mecânica, visando
uma melhor capacitação profissional dos colaboradores. A
Unidade Rondon vem desenvolvendo ações de treinamento
em todos os níveis para alinhar produtividade e qualidade.
Fotos/ Arquivo
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Turma de Gestão de
Pessoas se forma
Fotos/ Renata Késsiane Nunes

Colaboradores da Unidade Iguatemi
apresentam trabalhos de conclusão para banca
e comemoram aprovação
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

Foram realizadas as apresentações dos trabalhos para
conclusão do Curso de Formação em Gestão de Pessoas
e a formatura dos colaboradores participantes. Foi um dia
de expectativa por parte dos participantes, porém, de muita
alegria e satisfação por concluírem uma etapa no processo
de formação oferecido pela Usina Santa Terezinha, Unidade
Iguatemi.
A banca examinadora foi composta pelo diretor da unidade
- Júlio César Meneguetti, gerente da indústria - Sinobilino
Zanusso, gerente agrícola - José Edison Garcia, assistente
administrativo - Arthur Felipe Meneguetti, professor da UEM
(Universidade Estadual de Maringá) - Telmo Antonio Tonin,
supervisor de recursos humanos - Amaurício Rotta e o
gerente de recursos humanos - Valdomiro Baddini.
O curso foi ao encontro das atividades desenvolvidas pelos
participantes, com temáticas que agregaram conhecimento
e desenvolvimento dos colaboradores nas suas atividades
diárias. Todos se demonstraram muito satisfeitos com os
resultados obtidos.
MAIO/JUNHO 2013
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Fotos/ Camila Maria Calabrezi
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Reinauguração do refeitório da
Unidade Iguatemi

Colaboradora Camila Ostolin

Pensado na saúde e satisfação
de seu colaborador, a Usina Santa
Terezinha,
Unidade
Iguatemi
reinaugurou o restaurante com a
equipe Cantina Usina do Sabor no Dia
1º de Maio. Foi escolhido justamente
o Dia do Trabalho para realizar a
transição, com vistas a proporcionar
ao colaborador um presente em
comemoração ao seu dia.
Os depoimentos dos colaboradores
em relação ao novo restaurante são
de entusiasmo e alegria, enaltecendo
o empenho da empresa em fazer com
que todos desfrutem de plena saúde
e alimentação equilibrada para o
desenvolvimento de suas atividades.
A Usina Santa Terezinha pensa
sempre no bem-estar do colaborador!

Mães são surpreendidas na

Unidade Cidade Gaúcha
Colaboradoras dos setores administrativo e agrícola são
homenageadas e se emocionam

Fotos/ Arquivo

Colaboradora Taise Signorini

Vivemos durante todo o ano vários dias
comemorativos que celebram momentos
especiais e pessoas símbolos na constituição
de nossas vidas. Um desses dias importantes
é o Dia das Mães. Significa relembrar a mulher
que traz, marcado em seu dia-a-dia, o ardor
e a persistência do amar sem medida, da
paciência em ensinar constantemente e, acima
de tudo, a constância do viver sem limite para
o outro, ou seja, seu filho.
Na Unidade Cidade Gaúcha a data foi
lembrada de forma bem especial: as mães
da empresa foram recepcionadas, antes das
refeições, com uma surpresa, pois todo o
trabalho foi realizado sem o conhecimento das
mães, isto é, um belo painel com fotos dos
seus filhos.
O painel foi o motivo de muitas emoções
para as mães, que olhavam e nos seus
olhos era possível ver a felicidade, que por
vezes, se transpareceu até em lágrimas de
alegria. “A homenagem foi criativa e também
emocionante. Foi uma grande surpresa ver a

foto do meu filho no painel”, diz a colaboradora
do setor agrícola, Sueli D´orazio.
Já a colaboradora do setor administrativo,
Angelita Aita, lembra a emoção de ver a
surpresa. “Ver os meus filhos no painel
significou um momento de recompensa.
Senti a minha família mais perto da empresa,
e ao mesmo tempo, o quanto a empresa se
preocupa com essa aproximação, por esse
gesto simbólico.”
O dia foi marcado ainda, além do painel, por
um cardápio especial em todas as refeições do
dia, e também, a entrega de botões de rosas
para as mamães colaboradoras, incluindo
visita a campo para as colaboradoras rurícolas.
Sendo assim, mais uma vez, a Unidade
Cidade Gaúcha felicita a todas as mamães
que fazem parte do quadro de colaboradores,
ressaltando a dedicação e empenho na dupla
jornada de vida que termina sempre no doce
papel de mãe!

MAIO/JUNHO 2013
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Festa caipira, antiguidade
e descontração
Decoração antiga no Arraiá da Afusti
Colaborador Fabio Zampieri

Foi realizado no salão da Associação dos
Funcionários da Usina Santa Terezinha - de Ivaté, o 2º
Arraiá da Afusti. O evento que busca o fortalecimento
da cultura brasileira, por meio da divulgação de
festas tradicionais, aliado a confraternização dos
colaboradores, seus familiares e amigos.
O salão de eventos foi todo caracterizado, buscando
evidências da cultura caipira, para isso, foram utilizadas
bandeiras, balões, fogos de artifício e fogueira. E ainda,
foram expostos peças e utensílios rústicos, tais como:
ferro a brasa, peneira, torrador e moedor de café, além
de um poço cenográfico de madeira.
A praça de alimentação foi concedida para os
profissionais da Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) e todo o faturamento arrecadado
com a venda de salgados e doces, além das bebidas

típicas, tais como: quentão e chá de amendoim, foram
revertidos para a própria associação.
O evento contou ainda com a dança de quadrilha,
organizada pela Pastoral do Adolescente de Icaraíma,
além de som eletrônico e a engraçada Cadeia da
Amizade.
Para a colaboradora, Marta Rosa, o que mais
chamou atenção na festa foi à dedicação dos pais em
transmitir para os filhos como era simples a vida das
famílias, como na captação rústica de água de poço.
Segundo a colaboradora, Rosana Perin, o evento
contou com um público aproximado de 500 pessoas,
de todas as faixas etárias. “Todos elogiaram bastante
a festa. O sucesso do evento se deve a dedicação dos
voluntários e o nosso trabalho em equipe. Parabéns a
todos.”
Fotos/ Rosana Perin

10

REVISTA SANTA TEREZINHA MAIO/JUNHO 2013

Doces típicos e cardápio temático na Unidade Ivaté
Colaborador Diego Horie

A Unidade Ivaté, em parceria com a empresa Sapore,
promoveu o tradicional Evento Junino, no restaurante.
A festa foi realizada em todos os turnos de trabalho da
unidade (almoço, jantar e ceia).
Segundo a presidente do Comitê do Restaurante,
Adriana Santos, a iniciativa tem o objetivo de
proporcionar entretenimento e fortalecer o vínculo
entre a Usina e os parceiros e colaboradores.

O evento contou com música, decoração, barraca de
doces típicos e cardápio temático.
“A Sapore oferece cerca de 500 refeições diariamente,
com a equipe formada por 11 colaboradores, por meio
dos serviços Sabor da Casa, Cozinha Show, La Minuta
e Prato light”, afirma a gerente da Sapore, Natalia
Morro Rossi.
Fotos/ Diego Horie/ Suzelaine Laguillo Pastora

Festa tradicional com música na Afus
xadrez e usando chapéus. A festa contou com uma
dupla de cantores, mas quem se destacou mesmo, foi
o colaborador Emerson Fábio Pelosi que tocou violão
e cantou, também, acompanhado do colaborador
Fabrício Augusto Bernardo Zardo.

Fotos/ Evandro Fernandes

A festa junina do Corporativo foi na Afus (Associação
dos Funcionários da Usina de Açúcar Santa Terezinha
- Maringá) e contou com decoração junina, doces,
quentão e quadrilha. Ao som caipira, colaboradores
entraram no clima da festa tradicional vestindo o

MAIO/JUNHO 2013
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Dia do Trabalhador na Logística e Corporativo
Colaboradores da Logística e Corporativo celebraram o Dia do Trabalhador com muita comida e bebida.
Na Logística, os colaboradores puderam se servir de um café da manhã, oferecido para os três turnos: A,
B e C.
“Conseguimos com que todos os funcionários desfrutassem da comemoração no Dia dos Trabalhadores,
oferecendo salgadinhos, bolos, refrigerantes e sucos”, conta a analista de desenvolvimento em recursos
humanos, Sharlene Midauar Seghesi.
Foi um dia de confraternização e os colaboradores puderam comemorar com os colegas de turno. Mesmo
os funcionários que estavam de folga compareceram para participar da comemoração juntamente com os
demais funcionários.
Fotos/ Arquivo/ Evandro Fernandes

Corporativo
No Corporativo, a comemoração do Dia do Trabalhador foi logo depois do expediente na Afus (Associação
dos Funcionários da Usina de Açúcar Santa Terezinha - Maringá). O momento de descontração foi
comemorado com muita costela a fogo de chão e sorteio de presentes. E para divertir a festa havia muita
música e um animador.
Fotos/ Evandro Fernandes
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Controle de Ervas Daninhas na
Cana-de-Açúcar
Palestra ministrada para 48 colaboradores abordou temas de recomendações e
utilização de herbicidas, além de biologia da planta
Fotos/ Rodrigo Paschoal Bellusci

Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

A Unidade Paranacity recebeu colaboradores
de todas unidades para participarem da Palestra
Técnica de Controle de Ervas Daninhas na Canade açúcar, ministrada pelo professor doutor - Jamil
Constanin.
Na palestra, foram abordados temas que
vão desde a biologia das plantas daninhas,
comportamento, período de controle em cana,
as recomendações e utilização dos principais
herbicidas, controle de plantas daninhas anuais e
perenes, controle em época seca e época úmida,
comparação entre a compactação e o manejo
das plantas daninhas - até o controle de plantas
daninhas em cana crua, que é uma realidade
crescente na empresa.
O professor apresentou também uma pesquisa
que mudou a forma de avaliação de eficiência

dos herbicidas e o impacto que eles provocam
na produtividade da lavoura de cana-de-açúcar.
A pesquisa foi desenvolvida por Constanin e sua
equipe, por meio da UEM (Universidade Estadual
de Maringá) em parceria com a Usina Santa
Terezinha, tendo realizado experimentos na
Unidade Iguatemi.
A palestra foi ministrada para 48 participantes
entre eles diretores, gerentes, supervisores e
colaboradores envolvidos no setor de controle de
ervas daninhas na empresa. Logo após a palestra
os participantes foram convidados para jantar na
Afusa (Associação dos Funcionários da Usina
Santa Terezinha), celebrando a realização de mais
um evento.
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Investimento gera progresso no agronegócio regional e beneficia qualidade de
trânsito em cidades e rodovias BR 376 e PR 555
Fotos/ Arquivo

PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

Unidade Iguatemi investe em estradas rurais

Colaboradores José Edison Garcia/ Lucas Moreira/ Suelen Albuquerque

A Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi,
investiu cerca de R$ 6 milhões, no ano de 2012,
em 16,5 km de estradas rurais dos municípios
de Mandaguaçú e Presidente Castelo Branco.
O investimento proporcionou serviços de
levantamento
de
estrada,
cascalhamento,
construção de trincheiras, aterros, canaletas,
defensas, bueiros e caixas de contenção. Ainda no
mesmo ano, a empresa investiu 715 mil reais na
adequação de aterro, cascalhamento, construção
de canaletas e defensas - na estrada de Jussara,
entre os municípios de Presidente Castelo Branco
e Mandaguaçú.
Já em 2013, a Unidade Iguatemi está
readequando a estrada Boa Vista - no município de
Presidente Castelo Branco, que liga a estrada Bela
Vista em Nova Esperança. Sendo o investimento
aproximado de R$ 650 mil e a extensão de 13,5 km.
Também, a empresa está investindo na passagem
que liga a estrada Paulista a estrada Boa vista, de
ambos os municípios.
O investimento para a recuperação das estradas
vicinais, isto é, estradas de chão traz progresso
às regiões abrangidas, pois facilita o escoamento
da produção dos bens, do trânsito de máquinas e
dos implementos agrícolas, entre as propriedades
rurais das cidades vizinhas.
A recuperação das estradas também contribuirá
com a redução do tráfego de caminhões em bairros,
como os Conjuntos Nova Esperança e Shangrilá e
os trevos do município de Nova Esperança. Além
de diminuir o fluxo de máquinas dos agricultores da
região, como as colhedoras, plantadoras, tratores

e pulverizadores nas cidades e rodovias, também
possibilitará a redução do risco de acidentes
e melhor qualidade de trânsito nas cidades e
rodovias.
Outro benefício com o investimento é a
eliminação de pontos de estrangulamento em
eixos estratégicos das rodovias e cidades, e ainda,
o desenvolvimento de novas regiões e ampliação
física para os agricultores e moradores vizinhos.
O acesso dos moradores às vilas rurais, do
município de Presidente Castelo Branco, também
será melhorado e facilitado, assim como o trânsito
dos ônibus escolares que transportam os filhos
dos produtores rurais. E ainda, o escoamento das
safras, como de soja, milho, cítricos, mandioca,
cana-de-açúcar e também pecuária e bicho da
seda será facilitado - possibilitando aos municípios
maior desenvolvimento do agronegócio.
Sendo assim, com a ligação das estradas rurais
(por meio da passagem), será possível eliminar
100% do trânsito de equipamentos agrícolas, como
máquinas, tratores e caminhões especiais nas
rodovias federais e estaduais (BR 376 e PR 555).
Com essas adequações e as adequações
realizadas nos anos anteriores - nos municípios
de Mandaguaçú, Paiçandu, Ourizona, São Jorge
do Ivaí, Presidente Castelo Branco,
Nova Esperança e Atalaia – o
investimento da Usina Santa
Terezinha soma aproximadamente
502 km com recuperações e
cascalhamento
das
estradas
rurais.

Fotos/ Solange Gil de Azevedo

Oficina de Projetos na Unidade Tapejara
Colaboradores da unidade anfitriã e Ivaté participaram do segundo momento de Diálogo
de Sustentabilidade, na Usina Santa Terezinha
Colaboradora Solange Gil de Azevedo

A Usina Santa Terezinha, em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria)/
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, realizou na Unidade Tapejara
o segundo momento do Diálogo de Sustentabilidade: Oficina de Projetos.
O trabalho propôs potencializar profissionais na prática de elaboração de
projetos, por meio de metodologia participativa, com foco no desenvolvimento
local. Participaram da oficina 38 colaboradores de Tapejara e Ivaté, sendo
gerentes, supervisores e profissionais da área social e ambiental, e também,
profissionais da rede pública – secretarias de educação e cultura e departamento
de assistência social. Sendo que a cidade de Tapejara foi selecionada por
apresentar baixo Índice de Desenvolvimento Humano no Paraná.
A oficina foi conduzida pela palestrante, Priscila da Paz Vieira, do Sesi, que
prendeu a atenção de todos ao apresentar os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio e ao envolver os participantes em atividades práticas de como elaborar
projetos socioambientais.
A partir do método de Conhecimento Construído, ou seja, aprender fazendo motivou os participantes a trabalharem com as ações proativas do planejamento.
O próximo passo é estender trabalhos de capacitação, como a Oficina de
Projetos, para as próximas unidades produtivas da Usina Santa Terezinha.

Fotos/ Arquivo

Unidade Rio Paraná já planta e
retoma a construção
Unidade conta com 353 colaboradores e a produção da safra está estimada em
450.000 toneladas de cana
Suelen Albuquerque

A Unidade Rio Paraná, localizada em Eldorado
- Mato Grosso do Sul, retoma a construção e
já conta com 100 pessoas, de uma empresa
terceirizada, trabalhando na obra para a
montagem da caldeira, cobertura do prédio da
moenda, estrutura e cobertura da casa de força.
O diretor da Unidade Rio Paraná, Marcos
Paganini, explica que foi retomada a construção
da obra iniciada antes da compra do projeto, e
também, estão sendo construídos o laboratório
industrial e oficina industrial. “Essas construções
serão utilizadas provisoriamente como espaço
para refeições, vestiários, sanitários, almoxarifado
e escritório”, diz.
Paganini afirma que mesmo em construção, a
unidade já possui 353 colaboradores, sendo 17
na administração, 3 na indústria e 333 na área
agrícola. Haja vista que em 2012 foi iniciado o
plantio de cana-de-açúcar. Segundo o gerente
agrícola da unidade, Gervásio Cocarolli, a
produção da safra 2013 está estimada em
450.000 toneladas de cana.
“Como a indústria da unidade não está
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concluída, a produção está sendo moída em
uma usina vizinha”, lembra Cocarolli. Quanto
aos cuidados na lavoura, o gerente explica que o
preparo do solo, plantio, colheita e planejamento
varietal tem a mesma atenção dada pelas outras
unidades da empresa.
Na unidade, o plantio da cana realizado é 100%
manual. “No segundo semestre de 2012 iniciamos
o plantio de cana destinado à colheita de mudas
para serem usadas no plantio em área de
renovação e expansão. O plantio é todo manual,
mas existem planos para a mecanização”,
ressalta.
Paganini salienta que o plano inicial para a
primeira moagem é de 1.500.000 toneladas de
cana por safra. “O objetivo é evoluir a moagem
até a capacidade do projeto da unidade, que será
em sua primeira fase de 2.500.000 toneladas de
cana por safra.”
Além da geração de renda em Eldorado, a
empresa também gerará empregos. Conforme
Paganini, o número de empregos diretos que serão
gerados pela Unidade Rio Paraná é estimado em

PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

2.640 novos empregos, sendo distribuídos em
320 na indústria, 20 no administrativo e 2.300 na
área agrícola.
Entretanto, para a realização desse projeto
complexo são muitos os desafios enfrentados
nos processos de implantação. “Os desafios são
muitos, desde a convivência com o cenário político
e econômico mundial que sempre afeta o nosso
setor, até a eficácia na gestão do planejamento,
da construção da indústria e formação da lavoura
e sua continuidade quando entrar em operação
de moagem”, diz o diretor.

Paganini ressalta que para vencer os desafios,
inclusive os que virão, é preciso saber lidar com
os obstáculos de maneira confiante, eficaz e
realizadora, mantendo foco e direção. “Temos
que ser conscientes das nossas potencialidades
e comprometidos em transformar o projeto
em uma indústria que produz açúcar, etanol
e energia, entre outros produtos. Para isso,
contamos com a organização interna dedicada
do Corporativo e unidades do Paraná, além das
relações comunitárias e comerciais.”

O Projeto URP (Unidade Rio Paraná)
Em 2007, a empresa que detinha o controle
da Unidade Cidade Gaúcha, por meio de nova
composição acionária, capital estrangeiro e forte
tendência para uma demanda ainda maior do
etanol, iniciou-se o plantio de cana-de-açúcar e
a construção da URP (Unidade Rio Paraná).
Em 2008, a crise do setor atingiu os acionistas
da URP, fazendo com que fossem paralisadas
as obras e plantio de cana-de-açúcar, bem
como necessidade de venda da Unidade Cidade
Gaúcha e o projeto URP. A Usina Santa Terezinha

surgiu como potencial comprador, fato que foi
consolidado em 2010.
Assim, a Usina Santa Terezinha passou a
buscar soluções para o saneamento financeiro e
reestruturação das aquisições. A partir de 2012, já
foi possível ‘olhar’ para o Projeto URP, prosseguir
com alguns investimentos na área agrícola e, no
ano seguinte, inicio-se os preparativos para a
implantação da indústria.
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Tecnologia aumenta
produtividade na lavoura
Unidade Paranacity adquire equipamento para Agricultura de Precisão e treina 60
colaboradores para utilizá-lo
Colaboradores Rodrigo Paschoal Bellusci/ Delcero Fabiano Caparroz

PSPC (Preparador de Solo Profundo e
Canteirizado) é o nome do equipamento adquirido
pela Unidade Paranacity para melhorar o preparo
de solo, o qual é uma tecnologia de ponta no
mercado.
Além da redução do custo na operação de preparo
de solo, a tecnologia possibilita o aumento da
produtividade e longevidade da lavoura, estimandose um aumento de 10 a 12% na produtividade.
A equipe de preparo de solo com
aproximadamente 60 colaboradores recebeu o
representante da Antoniosi (empresa que produz
o PSPC), Paulo Rogério Manzi, para a entrega
técnica dos implementos. E conciliou a realização
do treinamento prático junto com a equipe da
Agricultura de Precisão - que teve como instrutor
o colaborador da unidade, Caetano Grande Reis
e os assessores técnicos, Elton e Francisco
Bertolini Nacamura, da empresa Solomar – sobre o
preparo de solo por meio dos mapas gerados pela
topografia.
Neste dia, aproveitou-se o treinamento para
colocar toda a tecnologia em funcionamento que
engloba o PSPC com as linhas georreferenciadas

(Sistema AMS, da Johnn Deere), tecnologias
complementares.
Para a equipe de Preparo de Solo, da Unidade
Paranacity, fez-se necessário uma mudança nos
conceitos até hoje utilizados no manejo do solo,
e com o treinamento, percebe-se uma grande
expectativa e engajamento dos envolvidos, desde
as lideranças até os operadores. Segundo o
encarregado do setor, Fabio Ferreira Martins,
os operadores estão animados com o novo
implemento e estão gostando da operação e do
resultado obtido.
Foi um dia muito proveitoso para a equipe de
preparo de solo que pôde treinar com a nova
tecnologia e tirar dúvidas a respeito da novidade
do mercado - por meio da entrega técnica dos
implementos. Vários testes foram realizados com
o implemento, simulando situações que serão
enfrentadas no dia-a-dia nas operações de áreas
de reforma e expansões.
A tecnologia adquirida demonstra o interesse da
empresa no contínuo investimento em inovações
para aprimoramento das atividades do campo.

Foto/ Rodrigo Paschoal Bellusci

Fotos/ Marcelo Pinheiro Anziliero

Treinamento Prático para
operadores de
colhedora

Unidade Terra Rica, em parceria com
John Deere, disponibiliza instrutor para
acompanhar e esclarecer dúvidas
Colaboradores Camila Marafão/ Marcelo Pinheiro Anziliero

Com o crescimento da mecanização, o colaborador
do corte de cana está migrando para outros cargos na
empresa, como de operadores, motorista e mecânico.
Esse avanço tecnológico implica na formação dos
colaboradores de forma constante e de qualidade.
Com essa visão, a Unidade Terra Rica trouxe um dos
instrutores da empresa John Deere para acompanhar
individualmente, na prática, os operadores de
colhedoras - tanto na colheita de cana para indústria,
quanto da cana para muda.
“Os operadores de colhedora de cana estão

valorizando a oportunidade e também o investimento
no desenvolvimento. Eles estão com muita vontade de
aprender”, disse chefe de plantio mecanizado, Damião
Raimundo dos Santos.
Após o treinamento prático, os operadores têm
outra visão da máquina, fazem a operação de maneira
mais consciente, pois tiveram a oportunidade de tirar
as dúvidas individualmente durante a realização da
colheita. “Todos os funcionários que foram treinados
só elogiaram a iniciativa da empresa, aliando
tecnologia de ponta, treinamento e oportunidade de
desenvolvimento profissional”, relatou.
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RESULTADOS

Recorde de produção no
laboratório entomológico
Colaboradores da Unidade Iguatemi produziram 1.360.000 massas de Cotesia,
mensal, para o controle biológico da cana-de-açúcar
Suelen Albuquerque

O laboratório entomológico da Unidade
Iguatemi está em festa. Durante o mês de
abril, os colaboradores atingiram o máximo
de produção de massas das vespas (Cotesia
flavipes). Foram 1.360.000 massas produzidas
pelos 54 colaboradores, sendo que as massas
serão utilizadas em seis unidades produtivas da
Usina Santa Terezinha: Ivaté, Tapejara, Paranacity,
Rondon, São Tomé e Iguatemi.
Segundo o gerente agrícola da Unidade Iguatemi,
José Edison Garcia, a Unidade Goioerê também
vai receber as massas. “A Unidade Goioerê está
com problemas de broca na cana e precisa receber
as vespas. Então, vamos enviar pra eles.” Garcia
explica que a massa tem em torno de 40 a 50
casulos, sendo que cada casulo significa uma
vespa.
Ele ainda afirma que a Unidade Iguatemi só deixa
de atender a Unidade Cidade Gaúcha, porque há
outro laboratório entomológico lá. “Na Usina Santa
Terezinha, as unidades que mais necessitam do
controle biológico são as Unidades Tapejara, Terra
Rica e Paranacity, pois o índice da praga na lavoura
é maior. Já na Unidade Iguatemi, o índice de broca
é abaixo de 1%.”
A colaboradora, Valéria Cristina Ferreira,
trabalha no laboratório há cinco anos, no setor de
revisão. Ela conta que para trabalhar no laboratório
é preciso de agilidade e habilidade, tanto no setor
de revisão, como no de inoculação.
Para comemorar a produção das massas, a
Unidade Iguatemi organizou um encontro para
apresentar os resultados mensais e também as
metas para este ano. Ainda, foram feitas dinâmicas
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e palestra para motivação e superação de desafios
– realizada pela analista de desenvolvimento de
recursos humanos da Unidade Iguatemi, Déborah
Sanches e o biólogo, Edmar Antônio Correia.
Antes das atividades, as colaboradoras foram
recepcionadas com um café da manhã, com direito
a quadrilha junina.
O biólogo salienta que o trabalho do laboratório
é reconhecido, tanto em produção, como em
eficiência. “A eficiência demonstra que o trabalho
profissional de cada um está evoluindo e melhorado.
Trabalhamos com treinamento constante”, destaca.
Ele ainda ressalta a importância do controle
biológico para a Usina Santa Terezinha. “Com a
técnica natural deixamos de aplicar os inseticidas
que são à base de químicos. Os químicos, muitas
vezes, liberados de forma área podem acabar com
a fertilidade do solo. Mas com o controle biológico
deixamos de aplicar os inseticidas e de correr
esses riscos.”
Correia lembra que o controle biológico é usado
desde 1987 na empresa. “No início, houve certo
receio pela eficiência. Mas foi constatado que a
eficiência é maior que o controle químico. Hoje,
as unidades não usam nenhum defensivo químico
para o combate da broca da cana-de-açúcar.”
O controle biológico é uma técnica natural que
controla organismos vivos utilizando-se de outros
organismos vivos, isto é, são liberados predadores
na lavoura após a sua criação e multiplicação
em massa - nos laboratórios, visando reduzir a
população da praga propiciando o seu equilíbrio.

Fotos/ Evandro Fernandes
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Usina Santa Terezinha é reconhecida com o Selo ODM (Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio) Empresa Parceira 2013-2014
Suelen Albuquerque

“É um salto de cidadania. Os selos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e
Empresa Compromissada. A adesão entusiasmada das empresas, sindicatos e práticas
em prol dos objetivos do milênio faz a gente avançar e esperançar que o mundo vai
ser cada vez melhor”, diz o secretário-adjunto da Secretaria Geral da Presidência da
República, Geraldo Magela.
Os selos citados pelo secretário-adjunto já certificam a Usina Santa Terezinha, sendo
que o mais recente é o Selo ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) Empresa
Parceira 2013-2014, pelo Movimento Nós Podemos Paraná. Já o Selo Empresa
Compromissada, nível nacional, reconhece as condições de trabalho na cana-deaçúcar. “O Paraná é um exemplo. Nós percebemos a energia de participação. As
indústrias açucareiras têm um papel muito importante e são grandes empregadores”,
afirma Magela.
Segundo a coordenadora do Movimento Nós Podemos Paraná, Maria Aparecida Zago
Udenal, as empresas como a Usina Santa Terezinha, localizadas no interior do Paraná,
22
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PROJETOS
ATLETISMO E
SEMEANDO O VERDE
SÃO CERTIFICADOS

são fundamentais, tanto pela localização, como pela geração de renda e emprego.
“Além disso, geram cidadania e projeto de responsabilidade social. As empresas estão
comprometidas com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, fazendo a diferença
e contribuindo com o desenvolvimento social, humano e ambiental.”
Para a certificação Empresa Parceira 2013-2014 foram reconhecidos os Projetos
Semeando o Verde e Atletismo, desenvolvidos pela Usina Santa Terezinha. E que
contribuem com o Objetivo 7 – Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente e o
Objetivo 6 – Combater o HIV/ AIDS, a malária e outras doenças. Ao todo foram 55
empresas privadas paranaenses certificadas.
Semeando o Verde
Projeto de educação ambiental que tem o objetivo de formar uma sociedade
comprometida com a preservação da biodiversidade e futuro da nova geração.
A partir de atividades educativas em comemoração ao Dia da Árvore, alunos da rede
pública são estimulados para preservar matas ciliares e arborizar o município.
Atletismo
O objetivo do projeto é promover a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores,
dependentes e comunidade. Por meio de promoção de corridas de rua, incentivo na
participação e realização de campanhas preventivas de doenças relacionadas ao
sedentarismo.
A Usina Santa Terezinha já aplica o projeto na Prova Rústica Tiradentes – em Maringá,
Maratona de Revezamento – Vanderlei Cordeiro de Lima - em Maringá e Corrida Rústica
Elenilson Silva - em Iguatemi, distrito de Maringá.
MAIO/JUNHO 2013
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RESPEITO À VIDA

Fotos/ Alysson Lopes de Jesus Dias/ Rafael Seidi Umemura

Água Doce

é tema de palestras em Eldorado
Unidade Rio Paraná realiza educação
ambiental, com direito a paródia e
poema, para 69 crianças
Colaboradora Riquelle Dayse Moraes

A Primeira Campanha de Educação Ambiental,
realizada pela Unidade Rio Paraná, foi na Escola
Estadual Eldorado. Alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental - nas turmas matutino e vespertino –
tiveram palestra e atividades sobre o tema ‘Água doce:
abundância e escassez no século XXI’.
A campanha ocorreu em duas etapas. Na primeira
etapa, a analista ambiental da Unidade Rio Paraná
- Riquelle Dayse Moraes, entregou o material a
ser exercido e explorado junto com as professoras
Marley Lopes e Natália Sudário da Silva Oliveira,
contemplando 69 crianças. Foram distribuídos aos
alunos um Jornal Super Amigos da Natureza e para as
professoras um kit para educadores, ambos da Editora
Amigos da Natureza.
Na segunda etapa, foram sanadas as dúvidas do
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Super Amigos e realizada apresentação de trabalhos
feitos pelos alunos. As crianças apresentaram cartazes
sobre o tema explorado e estudado no Jornal. Em
seguida, os cartazes foram expostos e fixados no
painel da escola para apresentação em geral.
Logo após, foi apresentada uma paródia
‘Preservação da Água’ da música ‘Só de Você’ – dos
cantores Guilherme e Santiago, desenvolvida pela
Turma 5º ano. Em seguida, citado o poema ‘Água
Doce’, produzido pelos mesmos alunos.
A colaboradora, Riquelle Dayse Moraes, explanou
e sanou as dúvidas dos alunos em relação ao Jornal
Super Amigos. Houve questionamentos dos alunos
como: “Para que serve as matas em volta dos rios?”
“Se temos tanta água disponível no planeta, porque ela
pode acabar?” “Para que serve o poço de infiltração?”.
Todas as dúvidas sanadas como uma linguagem
simples e adequada ao público.

Poema produzido pelos alunos da Escola
Estadual Eldorado:

Paródia produzido pelos alunos da Escola
Estadual Eldorado:

Moro em Eldorado
Onde vivo com alegria
Usina Santa Terezinha
Preservando todo dia

Olha a água do rio
Temos que conservar
Cada dia que passa
A água pode acabar

Nossa Usina tem mais emprego
Nossa cidade tem mais riqueza
Nossa escola tem mais harmonia,
E nosso estado muita beleza

Eu só penso em cuidar pela forte emoção
Cada minuto que passa aumenta a poluição
Você pode cuidar e conservar a água do rio
E eu só sei pensar, na água do nosso Brasil

Em pensar, sozinho já é noite
Mas água eu encontro cá
Minha verdade tem muita água
Onde pode acabar

E pode a água acabar e rio secar
Que eu jamais vou deixar de cuidar de você
Enquanto esperança eu tiver e o sol aparecer
Juro que a Escola Eldorado vai educar você.

Minha cidade, tem muita água
Onde eu gosto de morar
Em pensar, sozinho à noite
Mais água eu encontro cá
Minha cidade tem muita água
Onde não pode acabar
Não polui a nossa água,
Sei que eu posso ajudar
Escola Eldorado vem trabalhando para água não
faltar.
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Unidade Paranacity comemora
Dia do Meio Ambiente
Foram distribuídas 267 mudas frutíferas para colaboradores, além de instruções sobre
plantio e preservação

A Unidade Paranacity, em comemoração ao Dia Mundial
do Meio Ambiente, distribuiu 267 mudas frutíferas para
os colaboradores. Durante o dia, em frente ao refeitório
da unidade, foram entregues mudas e os colaboradores
foram instruídos a plantar cada variedade corretamente
de maneira responsável.
Em comemoração ao dia, cinco colaboradores do viveiro
de mudas da unidade entregaram aos colaboradores
mudas de Goiaba, João Bolão, Ameixa, Pitanga, Romã
e Pinha, que fazem parte do Projeto Semeando o Verde.
O Semeando o Verde é um projeto desenvolvido pela
Usina Santa Terezinha que contribui com a formação
de uma sociedade responsável pela preservação da
biodiversidade. Na empresa, o projeto tem a meta de
plantar 100.000 mudas de árvores, em espécies variadas,
até o ano de 2015 - para comemorar a Festa Anual das
Árvores.
Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia
5 de junho. E a data foi estabelecida pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, em 15 de dezembro de 1972,
durante a Conferência de Estocolmo, que debateu o
tema Ambiente.
A ideia da data teve como objetivo principal a
conscientização da população mundial sobre os temas
ambientais, especialmente, aqueles que dizem respeito
à preservação. Dessa forma, a ONU (Organização das
Nações Unidas) buscou ampliar a atuação política e
social voltada para os temas ambientais. E a Usina Santa
Terezinha, baseada na preocupação com a conservação
da natureza, empenhada com a responsabilidade social
e comprometida no desenvolvimento
sustentável mais uma vez semeia o
verde.
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Colaboradora Mônica Geracina Paula

Unidade Rio Paraná é parceira de Campanha Ambiental
Na Praça da Igreja Matriz, cerca de 400 crianças trocaram lixo eletrônico por ingressos
para se divertirem em brinquedos
Fotos/Arquivo

Suelen Albuquerque/ Colaboradora Riquelle Dayse Moraes

A Prefeitura de Eldorado, no Mato Grosso do Sul,
realizou a 3ª Campanha de Recolhimento de Lixo
Eletrônico na Praça da Igreja Matriz. Este ano, a
Unidade Rio Paraná, também foi parceira da campanha
que proporcionou divertimento para cerca de 400
crianças e arrecadação de lixo eletrônico.
Todas as escolas da rede pública e privada da cidade
participaram da campanha. Foram instaladas três
camas elásticas na praça, onde os ingressos para os

brinquedos eram os lixos eletrônicos. Na campanha,
foram arrecadados pilhas, computadores, baterias,
celulares e outros eletrônicos.
Desde que a campanha iniciou foram arrecadados
mais de uma tonelada de resíduos de
materiais eletrônicos - para destinação
ambientalmente correta. Este ano, os
materiais foram encaminhados para a
Coopervida (Cooperativa dos Agentes
Recicladores Vida Nova), conveniada
a prefeitura.

Arrastão contra a dengue em Terra Rica
Unidade mobiliza a favor de saúde e qualidade de vida, realizando limpeza e distribuição
de panfletos com orientações
Fotos/ Camila Marafão

Colaboradores Camila Marafão/ Fabio Junior do Nascimento

Pensando na saúde e qualidade de vida dos
colaboradores da Unidade Terra Rica, foi realizado
um grande arrastão contra a dengue no Conjunto
Habitacional Shimada, onde estão localizadas as
casas da Usina Santa Terezinha.
No dia foram disponibilizados funcionários e
equipamentos para recolhimento de entulhos propícios
de serem criadouros do mosquito da dengue (Aedes

aegypti).
Foram distribuídos panfletos em todas as casas
com orientações de prevenção e cuidados em casos
de sintomas da dengue. Também
foi utilizado carro de som pelo
bairro informando o dia do arrastão
e conscientizações em participar
limpando os quintais e eliminando os
possíveis focos do mosquito.
MAIO/JUNHO 2013
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Fotos/ Arquivo/ Suelen Albuquerque

Unidades realizam palestras do

Plantando o 7
Usina Santa Terezinha em parceria com a empresa FMC dissemina os sete hábitos
de atuação responsável na lavoura para crianças e adultos
Colaboradores Ana Lúcia Pintinha/ Riquelle Dayse Moraes/ Alysson Lopes de Jesus Dias/ Rafael Seidi Umemura/ Suelen
Albuquerque

As Unidades Rondon, São Tomé, Rio Paraná,
Iguatemi, Cidade Gaúcha, Paranacity e Terra Rica
realizaram palestras de educação ambiental para
6.222 crianças, adolescentes e adultos da rede
pública, de 10 municípios. Os alunos assistiram
palestras sobre Os 7 Hábitos de Atuação na
lavoura, do Projeto Plantando o 7, da empresa
FMC Agricultural Produtcs, parceira da Usina Santa
Terezinha.
As 45 palestras foram ministradas pelo engenheiro
agrônomo, Jeverson de Oliveira, acompanhado
de colaboradores da usina. A palestra foi dividida
em quatro temas, sendo Como Usar Produtos
Fitossanitários, Saúde do Colaborador, Preservação
do Meio Ambiente e Produção de Alimentos.
Durante a apresentação dos temas, os alunos
aprenderam os sete hábitos de responsabilidade na
lavoura: Aquisição de Produtos, Transporte Seguro,
Armazenamento, Uso dos EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual), Preparo de Calda, Tecnologia
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de Aplicação e Destinação Final.
A aluna Carolina Zancani Gonçalves, 13 anos,
conta que não conhecia os temas da palestra.
“Vi na televisão alguma coisa sobre o assunto.
A palestra traz contribuições para as pessoas
que trabalham na agricultura e pode informar os
perigos. Vou alertar os meus pais que guardam
venenos em casa, para ratos. Mesmo morando na
cidade podemos ser intoxicados.” Carolina estuda
em São Tomé.
Já o aluno também de São Tomé, Mateus Lopes
Gaspar, mora na zona rural e desconhecia o uso
correto do EPI. “Foi mostrado de forma fácil e
prática. Ficamos sabendo o jeito correto de usar
o veneno. Eu moro no sítio e utilizamos o veneno
de maneira errada, tem que usar o EPI, porque é
perigoso e podemos ficar doentes. Vou alertar os
meus pais”, afirma.
No evento houve também a distribuição de
brindes e o palestrante fez perguntas para testar

o conhecimento dos alunos, esclarecendo dúvidas
dos estudantes e professores.
Segundo a secretária de educação de São Tomé,
Márcia Manzotti Ferreira, a parceria do município
com as empresas, Usina Santa Terezinha e FMC,
gera mudanças de hábito. “Nosso município é
voltado para a agricultura e é essa a conscientização
que faz a diferença no futuro. Os alunos levarão
para casa esse aprendizado mudando a sociedade.
Com isso, quem está dentro da escola é que pode
construir conceitos e mudanças de atitudes”.
O palestrante, Jeverson de Oliveira, diz que a
usina abraçou o projeto e os professores tiveram
uma aceitação muito boa, porque a proposta
vem de encontro com a conservação ambiental.
“Esperamos que as crianças tenham de 2 a 3%
de aproveitamento, porque já proporcionará
mudança de comportamento e evitará uma possível
intoxicação no campo”, ressalta.
No segundo e terceiro momento do Plantando
o 7, os professores terão oficinas de teatro e os
alunos assistirão uma peça teatral que reforçará a
mensagem do projeto, que será apresentada pela
companhia Sia Santa, de Campinas (SP).

Municípios e escolas contempladas com as palestras do Plantando o 7
Municípios

Escolas

Rondon/PR

Colégio Estadual Almirante Barroso

Guaporema/PR

Colégio Estadual Arnaldo Busato

Indianópolis/PR

Colégio Estadual Felisberto Gonçalves

São Tomé/PR

Colégio Estadual Pedro Fecchio

São Tomé/PR

Colégio Estadual Santos Dumont

São Tomé/PR

Escola Municipal 25 de Julho

São Tomé/PR

APAE Renascer

Eldorado/MS

Colégio Estadual 13 de Maio

Eldorado/MS

Colégio Estadual Eldorado

Eldorado/MS

Escola Municipal Sebastião de Paula

Mandaguaçu/PR

Colégio Estadual Parigot de Souza

Mandaguaçu/PR

Colégio Estadual Francisco Perotto

Iguatemi/PR

Colégio Estadual Rui Barbosa

Cidade Gaúcha/PR

Colégio Estadual Costa e Silva

Paranacity/PR

Colégio Estadual Santo Dumont

Terra Rica/PR

Colégio Estadual Inácio Loyola

Dist. Ademar Barros

Escola Estadual Monteiro Lobato
MAIO/JUNHO 2013
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Fotos/Arquivo

Sessão cinema em Tapejara atrai
cerca de 200 pessoas
Projeto Caravana Cultural, patrocinado pela Usina Santa Terezinha, proporciona curtasmetragens nacionais em cidades do Paraná e também Mato Grosso do Sul
Suelen Albuquerque

O lugar é ao ar livre, a tela é inflável e os filmes
são nacionais. Esse é o cenário do Projeto Caravana
Cultural que leva cultura brasileira para cidades onde
não há salas de cinemas. Com patrocínio exclusivo da
Usina Santa Terezinha, via Lei Rouanet, o Caravana
Cultural iniciou na cidade de Tapejara (110 km de
Maringá).
Com cerca de 200 pessoas, o público assistiu curtasmetragens. “Tapejara não tem cinema. O mais próximo
é em Cianorte. Mas para ir até em Cianorte, tem que
se locomover e ainda pagar as entradas. Tem o custo
mais a alimentação. Então, fica difícil. O Caravana é
muito bom”, afirma Lina Matsumoto.
Lina mora em Tapejara e levou o filho - Antonio, 9
anos, e a sobrinha – Saori, 7 anos, para assistir os
filmes. “Fui duas vezes ao cinema com o meu pai,
em Maringá. Hoje é terceira vez que assisto na tela
grande”, lembra Saori.
A garota diz que um dos filmes que mais gostou
foi o do açúcar. O vídeo é uma animação que ilustra
o processo de produção do açúcar, tanto agrícola,
quanto industrial. Com ajuda de personagens, como
um herói, é possível crianças visualizarem as etapas
de produção.
Já a colaboradora da Unidade Tapejara, Ana Alves
Valin, levou a neta – Mirian, 7 anos, para o cinema ao
ar livre. “Mirian nunca foi ao cinema. Hoje foi a primeira
vez que ela assistiu filmes em uma tela gigante. Teve
momentos que ela ficou com medo”, admitiu a avó.
Já a mãe de Mirian, Claudia Pereira dos Santos, que
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também é colaboradora, lembra que mesmo com o
frio, valeu a pena participar do Caravana Cultural. “Se
tiver mais vezes, vamos vir.”
Daniela de Cássia Bernal, colaboradora da Unidade
Tapejara e que também ajudou na organização na
cidade, ressalta que mesmo com contratempos, como
chuva e frio, a população não deixou de participar. “As
crianças participaram e gostaram dos kits educativos.
Foi muito importante esse acesso à cultura, que não
temos na cidade.” Sendo que cada kit contém um DVD
com animação, um caderno de atividades, um tabuleiro
de jogo educativo e papel semente.
O diretor do Caravana Cultural, Pery de Canti,
destaca que o resultado foi bem positivo e superou as
expectativas em função do tempo e da chuva.
Nas praças, em um primeiro momento, as pessoas
são tímidas para se acomodarem e assistirem os filmes,
mas depois não resistem à nova projeção de curtametragem. “As pessoas são resistentes ao inédito.
Mas não resistem à magia e a grandeza do cinema
e proporção de tela. A pessoa está acostumada com
a sala e televisão. Mas o Caravana é aberto, há a tela
inflável e gigante, produzindo impacto nas pessoas”,
salienta Pery.
O Projeto Caravana Cultural será apresentado em
mais sete cidades paranaenses, como Maringá (no
distrito de Iguatemi), Paranacity, Ivaté,
Terra Rica, São Tomé, Cidade Gaúcha
e Rondon. E também em Mato Grosso
do Sul, Eldorado.

Fotos/ Evandro Fernandes

Inverno com

Música em Maringá
A partir de Lei Rouanet, Usina Santa Terezinha patrocina Projeto Som da Banda que
propicia aprendizagem musical e apresentações
Suelen Albuquerque

“O trabalho de um músico não é somente no palco.
No palco é a ponta de um iceberg, por baixo tem
muitas horas de estudos, leitura e audição. O estudo
é muito grande e quando nós tocamos e ouvimos a
salva de palmas é muito gratificante”, diz Matheus
Renan Salido dos Santos. Matheus toca há seis anos o
mesmo instrumento – tuba e faz um ano que participa
do Projeto Som da Banda.
O projeto patrocinado pela Usina Santa Terezinha,
via Lei Rouanet, atende 40 crianças e adolescentes
mais 20 adultos e é realizado em três polos em Maringá.
No Espaço Nelson Verri, na AABB (Associação Atlética
Banco do Brasil) e no Colégio Estadual João de Faria
Pioli, em Maringá. Já em Paranavaí, há 40 alunos.
A partir do Som da Banda, projeto desenvolvido pela
Acbmf (Associação Cultural Banda de Música Branca
da Mota Fernandes), os alunos aprendem a música e
a tocar instrumentos de metais e percussão. “Faz um
ano que entrei no Som da Banda. Tocava em outra
orquestra, mas me interessei pelos valores e missão
do Som da Banda. Os professores e o maestro dão
toda a atenção necessária e estrutura para os alunos”,
afirma Santos.
O maestro do Som da Banda,
Graziani Moraes, explica que é o
terceiro ano que a orquestra se
apresenta para o público de Maringá,

além da primeira apresentação em Marialva (20 km de
Maringá). “Além de proporcionar as apresentações e
aulas para os alunos, com o patrocínio nós adquirimos
mais instrumentos de sopro, material de percussão e a
contratação de mais dois professores para ministrar as
aulas. Agora nós estamos com 13 professores.”
Já Santos ressalta que o Som da Banda possui
instrumentos exclusivos em Maringá. “Nossos
instrumentos são de ótima qualidade. Muitos
instrumentos que nós temos aqui, muitas bandas não
têm, como o vibrafone e o xilofone.”
No Concerto de Inverno, aberto ao público, o
repertório trouxe nostalgia com músicas dos cantores
britânicos – Adele e Ozzy Osbourne, além de outras
canções com arranjos de Moraes. “Escolhemos
músicas que o público possa interagir e se identificar.
E também transmitir um dos objetivos do projeto que é
o resgate de bandas e fanfarras”, diz Moraes.
Ele explica que o Som da Banda também participa
de competições de bandas e fanfarras. “Fomos
bicampeão estadual e vicecampeão estadual no
grupo de percussão”,
lembra.
O Projeto Som da
Banda também é
patrocinado pela
Viapar, Usicamp e
BSBIOS.

Quando você ajuda
alguém aquece o
próprio coração
Ações de solidariedade e responsabilidade social nas Unidades Tapejara, Paranacity,
Ivaté, Iguatemi, Corporativo e Logística
Suelen Albuquerque

Não tem nada mais aconchegante no inverno do que chegar logo em casa, se aquecer e se alimentar.
Mas pensando em pessoas que deixam de se aquecer por falta de um cobertor, agasalho, meias ou
calçados, a Usina Santa Terezinha tem realizado a Campanha do Agasalho.
Este ano, além de aquecer o físico das pessoas mais carentes, a campanha também buscou o calor
humano, pois Corporativo e Logística direcionaram as doações para um lar que atende mulheres
grávidas – proporcionando um bate-papo sobre a Saúde da Mulher e ajudando a entreter crianças
enquanto as mães participavam do encontro, já que a entidade não possui um profissional voltado para
as crianças.
Acompanhe a Campanha do Agasalho 2013 nas unidades produtivas, Corporativo e Logística:

Fotos/ Elisete de Lima Andrade

Unidade Tapejara
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Colaboradora Daniela de Cássia Bernal

A Unidade Tapejara realizou a Campanha do Agasalho
2013. Foram estabelecidos pontos estratégicos de
arrecadação, onde os colaboradores depositaram suas
doações.
A campanha foi um sucesso. Foram arrecadadas
cerca de 1.300 peças femininas, masculinas e infantis,
como cobertores, calças, blusas, meias e calçados.
As peças foram doadas para as instituições sociais,
governamentais e não governamentais, sendo a APMI
(Associação de Proteção a Maternidade e a Infância)
- de Tapejara, ao Lar para Idosos Vovó Albertina - de
Tapejara e ao Cras (Centro de Referência de Assistência
Social) - de Tuneiras do Oeste, cidade vizinha de onde
temos um grande número de colaboradores.
A equipe organizadora da Campanha do Agasalho
juntamente com a Usina Santa Terezinha agradece a
todas as pessoas que contribuíram, lembrando que, por
meio desse ato de solidariedade os beneficiados terão
um inverno melhor.

Unidade Paranacity
Fotos/ Claudeni de Assis Bento

Colaborador Claudeni de Assis Bento

A Unidade Paranacity arrecadou 758 peças na
Campanha do Agasalho 2013, sendo 726 peças
de roupas e 32 pares de calçados.
Foi sorteado um brinde entre os colaboradores
que fizeram as doações. O ganhador do aparelho
celular foi o colaborador, Edson Gonçalves da
Silva, que trabalha no Setor de Manutenção da
Indústria, o mesmo fez a doação no ponto de
coleta do Laboratório Industrial.
As arrecadações foram destinadas a APMIF
(Associação de Proteção à Maternidade Infância
e Família) - de Paranacity, juntamente com a
participação da Secretaria Municipal da Criança
e Desenvolvimento Social. A responsável
da entidade, Maria de Lourdes de Andrade,
respondeu sobre a contribuição da doação.
”Vimos à importância dessa parceria, pois
trabalhamos para o bem comum das famílias que
se encontram em situação de vulnerabilidade
social de Paranacity. E com a contribuição e
parceria da Usina Santa Terezinha podemos
atender um número maior de famílias”.
Os pontos de coleta foram o CTU (Centro de
Treinamento Usaçúcar), Canapar (Associação
de Fornecedores e Plantadores de Cana do
Paranapanema), Moenda, Laboratório Industrial,
Oficina Agrícola, Escritório e Almoxarifado.
As arrecadações foram destinadas a APMIF,
que tem por finalidade a promoção social da
família assistindo, em particular, a maternidade,
a infância, a adolescência e a terceira idade,
por meio de programas, ações e serviços
voltados às áreas sociais, de saúde, de cultura
e lazer, do meio ambiente, da educação, da
formação profissional, da segurança alimentar e
nutricional, da promoção do voluntariado e do
desenvolvimento econômico e social e combate
à vulnerabilidade social.
A campanha foi organizada pelo Sesmt
(Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho) e a
Assistente Social da Canapar.
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Corporativo e Logística
Suelen Albuquerque

Aquecer o físico e, até mesmo, o emocional. Essa foi a proposta da
Campanha do Agasalho do Corporativo e Logística, que buscou levar calor
humano, conhecimento e afeto para mulheres e crianças do Lar Preservação
da Vida, em Maringá.
Com solidariedade, colaboradores do Corporativo e Logística puderam doar
cobertores e agasalhos em pontos de coleta na empresa. Porém, este ano, a
Campanha teve um foco diferente, pois as peças arrecadadas eram femininas
e infantis e foram doadas para uma entidade com público segmentado.
O Lar Preservação Vida é uma organização não governamental que acolhe
mulheres vítimas de violência, sendo gestantes carentes acompanhadas de
seus filhos menores de seis anos. No lar, as gestantes permanecem por um
período de até 60 dias após o parto e recebem auxílio para reestabelecer os
vínculos sociais e familiares.
Com a campanha, as mulheres do lar adquiriram roupas femininas, infantis e
de recém-nascidos. Depois, receberam orientações sobre a Saúde da Mulher
pela enfermeira da Unimed, Fabiana Avanço Santos.
No bate-papo, a enfermeira explicou as fases da mulher, como gestação,
puerpério e menopausa, e até mesmo, os malefícios que as drogas podem
causar. “Foi melhor do que eu esperava. Elas absorveram as informações. Era
um público bem específico, pela condição socioeconômica, então me atentei
em facilitar a linguagem”, diz Fabiana.
Ela ressalta a parceria da ação entre Usina Santa Terezinha e Unimed. “Foi
uma oportunidade de aberturas para novos caminhos, como eu conhecer o
Lar Preservação Vida, como profissional e também como cidadã.”
No encontro, as 13 mulheres do Lar puderam esclarecer dúvidas e trocar
experiências. Como a instituição não possui profissional para cuidar das 11
crianças e bebês que moram na entidade, as colaboradoras do Corporativo e
Logística entretiveram as crianças enquanto as mães recebiam as informações.
Para finalizar, as mulheres receberam um café da tarde e as crianças doces.
A educadora social do lar, Eliane da Silva Cremm, salienta a ação na
entidade. “A palestra foi fundamental, porque são ministradas por pessoas
diferentes e que pensam na inserção de vida social delas. São mulheres que
são vulneráveis, que chegam grávidas e com problemas. Então, as ações são
sempre bem-vindas.”
Já quanto às doações de agasalhos, Eliane conta que serão distribuídas para
as mulheres que estão no lar e filhos, entretanto, as peças com numeração
que não servem para nenhuma mãe, serão guardadas em um roupeiro e
doadas para as novas moradoras do Lar.
O Lar Preservação da Vida recebe mulheres de todos os estados do Brasil,
como Pará, Cuiabá e São Paulo, e geralmente são encaminhadas pelo
Ministério Público ou Conselho Tutelar.
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Fotos/ Evandro Fernandes

Unidade Ivaté
Colaborador Diego Horie

Fotos/ Diego Horie

A Unidade Ivaté formou um mutirão de coleta de roupas e
calçados para a Campanha do Agasalho, juntamente com a
Canapar (Associação de Fornecedores e Plantadores de Cana do
Paranapanema) e Ambulatório Santa Terezinha.
Neste ano, o diferencial da campanha foi a inserção de vários
pontos de coletas, que somou cerca de 451 peças. Além de roupas
e calçados, foram doados também cobertores e peças de agasalhos
infantis.
Segundo a coordenadora da campanha na Unidade Ivaté, Marta
Aparecida Rosa, as peças arrecadas foram entregues para pessoas
que muito necessitam. Para isso, foi firmado um acordo com o Cras
(Centro de Referência de Assistência Social) de Icaraíma que realizou
a seleção das famílias que serão atendidas por meio da campanha.
Para o colaborador da unidade, Fabio Zampieri, foi muito
interessante observar que os funcionários fizeram a doação de
roupas novas e ainda com etiqueta.
Já o colaborador, Edson Marchi, que trabalha no setor da portaria,
ressalta que foi gratificante ver e acompanhar as doações à quem
mais necessita. Marchi estava próximo de um dos pontos de coletas.
Para formalizar a doação ao Cras de Icaraíma, foi assinado um
termo de entrega - pela assistente social do município de Icaraíma,
Thayara de Oliveira.

Unidade Iguatemi
Foto/ Renata Késsiane Nunes

Colaboradora Camila Maria Calabrezi

A Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, promoveu entre
os seus colaboradores a Campanha de Inverno. Foi realizada a
divulgação da campanha e coleta das doações, com o intuito de
despertar um sentimento de ajuda ao próximo.
Na Unidade Iguatemi a campanha foi um sucesso, além da
grande participação dos colaboradores, também houve a doação da
Cocamar (Cooperativa Agroindustrial), somando um total de 1.666
peças, entre roupas, cobertores e calçados.
Os produtos arrecadados foram doados para os trabalhadores
rurais da Unidade Iguatemi. Foi montado um bazar solidário na Arest
(Associação Recreativa e Esportiva), no qual cada um pode escolher
as peças. Foi servido na ocasião pipoca e chocolate quente para
todos.
Os produtos que não foram escolhidos pelos colaboradores foram
encaminhados para o Cras (Centro de Referencia da Assistência
Social), de Iguatemi.
42

REVISTA SANTA TEREZINHA MAIO/JUNHO 2013

Foto/ sxc.hu

Fique livre da
prisão de ventre...
Colaboradora Khary Kelly Fanhani

Você sabe o que é ou até mesmo já teve prisão de ventre ou intestino preso?
Bom, com certeza alguma vez na vida você já sentiu sintomas desse distúrbio. O
distúrbio é chamado na medicina de obstipação intestinal e é caracterizada como
o movimento lento das fezes pelo intestino grosso, deixando as fezes duras e
ressecadas.
Esse distúrbio pode ocorrer quando o paciente evacua até duas vezes por
semana (menos de uma vez a cada 3 a 4 dias) ou há excessiva dificuldade para
defecar.
Causas
As causas mais frequentes de obstipação intestinal são a falta de fibras na
alimentação, os hábitos alimentares inadequados, a hidratação inadequada, a
falta de atividade física e o uso de medicamentos.
Recomendação
É possível prevenir e corrigir a obstipação intestinal por meio da educação
e reeducação alimentar e de hábitos, da ingestão de concentrados de fibras
regularmente, da prática regular de atividade física, e da melhora do consumo
de água.
Uma dica é a orientação alimentar, fracionando a alimentação a cada três
horas; aumentando a quantidade de líquidos a serem ingeridos durante o dia,
isto é, no mínimo a ingestão de 2 litros por dia ou de 8 a 10 copos por dia;
ingerindo líquidos quentes para estimular o trânsito intestinal frequentemente;
aumentando a ingestão de verduras cruas e/ou cozidas, no almoço e no jantar;
consumindo frutas como laranja com bagaço, abacate, mamão, nozes, coco, maçã
com casca, pera e ameixa preta; adicionando ao leite ou iogurte, ameixa ou cereais
integrais como aveia, farelo de trigo, gérmen de trigo, granular e linhaça; evitando
o consumo de maisena, creme de arroz, fubá e arrozinha; e realizando a atividade
física diariamente.
Suco laxativo
É indicado para ingestão de um copo pela manhã.
Ingredientes:
- 1 fatia de mamão;
- 120 ml de suco de laranja;
- 4 unidades de ameixa preta seca sem caroço.
Modo de Preparo:
- Liquidificar todos os ingredientes;
- Não adoçar e nem peneirar.
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Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha

Elias Moreira dos Santos: “Temos que ter sinceridade e
honestidade. Tudo o que for fazer, faça sempre às claras”
Fotos/ Suelen Albuquerque/ Arquivo

O segundo colaborador mais antigo,
com 45 anos de empresa, lembra
dos desafios e barreiras profissionais
enfrentados ao longo dos anos
Suelen Albuquerque

O colaborador Elias Moreira dos Santos, 60 anos,
é o segundo colaborador mais antigo da Usina Santa
Terezinha. Em 1968, Santos começou a trabalhar na
lavoura com 14 anos juntamente com o pai e irmãos,
em Iguatemi.
Depois, o colaborador trabalhou durante uma safra
na indústria e foi para o Departamento de Compras.
Departamento que dava os primeiros passos na
empresa.
Santos também trabalhou na estocagem e
armazenamento do açúcar. Já em Maringá, ele
participou da construção da Logística, recebendo os
materiais para o projeto. Agora, o colaborador está no
Departamento de Vendas de Usados.
Ele respondeu as perguntas da Equipe de
Comunicação sobre a sua história e evolução
profissional e também memórias.
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O senhor e a sua família começou a trabalhar
na lavoura, da Usina Santa Terezinha, em 1968.
Como o senhor começou?
A gente não conhecia a empresa. Mas teve uma
pessoa. Na época até indicada por Deus. Porque
a gente passava muita necessidade. Eu estava
trabalhando e a pessoa chegou e falou que a Usina
Santa Terezinha estava contratando pessoas. Então,
fomos a família inteira. Seis homens e mais o meu pai.
Eu encontrei o finado Irineu [Meneguetti] e conversei
com ele. Ele falou “tenho serviço, mas não tenho casa
pra vocês”. Ele disse que “o finado Bortolotto tem uma
casinha muito simples e vai ver se serve pra vocês”.
Lembro [-me] dele na caminhoneta azul, F100. Ele
colocou a gente em cima e fomos ver a casa. Era
uma casinha no meio do pasto, de tábua, fechada de
palmito e que a gente olhava e via a lua a noite. Foi um
desafio para a gente entrar naquela casa. Mas como
a gente estava precisando muito, entramos na casa.
Então, comecei a cortar e carregar a cana, porque
na época tinha bem pouca carregadeira. Daí, fomos
enfrentando os desafios e quebrando as barreiras.
Ficamos três meses na casinha. Depois fomos para
uma casa muito boa e de alvenaria. Desenvolvemos
bem o trabalho e mudamos com a ajuda do finado
Bortolotto. Ele confiou no trabalho da gente. Na época,
ele era contador da usina e tinha um sítio que fornecia
cana para a empresa. Trabalhamos de 1968 até 1972
na lavoura.
O senhor também realizou atividades na
indústria e por mais de 22 anos no Departamento
de Compras. Como chegou no Compras?
Na indústria trabalhei na parte de dosagem durante
uma safra, na Unidade Iguatemi. Trabalhei uns três
ou quatro anos puxando a cana. Depois fui transferido
para o Departamento de Compras. Eu voltava com as
mercadorias que a usina precisava. E sozinho. Foi o
início do departamento.
O senhor participou da construção da Logística.
Como o senhor foi convidado para esse projeto,
em Maringá?
Quando começou a exportação, na década de 1990,
foi locado o barracão da empresa Votoran. Nessa
época eu estava cuidando da produção da indústria
que era a estocagem e armazenamento. Eram sacos

de 50 quilos de açúcar. E tinha 4 a 5 tipos de açúcar,
como o superior, estande, especial e especial extra. Na
hora que saia da fabricação eu já tinha que conhecer
o tipo de açúcar, pra começar a fazer os blocos, no
armazém, que era tudo separado. Até o laboratório
trazer o açúcar analisado e ver se estava armazenado
de forma certa. Eu fazia o controle de manhã em
Iguatemi e na parte da tarde eu vinha pra Maringá
para fazer o recebimento do açúcar. Nesse período,
sai da empresa e continuei prestando serviços como
autônomo. Fiquei um ano sem registro. Mas, então,
a usina comprou terrenos e decidiu fazer o terminal
de açúcar [Logística]. Eu fui pra Maringá e comecei
a receber os materiais. Comecei a receber madeira,
ferragem e começou a gigantesca obra que chegou
a trabalhar 600 pessoas por dia. Depois, trabalhei no
recebimento de açúcar e carregamento de vagões.
Agora estou no departamento de Vendas de Usados.
Com 14 anos, o senhor começou na empresa.
Hoje já são 45 anos de Usina Santa Terezinha.
Qual é a dica para se manter na empresa durante
esses anos?
Cada dia é um novo desafio. Não é porque tenho 45
anos de empresa que gozo de regalias. Sempre faço o
dia de hoje como se fosse o primeiro dia de empresa.
Temos que ter sinceridade e honestidade. Tudo o que
for fazer, faça sempre às claras, nada escondido. Tem
um ditado: o diabo ensina a roubar, mas não ensina a
esconder. Tudo o que eu faço é com transparência. A
empresa é muito boa pra mim. Tudo o que eu precisei
da empresa nunca foi negado.
O que mais marcou o senhor durante esses
anos?
Foi o crescimento da usina, porque no início era só
em Iguatemi e era bem fraquinha. A empresa chegou
até a passar dificuldade em situação financeira, mas
nunca deixou de pagar o funcionário. O funcionário
sempre foi prioridade. Chegava o dia do pagamento
e com certeza os funcionários recebiam. São 45 anos
de empresa e nenhum atraso de pagamento. Então, a
gente fica até emocionado com a história da empresa.
Pelo crescimento da usina. A gente se sente até
honrado.
Houve um fato que o senhor nunca esqueceu e
gostaria de contar?
Eu lembro que o senhor Irineu era muito dedicado.

Elias Moreira dos Santos em uma festa, na década
de 1980, no campinho da Unidade Iguatemi. Nenê
– da Serraria, José Rota – Controle de Embarque e
Desembarque de Açúcar, Romeu Lonardon – Armazém
de Secos e Molhados (camisa xadrez), Elias Moreira dos
Santos - Departamento de Compras, Ailton Gaitarosso –
Almoxarifado e João Lima - Departamento de Compras
(esquerda para direita)

Ele saía da empresa meia noite e chegava às 4h da
manhã. Naquela época, quando a máquina quebrava
não tinha rádio amador e, de repente, ele tinha que
pegar a caminhonete e ir para a usina buscar um
mecânico, com mangueira, pra socorrer. Eu me lembro
de um fato. Estava descendo com ele pra socorrer
uma máquina, ele me chamava de Mineiro, e falou:
“vamos lá Mineiro!”. Eu vinha com ele e encontramos
guardas na estrada. Os guardas fizeram nós parar
o carro e falaram: “oh senhor Irineu, o senhor está
correndo hein...” Ele falou: “rapaz, eu estou com uma
máquina quebrada e não tenho tempo de andar a 10
[km] por hora com a máquina quebrada na roça”. Ele
foi saindo e o guarda não tinha nem multado. Ele,
naquela ansiedade de resolver o problema, acabou até
largando o guarda sem mostrar os documentos.
Tem alguma mensagem, para os novos
colaboradores da usina, que o senhor gostaria de
destacar?
Tudo o que a gente faz, tem que gostar. Cada tarefa
é um novo desafio e a gente tem que gostar. O que
você não pede com amor, não dá certo. Se você quiser
se aposentar na empresa, você vai se aposentar. É
só fazer a sua parte bem feita. Tem tudo pra dar certo,
porque a empresa cumpre a parte dela cem por cento.
Se a pessoa quer se aposentar, se deu certo pra mim,
por que não vai dar certo para os outros?
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Fotos/ Larissa Bettin Vargas

ÁGUA NA
BOCA

TORTA DE MORANGO
O morango é a fruta preferida de muitas pessoas e a torta de morango fica tão saborosa quanto
a fruta. Saiba preparar o doce Torta de Morango que é feito com a fruta composta de açúcares,
vitaminas A, B, C, sais minerais, pigmentos, enzimas e ácidos orgânicos.
A Torta de Morango é recomendada pela colaboradora Larissa Bettin Vargas.
Ingredientes massa

Ingredientes do creme

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 colheres (sopa) de açúcar
1 pitada de sal
1 ovo batido
2 colheres (sopa) de manteiga derretida e quente

1 lata de leite condensado
1 lata de leite de vaca
2 gemas
2 colheres (sopa) de maisena
1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparar a massa

Modo de preparar o creme

Misture a farinha de trigo, o fermento, o açúcar e
o sal. Em seguida, acrescente os ovos batidos e a
manteiga derretida. Sove bem.

Desmanche bem as gemas e a
maisena no leite. Acrescente os
demais ingredientes e leve ao fogo.
Quando o creme estiver pronto,
despeje ainda quente sobre a massa
que já deverá estar assada. Espere
esfriar para levar à geladeira. Depois
de gelada, cubra com morangos e
a gelatina de morango (prepare a
gelatina e espere esfriar para colocar
em cima do morango).

Coloque na forma com fundo removível, unte com
manteiga e leve para assar por 10 a 15 minutos.

A massa deve ficar bem fininha e deve ser aberta
dentro da própria forma, com a ajuda das mãos. Retire
do forno e faça o creme.

