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Nós somos estimulados desde crianças a se desenvolver. Somos
estimulados a sentar, dar os primeiros passos, a falar, a conviver em grupo,
e assim por diante. Cada estímulo de acordo com a idade e condições
internas e externas corresponde a uma resposta imediata ou de prazo maior
do individuo. Pensando nos estímulos capazes de produzir reações, a Usina
Santa Terezinha tem sido estimulada e tem estimulado seus públicos e colhido
respostas.
Nesse processo, a Unidade Iguatemi tem incentivado os seus colaboradores
a voltarem às salas de aulas, por meio de benefícios aos alunos. Resposta
rápida foi o número de adeptos e frequência ter sido aumentado. Outro
projeto excitante é o Cozinha Brasil, realizado pela Unidade Ivaté, no qual
contribui com a geração de renda e gastronomia sustentável. Já o treinamento
de recolhimento e destinação de embalagens e de agrotóxicos realizado
por colaboradores de todas as unidades produtivas da empresa, instiga a
preservação da saúde e do meio ambiente.
No esquema de causa-efeito, ocasionado pelo efeito do estímulo, há a
participação da Usina Santa Terezinha no Congresso de Automação e
Inovação Tecnológica Sucroenergética e na residência agronômica voltada
para a indústria sucroenergética, representada por colaboradores qualificados.
Também a empresa tem proporcionado cursos para colaboradores, como o
de Qualidade em Atendimento Telefônico e Portaria – na Unidade Ivaté, o de
Tratorista e de Liderança – na Unidade Rio Paraná e o de Gestão de Pessoas
– na Unidade Paranacity.
Mas não basta provocar estímulos somente para o público interno, é preciso
desenvolver ações externas, como palestras sobre atuações responsáveis
na lavoura para crianças da rede escolar e oficinas de teatro para os
professores, em parceria com a empresa FMC, possibilitando aprendizagem
com consciência ambiental e preventiva.
Outra ação é o Jovem Aprendiz que além participar de um programa que forma
profissionais qualificados, também forma jovens cidadãos comprometidos
com a sustentabilidade. Sendo assim, não deixe de acompanhar os estímulos
desenvolvidos pela empresa e já os efeitos ocasionados. Boa leitura!
Sincero abraço!!
Equipe de Comunicação

Amigo leitor, se você tiver alguma sugestão, comentário, opinião, queixa
ou crítica, ou até mesmo um elogio, fale conosco:

comunicacao@usacucar.com.br
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Setor sucroenergético
abre fronteiras
agrícolas para interior
Colaborador
Sidney Bispo dos Santos
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Tem-se observado ultimamente a implantação de inúmeros
projetos de exploração sucroenergético no Brasil. Os investimentos
quase sempre ocupam áreas que anteriormente eram destinadas a
pastagens e, em menor proporção, a grãos. A rusticidade da canade-açúcar permite explorar solos com baixa fertilidade natural,
representados principalmente por aqueles com origem de rochas
sedimentares, como os arenosos, espaço não preenchido pelas
culturas de ciclo curto, como os cereais.
A ocupação de áreas pela cana-de-açúcar não compete de
forma significativa com a produção de carne ou grãos utilizados
para consumo humano, o que poderia elevar os preços dos
mesmos. Isso porque essas áreas, historicamente, apresentam
baixas produtividades, seja quando destinada à criação de gado,
onde, geralmente ocupam grandes áreas com poucos animais, ou
quando são destinadas às lavouras convencionais que são bastante
sensíveis as limitações impostas por esse tipo de solo, seja ela
nutricional ou por estresse hídrico. Além disso, ainda existe uma
grande fronteira agrícola a ser explorada, como é o caso do cerrado
brasileiro.
A chegada de uma usina, no entanto, traz com ela grande estrutura
e exige muito da região, sobretudo na questão de parcerias. Para
atender sua demanda, principalmente na prestação de serviços,
tem-se a necessidade de uma reestruturação das empresas já
existentes e, muitas vezes, à chegada de novos segmentos.
A história mostra que a implantação de um parque sucroenergético
em uma região leva riqueza e contribui para a distribuição de
renda com relação ao produto explorado, já que é uma atividade
que absorve grande quantidade de mão de obra. Lugares onde o
sertanejo mantinha sua vida pacata tornam-se local de intenso fluxo
de gente e de máquinas revolucionando, assim, a economia local.
Dessa forma, a demanda por mão de obra possibilita muitas
chances de mudanças de vida. É comum encontrar dentro de
uma unidade de produção de açúcar e etanol histórias de simples
agricultores que com a oportunidade de trabalho e ascensão
profissional, aliado a constantes treinamentos, tornaram-se grandes
líderes.

O advento desse setor está abrindo novas fronteiras agrícolas para o interior,
contribuindo para que propriedades antes classificadas como improdutivas,
tornem-se com importância vital na economia do país. O apelo da comunidade
internacional pela redução da emissão de gases poluentes, os quais são
responsáveis pelo agravamento do efeito estufa tem, entretanto, proporcionado
um considerado aumento na demanda por energias limpas. E a principal fonte
de energia renovável e atualmente a única que poderia de imediato sustentar
a cadeia energética mundial, é por meio do etanol extraído da cana-de-açúcar
onde, nessa tecnologia, o Brasil é pioneiro, tendo, portanto, grande relevância
no seu desenvolvimento e disseminação.
É por isso que hoje o mundo investe no setor sucroenergético do nosso país.
Como exemplo, temos notícias da aquisição de grandes áreas de terras por
inúmeros grupos internacionais e a transferência de investimentos por parte de
multinacionais especializadas em biotecnologia em desenvolvimento de novas
variedades de cana-de-açúcar.
Em um futuro próximo, com a velocidade em que o desenvolvimento genético
trabalha, será possível contar com materiais com resistência a pragas, doenças,
tolerância a seca e herbicidas como a cana-de-açúcar transgênica, realidade já
encontrada para soja e milho.
Para acompanhar essas descobertas, a UFRRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro) em parceria com a Alcopar (Associação de Produtores de Açúcar
e Álcool do Estado do Paraná) promove o curso de Residência Agronômica, o
qual treina Engenheiros Agrônomos recém-formados para atuarem ativamente
no manejo da cana-de-açúcar dentro da usina. O curso tem duração de um ano
e é uma pós-graduação em nível de aperfeiçoamento na cultura da cana.
Dessa forma, resta-nos como moradores do planeta Terra cuidar desta casa
para quando tiver que entregá-la aos nossos descendentes,
ela esteja em situação idêntica ou, até, melhor quando
chegamos. Práticas que buscam a redução da agressão
ao meio em que vivemos como da coleta
seletiva do lixo, reciclagem, otimização do
uso da água ou dar preferência a fontes
de energias menos poluentes, são
atitudes que devem ser exercitadas
por todos nós.

Sidney Bispo dos Santos
é Encarregado de
Desenvolvimento Varietal
na Unidade Tapejara e
graduado em Engenharia
Agronômica.
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Assertividade: um
balanço sobre as
nossas atitudes
Colaboradora
Gisele Pereira Higino Vareschini

A autoconfiança na vida profissional e pessoal significa indícios
de assertividade.
Para entender o que significa e representa a assertividade
começaremos pela origem da palavra, que por sua vez vem do
termo asserção. A asserção significa afirmar, confirmar, portanto
assertividade nada mais é do que a expressão do que você
realmente sente, pensa e acredita de forma clara e objetiva sem
causar ou sentir constrangimentos.
Para identificar se uma pessoa é assertiva devemos
observar algumas características como a flexibilidade para
comportamentos construtivos, capacidade de influenciar
pessoas ouvindo opiniões divergentes, e pedindo e dando ajuda
quando necessário.
A base da assertividade tem como componentes a autoestima,
determinação, empatia, autocontrole, tolerância à frustração
e a boa comunicação. Com esses ingredientes é possível
desenvolver a assertividade, pois ela possibilita um profissional
ser mais competente e mais autoconfiante, pois a medida em
que se torna uma pessoa mais segura e mais confiante do seu
potencial, das suas competências, pode desenvolver relações
interpessoais maduras, estimulando pessoas, controlando seus
medos e aprendendo a interagir com o grupo, de acordo com o
seus princípios e posicionamento.
A assertividade também traz benefícios para a vida pessoal
como o bem-estar, ajuda também na educação dos filhos
e principalmente no relacionamento conjugal e afetivo, pois
desenvolve relações abertas e compartilhadas, diálogos francos
e verdadeiros sem receios de expressar a verdadeira opinião.
Podemos dizer que ser assertivo é realmente uma ferramenta
muito eficaz para promover a qualidade de vida pessoal e
profissional e que com dedicação, treinamento, esforço e reforço
de atitudes e comportamentos é possível sim desenvolver mais
essa competência em nossa vida.

Gisele Pereira Higino Vareschini é Analista de Recursos
Humanos Sênior e graduada em Psicologia e Letras.
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Colaboradores
que voltam a estudar recebem
benefícios
Unidade Iguatemi oferece cestas básicas para
colaboradores que possuem presença acima de 80%
no Programa EJA (Educação de Jovens e Adultos)
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

Desde janeiro deste ano, a Usina Santa Terezinha, Unidade
Iguatemi, se empenha para aumentar o número de colaboradores
no Programa EJA (Educação de Jovens e Adultos) e manter os
alunos presentes em sala de aula.
Foram implantados benefícios como o lanche reforçado durante
o intervalo das aulas, pois eles saem do trabalho, se arrumam e
não têm tempo de se alimentar. Certamente é uma contribuição
de grande importância e que reitera o compromisso da empresa
com o colaborador. Além disso, está sendo elaborada a camiseta
para o uniforme e, ainda, os alunos com presença acima de 80%
recebem mensalmente uma cesta básica. Sendo entregues as
primeiras cestas básicas do projeto, contemplando grande parte
dos alunos.
Após a implantação dos benefícios, outros colaboradores
ingressaram no programa. Toda a equipe que se empenha
na manutenção do EJA na unidade está em festa pelas
conquistas alcançadas para os alunos. Os próprios alunos são
os disseminadores entre os colaboradores, alegam que desejam
finalizar todas as etapas e visam em um futuro próximo concluírem
cursos profissionalizantes, até mesmo, ingressarem no curso
superior.
No evento de entrega das cestas básicas estiveram presentes o
gerente industrial - Sinobilino Zanusso, o gerente agrícola - José
Edison Garcia e a psicóloga da unidade - Deborah Eliete Marques
Sanches Carvalho.

Fotos/ Camila Ostolin

JULHO/AGOSTO 2013

REVISTA SANTA TEREZINHA

7

Foto/ Diego Horie

Unidade Ivaté realiza curso em
classificação de áreas
Colaboradores que trabalham em áreas classificadas receberam treinamento
específico de acordo com riscos de atividades
Colaboradores Diego Horie/ Pedro Lopes Caldas

A Norma Regulamentadora de Segurança do
Trabalho, NR 10, determina às empresas que em
suas atividades envolvam energia elétrica façam o
Laudo de Áreas Classificadas, visando uma maior
segurança aos colaboradores.
Além do laudo, a NR 10 determina ainda que
todos os profissionais que trabalham em áreas
classificadas recebam treinamento específico de
acordo com o risco envolvido em suas atividades.
Neste contexto, a Unidade Ivaté por meio do
Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho) fez o
laudo e realizou o Curso de Classificação de Áreas
por intermédio da empresa Project Explo, de São
Paulo, com o apoio do supervisor de segurança do
trabalho - Pedro Lopes Caldas.
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O treinamento capacita também os colaboradores
que executam atividades envolvendo combustíveis
e inflamáveis, exigência esta contida na nova NR
20, que regulamenta os procedimentos de Saúde e
Segurança do Trabalho.
No total, foram capacitados 45 colaboradores dos
setores: Sesmt, Supervisão Industrial, Manutenção
Elétrica, Instrumentação, Almoxarifado, Destilaria e
Posto de Abastecimento.
O curso abrangeu uma carga horária de 16
horas, com os seguintes temas: Equipamentos
Intrinsecamente Seguros (prova de explosão),
Identificação de Atmosferas de Risco e Avaliação
de Riscos em Áreas Classificadas.

Foto/ Diego Horie

Lideranças concluem Curso
de Gestão de Pessoas
Foram 35 colaboradores/ alunos dos setores Agrícola e Indústria que
participaram do treinamento em Ivaté
Colaboradores Diego Horie/ Adriana Santos

A Unidade Ivaté, em parceria com a
Federação da Agricultura do Estado do
Paraná, finalizou mais uma turma do curso
de Gestão de Pessoas na Agroindústria.
O curso teve como objetivo fornecer
ferramentas de Gestão de Pessoas para as
lideranças da unidade, e também capacitar
os líderes para melhor atuarem em prol
dos interesses da empresa e também dos
colaboradores. As disciplinas do programa
fizeram parte de um diálogo entre modernos
modelos de Gestão de Pessoas e as
especificidades de cada área.
Foram formados 35 alunos oriundos de
dois setores: Agrícola e Indústria. Para a
participante, Wanessa Palmeira Garcia, o
curso foi importante para melhorar as atitudes
enquanto liderança. “Foi muito gratificante
verificar mudanças de comportamentos

entre os colegas de diversos setores. O
curso foi excelente”.
Segundo a colaboradora, Adriana Santos,
a diretoria, gerência industrial e supervisão
administrativa apoiaram a ideia de promover
o Curso em Ivaté, pois em turmas anteriores
o treinamento gerou grandes resultados
com a liderança.
O evento contou com a presença do
supervisor de Recursos Humanos Amaurício Rotta, do diretor executivo da
unidade - Fernando Avelar, da gerente
industrial - Elenilda Aparecida Trazzi
Rodrigues, além do coordenador didático do
programa - Francisco Rage Bittencourt e da
psicóloga organizacional - Adriana Santos.
Parabéns a todos que com muito esforço,
empenho e dedicação obtiveram sucesso na
etapa profissional.
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Quadrilha e fogueira em Paranacity
Festa Julina organizada pela Associação dos Funcionários recebeu 800 pessoas,
entre colaboradores e familiares
Colaborador Claudeni de Assis Bento

A Afusa (Associação dos Funcionários da Usina
Santa Terezinha), da Unidade Paranacity, promoveu
a grandiosa Festa Julina para os associados e
familiares. A Festa Julina contou com a presença de
aproximadamente 800 pessoas entre colaboradores
e familiares, que não economizaram elogios à
comissão organizadora.
O evento foi abrilhantado com animação da
quadrilha da terceira idade, resgatando a cultura das
festas juninas. Após a apresentação da quadrilha,
a festa teve continuidade com a dupla de cantores
Rafael e Alexandre. E enquanto os casais se
divertiam dançando no interior do salão, as crianças
brincavam na parte externa em volta da fogueira e
nos brinquedos infláveis.

Durante o show foram sorteados vários brindes.
Além da diversão houve muita comida típica
como bolo de milho, bolo de fubá, batata cozida,
amendoim, pipoca, quentão, canjica, curau e
variedades de doces e salgados.
O presidente da Afusa, Amilton Bento de Assis,
agradece a colaboração da comissão organizadora,
os voluntariados, a equipe AAJ (Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens), a Canapar (Associação
de Fornecedores e Plantadores de Cana do
Paranapanema) e a Usina Santa Terezinha que não
mediram esforços para a realização do evento e a
todas as pessoas que participaram do evento.

Turma voltada para o setor
sucroenergético se forma
Alunos de residência agronômica apresentam trabalho de conclusão de curso
Colaborador Sidney Bispo dos Santos

Mais uma turma de residência agronômica voltada
para a indústria sucroenergética foi concluída. O
curso é uma pós-graduação que proporciona o
título de especialização em cana-de-açúcar para
agrônomos recém-formados.
Para finalizar as atividades, foi apresentado por
meio de seminário o Trabalho de Conclusão de
Curso tomando como base os fatores que limitam
a produtividade de uma usina, oportunidade a qual
teve a presença de psicólogos e gerentes de usinas.
Durante um ano, os alunos tiveram aulas teóricas
com diferentes professores de diversas partes do
Brasil, sendo cada especialista de tema relacionado
à produção de cana-de-açúcar e, também,
como parte das exigências do conteúdo prático,
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participando ativamente nas atividades dentro do
sistema produtivo da usina.
O engenheiro agrônomo, Sidney Bispo dos Santos,
atua há três anos no setor sulcroalcooleiro e exerce a
função de encarregado de desenvolvimento varietal
na Usina Santa Terezinha, Unidade Tapejara,
comenta que foi residente e todos os dias utiliza os
conceitos adquiridos para tomada de decisões. Já o
engenheiro agrônomo, Gustavo Alves Scaranello,
concluinte da última turma descreve o nível do curso.
“As aulas teóricas acrescentaram conhecimentos
técnicos e o dia-a-dia na unidade proporciona
muitas lições de vida”, disse Scaranello.

Desenvolvimento humano na
Unidade Paranacity

Os cursos provocam mudanças de comportamento e postura visíveis nas atividades
desenvolvidas pelos colaboradores
Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

Foram concluídos os cursos de Formação em
Gestão de Pessoas com duração de 16 meses, com
a participação de 40 colaboradores das unidades
de Paranacity e Terra Rica, e duas turmas do curso
de Desenvolvimento Comportamental com 29
colaboradores da Unidade Paranacity.
Estes cursos fazem parte do programa de formação
de lideranças da Unidade Paranacity e busca
desenvolvimento comportamental, profissional e
pessoal da equipe. Integram os colaboradores que
exercem funções de liderança com aqueles que
estão recebendo formação para estas funções, bem
como integra as diversas áreas da empresa tendo
em vista que os participantes são de áreas distintas.
Pela intensa convivência, acabam conhecendo as
diversas realidades existentes nos diferentes setores
da empresa.
Os cursos são fornecidos pelo Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) PR e provocam
mudanças de comportamento e postura visíveis nas
atividades desenvolvidas no decorrer do curso e
nas tarefas diárias dos colaboradores. Um aspecto
importante que é trabalhado pelo desenvolvimento
comportamental diz respeito às atividades de âmbito
social. Este ano as equipes escolheram uma entidade
para ajudar e visitar despertando o lado humano
nas relações de trabalho e com a comunidade, a
entidade escolhida foi o Asilo da cidade de Colorado.

Em pesquisa, verificaram a necessidade de fraldas
geriátricas e, por meio das doações, conseguiram
arrecadar 1.516 unidades do produto. No dia da
entrega e visita ofereceram um lanche e uma tarde de
descontração com jogos de bingo e boas conversas
com os moradores do local.
No âmbito do trabalho todos os participantes são
estimulados a pensar em melhorias para seu setor.
É desenvolvido um trabalho com levantamento do
problema, indicação da solução do problema, inclusive
com o custo levantado. Dessa forma, muitas ideias
novas já estão em andamento na unidade e outras
programadas para entressafra, mas o mais importante
é verificar o engajamento e a vontade de melhorar
cada vez mais a empresa.
No curso de formação em Gestão de Pessoas, os
participantes são desafiados a montar trabalhos de
conclusão com pesquisas embasadas teoricamente
conforme os temas abordados no treinamento. Os
trabalhos são realizados em grupo e acabam trazendo
levantamentos de problemas com indicações de ações
que buscam as soluções para os mesmos.
Os resultados dos trabalhos são apresentados para
os gerentes e diretor da unidade que ficam surpresos
com a qualidade dos mesmos e com a dedicação
visível dos colaboradores.
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Semana de segurança do trabalho
O evento contou com a participação de aproximadamente 500 funcionários e teve como
tema principal a prevenção de acidentes do trabalho

Fotos/ Arquivo

Colaboradora Hada Waléria Ferreira Dos Santos

A Unidade Paranacity realizou a Semana de
Segurança do Trabalho, em comemoração ao Dia
Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho.
Foram realizados nos setores os DDS (Diálogos Diário
de Segurança) e entrega de informes, com objetivo
de conscientizar os funcionários sobre assuntos
relevantes à segurança e saúde ocupacional no
ambiente de trabalho, com o tema principal Prevenção
de Acidentes do Trabalho. O evento contou com a
participação de aproximadamente 500 funcionários.
Os DDS’s foram realizados nos setores industrial,
administrativo, mecanizado e agrícola com a
participação dos técnicos de segurança do trabalho,
engenheiros de segurança do trabalho, fisioterapeuta
e enfermeiro do trabalho, abordando temas como:
ginástica laboral, trabalho em altura, procedimento
de primeiros socorros, utilização correta dos EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual), efeitos do
12
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álcool no ambiente de trabalho, e o porque de evitar
os adornos.
“Os funcionários ficaram satisfeitos com os diálogos
pelos quais os técnicos e engenheiros de segurança
passaram. Quando se trata de prevenção de acidentes,
devemos usar todas as armas disponíveis, os recursos
que temos na empresa, nosso conhecimento e
dedicação. Na rua, no trabalho e no lar, segurança
sempre em primeiro lugar”, descreveu o presidente da
Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes),
Devanir Luqueti.
Foi uma semana bastante produtiva, em que o
foco principal foi levar
aos funcionários a
necessidade de um
trabalho
seguro
e
saudável.

Foto/ Anna Paola Borges e Vanessa da Rosa

Dia dos
Pais
na Unidade
Cidade Gaúcha
Os colaboradores receberam orientações
a respeito do câncer de próstata e também
foram recepcionados com um cardápio
especial no refeitório
Colaboradora Taise Signorini

Em Cidade Gaúcha agosto foi considerado o mês
dos homens: festividades celebraram na Unidade, a
importância destes e ressaltaram também a necessidade
do cuidado e da atenção voltada para a qualidade de
vida e saúde.
Aproveitando a data importante a equipe do Sesmt
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho) organizou-se para
homenagear os grandes guerreiros, que carregam a
imagem de exemplo para todos os filhos.
Deste modo, os homens da unidade, mais
especificamente do setor Industrial, Administrativo
e Manutenção Mecânica, receberam orientações
a respeito do câncer de próstata e também foram
recepcionados com um cardápio especial no refeitório.
Os colaboradores do setor Agrícola também foram
instruídos e puderam participar da campanha em seus
próprios locais de trabalho.
Sabemos que a informação é sempre a maior fonte
de conscientização e possibilita mudanças de hábito
e, consequentemente, alterações na rotina de vida que
favorecem a todos.
Além disso, a homenagem é uma
forma de demonstrar o respeito por todos
que compõem a equipe de trabalho, e
que deixam, por algumas horas do seu
dia, sua função de pai e passam a ser
colaboradores de um grande complexo.
JULHO/AGOSTO 2013
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Fotos/ Diego Horie

Programa
qualifica futuros profissionais
Durante o curso, os alunos têm a
oportunidade de estudar temas como
a eletrotécnica, matemática aplicada,
controle dimensional, língua portuguesa e
comunicação
Colaboradores Diego Horie/ Adriana Santos
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O programa Jovem Aprendiz Industrial é uma
aposta da empresa na capacitação e educação
profissional de estudantes e jovens com idade
entre 18 à 24 anos. Para realizar o programa,
a empresa estabeleceu parceria com o Senai
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de
Umuarama.
O processo seletivo foi realizado no início de
2013, contando também com a avaliação de
profissionais das áreas de manutenção mecânica,
produção e instrumentação. Foram mais de 100
candidatos inscritos para participar do Jovem
Aprendiz. Destes, 14 foram selecionados e no início
de fevereiro iniciaram o curso de Aprendizagem
em Eletrotécnica.
Para esta turma de aprendizes, as aulas
teóricas são realizadas no Senai em Umuarama,
e o estágio prático é realizado nos setores de
manutenção elétrica, instrumentação, manutenção
mecânica e almoxarifado. No período da manhã
eles exercem atividades no Senai, e o período
da tarde na indústria. Durante o curso, os alunos
têm a oportunidade de estudar temas como

a eletrotécnica, matemática aplicada, controle
dimensional, língua portuguesa e comunicação. A
conclusão do curso está prevista para acontecer em
junho de 2014.
“O que me chamou a atenção no Programa Jovem
Aprendiz foi a possibilidade de trabalhar em uma
grande empresa como a Usina Santa Terezinha”,
afirma Kattlen Jeremias, participante do programa.
Fernando Avelar, diretor executivo da Unidade
Ivaté, destaca que o programa Jovem Aprendiz
Industrial é uma experiência ímpar, oferece ao jovem
a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho
por meio de um processo de qualificação técnica, num
ambiente de experimentação prática possibilitando o
crescimento profissional e pessoal.
Todos os participantes do programa possuem
registro em carteira de trabalho, remuneração,
benefícios e oportunidade de efetivação na empresa,
afirma o supervisor administrativo - Clayton Perin.
Por meio do apoio da gerente industrial, Elenilda
Trazzi, os aprendizes tiveram a oportunidade de
realizar uma visita técnica na Hidroelétrica de
Itaipu, para evidenciarem a teoria na prática, com

acompanhamento dos professores do Senai, e
equipe da usina.
Para a psicóloga organizacional Adriana Santos,
o programa é a possibilidade de formar funcionários
comprometidos com o aperfeiçoamento profissional
atrelado ao desenvolvimento da empresa. Embasados
pelo compromisso ético, pelo desafio com a inovação;
bem como com o cumprimento com normas e leis
que regem o cenário empresarial, os jovens têm a
oportunidade neste programa de construir de forma
sólida um perfil profissional mais consistente, com
oportunidades de reconhecimento profissional,
tornando-se mais atrativos para a empresa. Adriana
ainda ressalta que o programa aponta para o cenário
atual que é cercado de padrões comportamentais
e profissionais, onde a empatia, a cooperação,
a ética profissional, são fatores
determinantes para o sucesso destes
aprendizes, sendo estas características
estruturantes para a busca de resultados
e o comprometimento com as metas da
empresa.
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URP investe em capacitação de líderes
Foram abordados temas como motivação, processo de comunicação, liderança, trabalho
em equipe, novas exigências profissionais e cidadania
Fotos/ Luciana Espíndola Rezende

Colaboradores Rafael Seidi Umemura/ Alysson Lopes de Jesus Dias

A Unidade Rio Paraná deu início a capacitação de
liderança com o treinamento Relações Interpessoais
no Trabalho e para a Vida, ministrada pela instrutora
do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
- MS: Luciana Espíndola Rezende. O evento contou
com a participação de 19 colaboradores que ocupam
hoje cargo de confiança na empresa.
Foram abordados os seguintes temas no treinamento:
o homem como ser histórico-social, o processo de
mudança e a questão dos paradigmas, motivação,
o processo de comunicação, liderança, trabalho em
equipe, novas exigências profissionais e cidadania.
Segundo participantes o parecer sobre o treinamento
foi muito positivo. “Todos os colaboradores deveriam
participar deste curso antes de iniciar trabalho, ele nos
leva a pensar sobre nosso papel e comprometimento
16
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com a empresa”, diz o colaborador Oziel Miranda
Paniagua Teles. “O curso é muito bom, nos faz refletir
sobre nosso dia-a-dia no trabalho e também em
nossa vida pessoal. A instrutora utiliza dinâmicas que
facilitam a compreensão e a vivência do conteúdo” –
relata também a colaboradora Elis Daiane Carniel.
O curso foi de grande valia para os líderes,
principalmente porque a maioria nunca havia
participado de treinamento para liderança. O curso
proporcionou o verdadeiro papel de um líder, a visão
diferenciada que precisa ter diante de determinada
situação (conhecimento, habilidade e atitude),
flexibilidade e respeito pelos demais colaboradores
na tomada de decisão, a importância de cada cargo
dentro da empresa, as falhas da comunicação e suas
consequências e as vantagens do trabalho em equipe.

Pagamento do PPR
Como forma de resposta ao empenho de todos, o pagamento do adiantamento do PPR
foi um momento de partilha entre os colaboradores
Foto/ Girlei Previatte

Colaboradora Taise Signorini

Expressão do trabalho de todos, o PPR (Programa
de Participação nos Resultados) é muito mais que
apenas um pagamento e divisor de lucros da empresa,
torna-se cada vez mais um marco do esforço conjunto
das Unidades.
No ano de 2013, a Unidade Cidade Gaúcha está
ainda mais orgulhosa da sua equipe promissora. Esse
entusiasmo se deu a partir dos números obtidos até o
presente mês em se tratando da produção dessa safra
em específico.
Como forma de resposta ao empenho de todos, o
pagamento do adiantamento do PPR foi um momento
de partilha entre os colaboradores. A equipe foi
premiada com uma tarde dividida em duas reuniões
no Ginásio Poliesportivo da associação da unidade.

A comemoração foi acompanhada do incentivo, por
meio das palavras do diretor e gerentes, bem como
de uma apresentação do corporativo que enfatizou o
trabalho como motivador de mudanças. Segundo o
supervisor agrícola, Marcelo Tormena, PPR significa
o reconhecimento feito pela empresa, de uma forma
positiva às ações dos seus colaboradores, frente ao
comprometimento da equipe na aquisição de bons
resultados.
A alegria do prestígio é o que impulsiona para
novas práticas e, é exatamente esse o intuito do PPR,
promover a motivação entre os colaboradores para
o alcance de metas. E essas, sempre foram vistas
em Cidade Gaúcha como alvo de conquista, como
aspiração de melhoria do trabalho e interesse conjunto.

ERRATA

Na reportagem “Recorde de produção no laboratório entomológico”, que foi publicada na edição n° 18, o
correto é dizer que a infestação da broca na cana-de-açúcar na Unidade Paranacity é menor que 1%, desde
2011, segundo dados do PIMS (Sistema de Gerenciamento de Informações de Processo).
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Fotos/ Rafael Seidi Umemura

URP

Capacita 1ª turma
de tratoristas

Além do conhecimento teórico e prático
específicos da área, foram abordados temas
sobre segurança no trabalho, qualidade de vida,
rendimento e empreendedorismo
Colaboradores Rafael Seidi Umemura/ Alysson Lopes de Jesus Dias

A Unidade Rio Paraná, em parceria com a Prefeitura de
Eldorado - MS e Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural)-MS (via Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego), trouxe para o município o Curso de Tratorista
Agrícola. O curso teve 200 horas e contou com 30 participantes,
entre colaboradores e moradores de Eldorado e região.
Além do conhecimento teórico e prático específicos da área,
foram abordados temas sobre segurança no trabalho, qualidade
de vida, rendimento e empreendedorismo, esse último visando
conscientizar os participantes da sua responsabilidade ao
operar um trator e principalmente, quais os cuidados para com
o implemento engatado na máquina, pois é onde se encontra a
principal fonte de capital do empresário/ proprietário (adubos,
insumos e defensivos agrícolas). Por isso é muito importante a
atenção para sua regulagem, para que não haja desperdício ou
qualquer erro excessivo na aplicação do produto.
Foi percebida a diferença na motivação dos colaboradores
que participaram do curso e a melhoria na qualidade do
serviço. “O curso foi de grande importância para mim, além
de aprender mais sobre a operação em si, foram abordados
temas comportamentais.” – diz o colaborador Gesley Rodrigo
Vital de Oliveira, destacando o módulo de empreendedorismo.
“Antes de entrar na Usina, eu já trabalhava com tratores, mas
consegui aprender muito mais. Acredito que para aqueles que
nunca trabalharam, o curso foi bem completo, pois além do
conhecimento sobre como operar tratores, aprendemos sobre
segurança na operação, manutenção básica e comportamentos
de um bom operador. Foi bem interessante”, destaca o
colaborador Cleiton Soares dos Santos.
“O curso também foi positivo para o recrutamento de novos
talentos e para o marketing da unidade”, ressalta o psicólogo
da Unidade Rio Paraná - Rafael Seidi Umemura. Muitos dos
participantes de Eldorado e região passaram a conhecer
mais sobre a usina por meio da integração com os demais
participantes e colaboradores no curso e acabaram enviando
seus currículos, e hoje, alguns estão trabalhando na Usina.
18
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Fotos/ Diego Horie

Curso de Qualidade em Atendimento
Telefônico e Portarias
O treinamento realizado na Unidade
Ivaté tem o objetivo de desenvolver no
colaborador condições necessárias para
estimular o atendimento qualificado
Colaborador Diego Horie

A Unidade de Ivaté promoveu Treinamento de
Qualidade em Atendimento Telefônico e Portaria.
Participaram da capacitação 25 colaboradores dos
setores portaria, recepção administrativa, telefonistas
e também almoxarifado, conta o supervisor
administrativo Clayton Perin.
Segundo a psicóloga Gisele Vareschini, instrutora
do treinamento, o curso tem o objetivo de desenvolver
no colaborador condições necessárias para estimular
o atendimento qualificado na recepção, portaria e
telefonia, através da aquisição de conhecimentos
e análise de processos eficazes na habilidade
da comunicação, na identificação e definição de
uma postura adequada, por meio de técnicas de
atendimento ao cliente, resolução de conflitos e
assertividade; desenvolvimento profissional; perfil e
postura profissional.

Foto/ Diego Horie

Unidade de Ivaté realiza Treinamento da NR-20
(Líquidos Inflamáveis)
Participaram da capacitação 42
colaboradores de diversos setores
Colaborador Diego Horie

A Unidade Ivaté promoveu o Treinamento da NR20 por intermédio da empresa DSF Cursos por meio
do Instrutor Dorialdo Carlos da Silva. Participaram da
capacitação 42 colaboradores dos setores destilaria,
caldeira, manutenção elétrica, instrumentação, posto
de abastecimento e lubrificação agrícola, além da
chefia e supervisão responsável da área.
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EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Unidade São Tomé

é representada em
Congresso de Automação
O evento foi o fórum de divulgação do conhecimento técnico e
das mais recentes tecnologias de automação aplicadas à cadeia
sucroenergética.
Colaborador Edcleibe Weber dos Santos
Fotos/ Andréa Aparecida Gomes Barbosa
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A ISA (Sociedade Internacional de
Automação) Seção Sertãozinho promoveu
o 1º Congresso de Automação e Inovação
Tecnológica Sucroenergética realizado em
paralelo com a 21ª Feira Internacional de
Tecnologia Sucroenergética (Fenasucro).
Fundada em 28 de abril de 1945 (em
Pittsburgh, Pensilvânia, EUA), a ISA, é uma
organização mundial sem fins lucrativos
e que defini o padrão para automação,
colaborando de forma ativa com mais de
30.000 membros em todo o mundo, assim
como ajudando na carreira profissional de
milhares de profissionais.
O 1º Congresso de Automação e
Inovação Tecnológica Sucroenergética
em Sertãozinho reuniu acadêmicos
de várias universidades como USP
(Universidade de São Paulo), UFU
(Universidade Federal de Uberlândia),
UEMG (Universidade do Estado de
Minas Gerais), UNIUBE (Universidade
de Uberaba), UFSCAR (Universidade
REVISTA SANTA TEREZINHA JULHO/AGOSTO 2013

de São Carlos), IFSP (Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo) e profissionais selecionados,
conforme artigos relacionados à área de
automação industrial e segmentos afins.
O evento foi o fórum de divulgação do
conhecimento técnico e das mais recentes
tecnologias de automação aplicadas à
cadeia sucroenergética.
O funcionário Edcleibe Weber dos
Santos, supervisor de manutenção
elétrica e instrumentação industrial da
Unidade São Tomé recebeu o certificado
de palestrante da ISA Seção Sertãozinho
representada pelo diretor presidente
Marco César.
Edcleibe apresentou o trabalho sobre
Relevância na Aplicação de Redes
para Automação Industrial no Setor
Bioenergético
que
posteriormente
estará disponível em: http://www.
isasertaozinho.com.br/

INTEGRAÇÃO

Fotos/ Departamento de Esportes de Eldorado

Futebol na Unidade Rio Paraná já
colhe frutos

Colaboradores Getson dos Santos/ Alysson Lopes de Jesus Dias/
Rafael Seidi Umemura

A equipe de futebol Rio Paraná foi criada a menos
de um ano, inicialmente para amistosos com equipes
da cidade e região, com objetivo de divulgar o nome da
Usina Rio Paraná/ Usina Santa Terezinha.
As equipes eram formadas inicialmente por Marcos
Paganini, Gervásio Cocaroli, Rafael Seidi, Alysson
Dias, Oziel Paniagua, Getson dos Santos, Lineker
Gomes, Saulo Henrique da Costa, Wilson Granata Jr.,
Vagner Pateis, Vanderlei dos Santos, Valdeir Galdino,
Flávio Vieira, Claudimar de Paula, Antonio Felix e
Edson Felix.
A equipe alavancou suas perspectivas para o Canito
2013, que ocorreu em Maringá, Paraná. Fizeram
bonito. Ganhando três partidas e perderam duas, não
se classificaram para a próxima fase por critério de
desempate, mas mostraram que poderiam colher bons
frutos no futuro.
Surgiu então a primeira oportunidade no 1º
Campeonato Municipal de Futsal (somente para
jogadores da cidade). A equipe decidiu participar e
com empenho e disciplina conseguiu a 3ª colocação,
deixando boas equipes pelo caminho.
Posteriormente foi sediado o 1º Campeonato de
Futebol Suíço, promovido pelo Departamento de
Esportes do Município de Eldorado, e neste, foi
permitido às equipes convidarem até quatro atletas
das cidades vizinhas para jogar ao seu favor, tornando
assim o nível do campeonato mais competitivo.
A equipe Rio Paraná contou com três atletas
de fora para compor o elenco, todos conhecidos
pelos colaboradores da Unidade. Percebe-se que o
entrosamento com a equipe não foi afetado, talvez
pelo fato, destes já terem jogado juntos em outras
oportunidades.

Foram disputados:
1ª fase – 5 partidas = 4 vitórias e 1 derrota
2ª fase – Classificação com vitória por 10x0
Semifinal – Vitória sobre uns dos favoritos 2X1
Na partida final realizada no Campo da Conveniência
Martins a equipe saiu perdendo o 1º tempo por 2x0,
e buscou o empate no último minuto do 2º tempo, na
prorrogação ficou 0X0, sendo derrotada nos pênaltis
por 4x2 ocupando o 2º lugar.
“Ser vice–campeão de um campeonato aberto que
contou com a participação de jogadores de toda região
do Mato Grosso do Sul, foi gratificante!” - comenta o
jogador e colaborador da usina - Edson Felix.
A equipe da Usina Rio Paraná ainda levou o troféu de
artilheiro com o jogador e colaborador Helker Torcatti
dos Santos com 10 gols marcados.
Neste campeonato contamos com a seguinte
escalação: Alysson Dias (Ala direita), Getson dos
Santos (Capitão e Meio Campo), Oziel Paniagua
(Meio Campo), Edson Félix (Goleiro), Marcelo Mendes
(Zagueiro), Osmar Mendes (Ala direita), Hélker Torcatti
(Atacante), Osmar Mendes da Silva (Ala esquerda),
Valdeir Galdino (Meio Campo), José Antonio Lopes (2º
Goleiro), Vanderlei dos Santos Silva (Ala esquerda),
Wilhein Simões (Meio Campo), Alessandro Santana
(Zagueiro), Renan dos Santos (Atacante).
“A equipe não teve um atleta de destaque, todos que
participaram se empenharam ao máximo para que o
nome da Usina Rio Paraná, fosse bem representado.
Todos merecem o destaque”, finaliza Torcatti.
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PARCEIROS E FORNECEDORES

Visitantes da Volvo,
Milenia e John Deere
são recebidos
Troca de informações é objetivo central das visitas na Unidade Iguatemi,
além da oportunidade de conhecimento na área industrial e agrícola
Suelen Albuquerque

Potência de motor também é pauta de reunião
Fotos/ Evandro Fernandes

A Unidade Iguatemi recepcionou um grupo de
visitantes da Volvo com o objetivo de fortalecer
relações e trocar informações que agreguem
vantagens nos produtos utilizados pela Usina Santa
Terezinha.
O grupo composto por dois norte-americanos,
a diretora de comunicação da Volvo Americas Kimberly Pupillo e o gerente de comunicação da
Volvo Américas - Brandon Borgna, participaram da
reunião no administrativo da unidade e, em seguida,
conheceram o processo industrial da empresa.
Conduzida pelo diretor financeiro da Usina
Santa Terezinha, Paulo Meneguetti, a reunião
foi uma oportunidade da Volvo atender os seus
produtos voltados para o setor sucroenergético.
“Estamos abertos para mudanças. Mudanças que
demandam mais tempo, como projetos maiores, ou
mudanças que conseguimos com certa facilidade”,
diz o gerente regional de vendas da Volvo no Brasil,
Gustavo Novicki.
Ele ressalta que há projetos que foram adequados
com maior facilidade ao setor, como a altura do
caminhão e as proteções frontais, já outros projetos
demandam mais prazo, como a potência do motor.

“As proteções frontais foram adequadas, devido à
troca de informações. Durante o transbordo, a canade-açúcar entrava em locais no caminhão que não
deveriam. Então, buscamos soluções.”
Segundo ele, um dos temas pautados na reunião
foi a capacidade de carga. “A potência do motor e
a capacidade de carga são solicitações que vamos
estudar e adequar aos novos produtos. Já estão
incluídas para os novos projetos.”
“Como nos Estados Unidos não há indústria
voltada para o setor sucroenergético é importante
que a pesquisa seja feita no Brasil, como pela
Usina Santa Terezinha. Mas duas características
são universais, como a necessidade de potência de
motor e disponibilidade no motor, além do conforto
do motorista”, ressalta o gerente de relações da
Volvo América do Norte, Brandon Borgna.
Após a reunião, o grupo desceu para a indústria
e foi conhecer o processo da cana-de-açúcar.
No grupo também estava o diretor comercial da
Rivesa – Antonio Carlos Paes, o responsável pela
engenharia de venda da Volvo do Brasil – Álvaro
Menoncin e o assessor de imprensa da Volvo do
Brasil – Newton Chagas.

Simplicidade e inovação na agricultura

Simplicidade na agricultura - valorizando a
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Essa
é a proposta da indústria do segmento agroquímico,
do grupo israelense Makhteshim Agan. Empresa que
se desenvolveu em um país com escassez de água
e terras, e se tornou referência ao fornecer produtos
químicos para proteção na lavoura.
Parceira da Usina Santa Terezinha, uma equipe do
grupo foi recepcionada na Unidade Iguatemi com o
intuito de estreitar relações e conhecer a empresa do
setor sucroenergético. A equipe de visitantes formada
por 12 israelenses, um espanhol, um sueco e cinco
brasileiros – da empresa do grupo Milenia, localizada
em Londrina, no Paraná - esteve na empresa e
conheceu todo o processo industrial da cana-deaçúcar.
Segundo a gerente de comunicação corporativa
do grupo, Rony Patishi-Chillim, é a primeira vez que

a equipe realiza uma visita, em conjunto, em uma
empresa do setor sucroenergético. “Foi uma visita
muito emocionante e instigante. É incrível ver algo que
começa com um graveto grosso e termina com algo
que está na sua mesa”, diz a gerente ao descrever o
processo na indústria da cana-de-açúcar.
A equipe foi recepcionada com o vídeo institucional
da empresa e pelo diretor da Unidade Iguatemi, Júlio
César Meneguetti. “Ficamos impressionados com o
vídeo da empresa e com a quantidade de informações
apresentadas. É muito interessante ver a questão de
reflorestamento e reaproveitamento do uso de água na
indústria desenvolvida pela usina.”
Rony destaca que Israel traz e pode trazer ainda
mais inovação para o Brasil, principalmente na área
da agricultura. “A Usina Santa Terezinha tem muito
retorno de informações sobre pesticidas na lavoura,
dessa forma há uma troca de informações.”

Treinamento para
Agricultura de Precisão
A Unidade Iguatemi recebeu profissionais da
John Deere para realizar treinamento, sendo os
ministrantes o diretor de desenvolvimento - Carlos
Newton Graminha e o gerente de vendas - Olisio
Fonseca. Ao todo, 18 colaboradores da Usina Santa
Terezinha participaram do treinamento, sendo 10 da
Unidade Iguatemi e 8 das unidades produtivas da
empresa.
JULHO/AGOSTO 2013
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RESPEITO À VIDA

Preservação da saúde e meio
ambiente em treinamento
Usina Santa Terezinha, em parceria com a Adita, disponibiliza orientações para
colaboradores voltadas para lavagem e devolução de embalagens de agrotóxicos
Fotos/ Suelen Albuquerque/ www.adita.org.br

Suelen Albuquerque

Com o objetivo de contribuir para a preservação
da saúde e do meio ambiente e reciclagem de
embalagens de agrotóxicos - a Usina Santa Terezinha
é associada da Adita (Associação dos Distribuidores
de Insumos e Tecnologia Agropecuária).
E para aperfeiçoar os procedimentos já utilizados
pelos colaboradores de todas as unidades produtivas
foi realizado o Treinamento Teórico Prático para
Gerenciamento, Operacionalização e Triagem de
Embalagens de Agrotóxicos. No treinamento, os
alunos tiveram aulas teóricas e também práticas.
Foram 50 participantes que aprenderam o sistema
de recolhimento e destinação, leis, responsabilidade
e uso correto de EPI (Equipamento de Proteção
Individual) para manuseio dos agrotóxicos usados
na lavoura.
A colaboradora da Unidade Iguatemi, Daniela
Aparecida Garcia, explica que existem tipos de
embalagens não-laváveis de agrotóxicos. Sendo
divididas em embalagens flexíveis, rígidas e
secundárias. “Durante o curso reforçamos como
cada tipo de embalagem deve ser devolvido.”
Segundo ela, as embalagens flexíveis são os
sacos plásticos de papel, metalizados ou mistos.
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Já as rígidas são as embalagens de produtos para
tratamento de sementes. E as secundárias são as
caixas de papelão e cartuchos de cartolina, que
geralmente vem os herbicidas.
O colaborador da Unidade Tapejara, Bento Gomes,
destaca que o treinamento é um trabalho grandioso
para a preservação do meio ambiente e também
preservação da saúde humana. “Com o treinamento
há a consciência ambiental e orientações para
cada colaborador, como a tríplice lavagem das
embalagens”.
O coordenador regional do InpEV (Instituto Nacional
de Processamento de Embalagens Vazias), Caio
Fernandes, ressalta os temas que foram abordados
durante a sua apresentação, como as obrigações de
cada elo da lavagem e devolução das embalagens,
os tipos de reciclagens, a incineração e os produtos
que são feitos com essas embalagens. “Caixa de
bateria automotiva, saco plástico e roda plástica de
carriola são exemplos de produtos fabricados a partir
da reciclagem das embalagens”, diz.
Fernandes afirma que é fundamental as empresas
mandarem os funcionários para o treinamento,
porque assim, todo o processo funciona de forma

ótima. “No treinamento temos pessoas de cinco
empresas, isto é, empresas com o maior número de
embalagens entregues.”
O engenheiro agrônomo e palestrante da Adita,
Waldir José Baccarin, diz que o treinamento contribui
para que as embalagens cheguem à central de
recolhimento já adequadas e facilitem o processo.
“Como o volume é muito grande, a separação ajuda

muito o recebimento. Neste ano, já recebemos 500
toneladas de embalagens. Nos meses de abril e agosto
o volume é muito grande.”
Em 2012, as unidades produtivas da Usina Santa
Terezinha enviaram um total de 271.497 embalagens
de agrotóxicos para a Adita.

Produtos fabricados a partir da reciclagem de
embalagens vazias de defensivos agrícolas

Caixa de passagem para fios e cabos elétricos

Caixa de bateria automotiva

Conduíte corrugado

Embalagem para óleo lubrificante
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A partir de um caminhão-cozinha, 111 participantes
tiveram oportunidade de mudar hábitos para
alimentação mais saudável
Colaboradores Diego Horie/ Marta Rosa

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da família dos
colaboradores e da comunidade, a Unidade Ivaté promoveu o
Curso Cozinha Brasil realizado por meio do Sesi (Serviço Social da
Indústria). O Cozinha Brasil busca conscientizar os participantes
quanto à mudança de hábitos buscando uma alimentação com
qualidade, economia e sabor.
O curso foi desenvolvido por meio de sensibilizações, vídeos
educativos e a prática culinária. O ambiente das aulas foi realizado
num caminhão-cozinha itinerante que acomodou as profissionais
de nutrição do Sesi. O treinamento foi destinado para 111
participantes, sendo 68 colaboradores, 28 dependentes e 15
pessoas da comunidade de Ivaté. A estrutura foi montada na Afusti
(Associação dos Funcionários da Usina Santa Terezinha).
Para a participante, Izabel de Brito Sepulveda, o curso foi
importante para melhorar os hábitos alimentares e obter uma saúde
melhor. “Foi muito gratificante conhecer a fundo os alimentos”, diz.
Foram promovidas três turmas do Curso Básico de Educação
Alimentar e Nutricional com carga horária de 10 horas, sendo
realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite.
A diretoria, gerência industrial e supervisão administrativa
apoiaram a ideia, pois em anos anteriores o curso foi bem aceito
pelos colaboradores, tendo turmas em 2007, 2010 e agora em
2013.
“O que mais chamou atenção foi a grande participação dos
colaboradores rurícolas da unidade, na turma noturna”, afirma a
colaboradora Marta Rosa.
Para a colaboradora, Andréia de Araújo, que está noiva, o
curso foi importante para se tornar uma dona de casa, pois além
de conhecer os alimentos e prepará-los, também proporciona a
economia doméstica.
A Unidade Ivaté agradece a todos que, direta ou indiretamente,
contribuíram para a realização do curso.
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Fotos/ Diego Horie/ Marta Rosa/ Silvia Adriana

Economia, qualidade e
sabor em Ivaté

Afetados com cheia do Rio Ivaí
recebem doações
Unidade Ivaté doa eletrodomésticos para famílias da Fazenda Pacaembu, no
distrito de Herculândia

Devido à cheia do Rio Ivaí, as cidades de Ivaté e
Douradina foram fortemente afetadas. Dezenas
de famílias tiveram que deixar suas casas e foram
instaladas em casas de familiares na região.
No cumprimento de proporcionar auxílio aos
afetados, a Usina Santa Terezinha, Unidade Ivaté, por
intermédio da assistente social da unidade - Marta
Aparecida Rosa, realizou a doação de cinco fogões e
botijões de gás para as famílias moradoras da Fazenda

Pacaembu, no distrito de Herculândia - em Ivaté.
De acordo com a assistente social do Cras (Centro
de Referência de Assistência Social) de
Ivaté - Jucélia Aparecida Fagundes, só
na Fazenda Pacaembu, cinco famílias
perderam todos os seus pertences por
conta da enchente.

Alimentação colorida para
a estação das flores
Colaboradora Karina Emanuela Crepaldi

Com a chegada da primavera é hora de começar a
largar as roupas volumosas do inverno e preparar as
papilas gustativas para a grande variedade de frutas,
legumes e verduras - que vem por aí. A primavera, além
de ser considerada a estação das flores, também nos
inspira a escolher comidas leves e coloridas durante
as refeições, sendo uma das mais belas fases do ano.
Com os dias mais quentes pode-se começar a fazer
uma alimentação mais leve, até porque o organismo
precisa de menos calorias para manter a temperatura
do corpo e a digestão fica mais lenta. Devemos incluir
mais cor nas nossas refeições. Quanto mais frescos

forem os nossos alimentos, maior a quantidade de
vitaminas.
O ideal é ter uma dieta rica em frutas, verduras,
legumes, carnes assadas ou grelhadas. Não se
esqueça de diminuir o consumo de sal que provoca
retenção de líquidos e aumentar o consumo de água
para ajudar na hidratação em dias de
calor. Aproveite os dias maiores e mais
amenos e faça exercício físico, que
aliado a uma alimentação saudável
o ajudará a perder peso e manter o
corpo tonificado.
JULHO/AGOSTO 2013
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Foto/ Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Ivaté

Colaboradores Diego Horie/ Marta Aparecida Rosa

Fotos/ Francisco Szamrek Ribeiro/ Claudio Sacramento Turner/ Fabio Eduardo Zampieri

Jovens Agricultores Aprendizes
realizam visita ao empreendimento
sustentável Green Farm
Colaborador Fabio Eduardo Zampieri

Os estudantes do curso JAA - Jovem Agricultor
Aprendiz da Usina Santa Terezinha, Unidade Ivaté,
realizaram a visita técnica ao empreendimento de
preservação ambiental: Fazenda Green Farm CO²
Free.
Localizada no município de Itaquiraí, no estado do
Mato Grosso do Sul, possui uma área de 46.540.666
m² e mais de 30 km margeando rios de confluência de
três biomas importantíssimos: mata atlântica, cerrado
e pantanal. Integra ainda o corredor de biodiversidade
do Rio Paraná e é considerada a única área de
amortecimento do Bioma Parque Nacional de Ilha
Grande.
O empreendimento trabalha com sete atividades
de gestão e serviços ecossistêmicos, sendo eles:
sequestro e estoque de carbono, biodiversidade, habitat,
qualidade da água, pesquisa de desenvolvimento,
beleza cênica e recreação
As visitas são agendadas de terças a sextas-feiras
para instituições de ensino e empresas patrocinadoras.
Para o colaborador, Marcos Enrique da Silva, o passeio
é fascinante. “Aqui tudo é encantador que a minha
28
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vontade é trazer todos os meus conhecidos”, conta.
Faz parte do cronograma de visitas: passeios de
carreta pelo viveiro de mudas e banco de germoplasma,
Criatório Conservacionista de Animais Silvestres,
licenciado pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), além
de passeio de balsa pelos rios Amambaí e Paraná.
Claudio Sacramento, também colaborador, diz que
as práticas deveriam ser mais divulgadas. “Estamos tão
próximos de um projeto tão engajado na preservação
ambiental que necessitamos despertar a consciência
da população”.
Empreendimento é parceiro do Semeando o
Verde
Para o plantio de mudas - do Projeto Semeando o
Verde - na Unidade Rio Paraná, em Eldorado – MS,
a Fazenda Green Farm CO² Free disponibilizou 2.030
mudas de árvores nativas e frutíferas, como Anjico
Branco, Sansão, Pata de Vaca, Canafístula, Ipê Roxo,
Amendoim, Carambola, Goiaba, Ameixa e outras.
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Oficina teatral para educadores na
Unidade Rio Paraná
Foto/ Riquelle Dayse Moraes

A oficina teve como objetivo apresentar técnicas que um artista deve desenvolver para
atuar no teatro
Colaboradores Regina Ferreira/ Rafael Seidi Umemura/ Alysson
Lopes de Jesus Dias

A Unidade Rio Paraná realizou a Oficina Teatral da
Companhia Sia Santa, ministrada pela atriz Adriana
Souza e pelo ator Crispim Gomes Junior. O evento
contou com a participação de 18 educadores do
município de Eldorado.
A oficina teve como objetivo apresentar técnicas
que um artista deve desenvolver para atuar no teatro,
visando à utilização das mesmas também em sala
de aula como atividades extracurriculares para os
alunos. Durante o evento foram utilizados jogos que
desenvolvem a criatividade, a agilidade, parceria,
atenção e estratégias; os professores receberam
informações sobre caminhos para se colocar de pé um
espetáculo teatral e instrumentos para o uso correto
da voz profissional.
As dinâmicas de grupo tiveram como base o jogo
“massagem em círculo” que promove o relaxamento
da musculatura cervical e corporal. Para preparação
“fisiologia da fonação” foram apresentados slides com

dicas e exercícios para cuidados com a voz e técnicas
para manter a articulação das palavras e controle da
respiração.
Outra dinâmica chamada “brincadeira de rodas” foi
apresentada a fim de resgatar as cantigas de roda e
o trabalho com ritmo corporal, vocal e memorização.
Foi elaborada também uma cena de teatro com quatro
representantes, que descreveram a importância do
trabalho em equipe na execução de qualquer tarefa.
O evento foi de grande valia para os educadores, pois
as dinâmicas servirão para inovar e complementar as
metodologias tradicionais utilizadas em salas de aula
para a educação e desenvolvimento dos alunos, além
de ter sido uma tarde descontraída
que proporcionou a integração,
entretenimento e aprendizado para
todos os participantes.

Rondon recebe a segunda etapa do
Plantando o 7
O projeto tem o intuito de difundir a educação ambiental e o desenvolvimento
sustentável por meio de palestras, oficinas e ações teatrais
Colaborador Marcio Rodrigues Saldeira

Educadores da rede pública de ensino de Rondon
participaram nas dependências do Sindicato Rural
Patronal, da oficina Encontro de Sensibilidade Teatral
- ministrada pela atriz e educadora Adriana Souza e
com participação do ator e diretor Crispim Jr, ambos
integrantes da Companhia de Teatro Sia Santa, de
Campinas–SP.
O projeto é uma iniciativa da Usina Santa Terezinha
em parceira com Sia Santa e a empresa FMC, com
intuito de difundir o desenvolvimento sustentável por
meio de palestras, oficinas e ações teatrais.
No primeiro momento, houve palestras sobre os
hábitos de atuação responsável para promover a

educação ambiental nas redes municipais, e na
sequencia, ocorreu uma oficina com o objetivo de
informar os educadores a respeito de jogos teatrais
para aplicação em sala de aula e, principalmente,
meios de cuidar do seu principal instrumento de
trabalho: voz e a expressão corporal.
A última etapa do projeto na Unidade Rondon está
marcada para o dia 24 de outubro. “O teatro não
existe para a pessoa tímida se tornar
extrovertida, a principal função do teatro
é o autoconhecimento”, comentou a
educadora Adriana Souza durante a
oficina, fazendo alusão à necessidade
pedagógica que o teatro tem na formação
de qualquer pessoa.

Unidade Tapejara realiza palestra e oficina
de teatro
Foto/ Daniela de Cássia Bernal

Professores da rede pública participaram
de atividade para educadores desenvolvida
por profissionais de companhia de teatro,
em parceria com a FMC
Colaboradores Cristiana Stringue Monteiro/ Liliane Lopes Rodrigues

Cerca de mil alunos da rede pública e particular de
três Colégios da cidade de Tapejara participaram do
Projeto Plantando o 7, que tem por objetivo principal
informar e esclarecer a todos sobre Os 7 Hábitos da
Atuação Responsável.
Dessa forma, foi realizado um ciclo de palestras para
alunos do Ensino Fundamental e Médio, que foram
ministradas pelo engenheiro agrônomo - Jeferson de
Oliveira, da empresa FMC. Dentre os temas abordados
neste dia estavam: O uso de Produtos Fitossanitários,
Saúde dos Colaboradores, Preservação do Meio
Ambiente e a Produção de Alimentos.
Em continuidade ao projeto, professores da rede
pública do município participaram de oficina para
educadores desenvolvida por profissionais da
Companhia de Teatro Sia Santa, que trabalharam por

meio de jogos, exercícios e conteúdos envolvendo o
uso correto da voz.
Houve a participação de 26 professores. Segundo
a coordenadora educacional, Eudis, foi de grande
importância. “A oficina nos orientou em como cuidar
da voz, uma vez que é nossa ferramenta de trabalho
e na maioria das vezes não sabemos como usá-la.”
Todos elogiaram o trabalho da palestrante que veio de
encontro aos anseios dos participantes.
No mês de outubro será a vez de 800 crianças do
Ensino Fundamental da rede municipal participarem
do projeto. Serão realizadas quatro apresentações
do Teatro Plantando o 7 com a Companhia de teatro
Sia Santa. A atividade encerrará o projeto com a
participação total de 1.800 pessoas.

VOZ

é prioridade em Oficina
do Plantando o 7
Foto/ Ana Lucia Pintinha

A oficina ocorreu em dois
períodos contando com a
participação de 60 educadores
de São Tomé e Japurá
Colaboradora Ana Lúcia Santana Pintinha
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A Usina Santa Terezinha, Unidade São Tomé, realizou a oficina
do Plantando o Sete para os educadores da cidade de São
Tomé. A oficina, promovida em parceria com a empresa FMC,
teve como objetivo utilizar jogos que desenvolvam a criatividade,
agilidade, parceria e atenção, instrumentalizando os educadores,
a fim de que pudessem fazer o uso correto da voz profissional
em sala de aula, além de levar informações acerca dos caminhos
percorridos para a realização de um espetáculo teatral.
A oficina ocorreu em dois períodos contando com a participação
de 60 educadores, que avaliaram em sua maioria o evento como
excelente. Segundo a professora, Roberta Ferraresso Coci
Nunes, o tempo poderia ser maior. “Eu ficaria o dia todo, amei.”
A secretária de educação do município, Márcia Manzotti
Ferreira, também esteve presente e avaliou de forma muito
positiva. “Foi excelente. Dentro do conteúdo oferecido o tempo
foi ótimo, porém, se houvesse mais tempo poderíamos adquirir
mais conhecimento”.
A segunda etapa do Plantando o 7 foi concluída e teve como
resultado a aprovação de educadores participantes. Vale
ressaltar que os projetos realizados, em parceria com o município
de São Tomé e Japurá, tem sido alvo de elogios inclusive frente
à comunidade.
A terceira etapa do projeto contará com apresentação teatral
que está sendo aguardada por todos com muito entusiasmo.

Fotos/ Diego Horie

Unidade Ivaté recebe palestras do
Projeto Sete Hábitos de Atuação
Responsável

Colaboradores Diego Horie/ Adriana Santos

O Programa Sete Hábitos de Atuação Responsável
promovido pela empresa FMC, em parceria com a
Usina Santa Terezinha foi muito bem recebido nas
cidades de Ivaté e de Icaraíma, no total, 1.519 alunos
participaram das palestras.
A Usina, por intermédio dos profissionais envolvidos
no programa, ministrou uma apresentação breve
com relação às práticas ambientais realizadas pela
empresa. Em seguida, o engenheiro agrônomo da
FMC, Jeverson de Oliveira, abordou sobre a produção
e consumo de alimentos em nível mundial e as
perspectivas para os próximos anos. Falou também,
com muita propriedade sobre os defensivos agrícolas
e similares, suas classificações e como deve ocorrer a

manipulação dos mesmos, os cuidados preventivos e
pós uso.
Os diretores dos colégios estaduais destacaram
a importância deste trabalho, pois a comunidade de
um modo geral, não toma os cuidados necessários
no trato de produtos tóxicos, principalmente, de uso
doméstico, sendo bastante pertinente para os alunos
obterem estes conhecimentos, e parabenizaram
a FMC juntamente com a Usina Santa Terezinha
pelo projeto desenvolvido. Estiveram
presentes representando a usina
os colaboradores Adriana Santos,
Diego Horie, Fabio Zampieri e Marcos
Henrique.
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Fotos/ Arquivo

Cinema na praça em São tomé e Japurá
São Tomé

O evento levou crianças e familiares, ao ar
livre para a exibição de filmes de caráter
educativo e social
Colaboradora Daniela Guimieiro

A Usina Santa Terezinha cumprindo mais um de
seus valores, apoia o projeto da Caravana Cultural,
por meio da Lei Rouanet, no intuito de disseminar
a cultura e integração das famílias em São Tomé e
Japurá. Este evento objetivou levar as crianças e suas
famílias para as ruas, para a exibição de filmes de
caráter educativo e social. Os temas foram reflexivos,
além de muita diversão e descontração unindo a
família. Muitos presentes eram funcionários da própria
empresa, pois as cidades em questão tem grande
proporção da mão de obra da Unidade. A metodologia
aplicada por esse projeto foi a exibição de filmes
curta-metragem com duração de aproximadamente
80 minutos, exibidos num grandioso telão.
São Tomé
O Caravana Cultural de São Tomé, tendo a frente,
André Luiz, contou com um público estimado de 300
pessoas, na maioria crianças, na Praça Pedro Fechio.
Os representantes da Usina Santa Terezinha foram
os colaboradres Eduardo Ignácio Baptista, Ana Lúcia
Pintinha, Marcos Vitorino, Daniela da Silva Gumieiro,
Valdemir de Mello e Alisson Sherbai.
Foi a primeira vez que a cidade contou com um
evento desse porte, e os participantes exibiram alegria,
animação e muitas gargalhadas. Vale ressaltar que
brindes foram dados aos participantes para incentivar
a cultura e educação aos moradores.
Japurá
Em Japurá o Caravana foi realizada na Praça
Brasil e também teve a participação expressiva das
crianças, com um público estimado de 300 pessoas.
Representando a Usina estiveram presentes os
colaboradores Eduardo Ignácio Baptista, Daniela da
Silva Gumieiro, Valdemir Ribeiro de Mello e Carlos
Alberto Ferrari.
Como em São Tomé o público se motivou em sair
de suas casas para participar do evento, se divertiram
e tiveram a oportunidade de mostrar aos seus filhos

temas educativos e reflexivos.
Nas duas cidades houve a distribuição de kits para as crianças
contendo um tabuleiro para jogar dados, cd e livro educativo
com desenhos para pintar, jogar o jogo dos sete erros e caçar
palavras.
A concretização desta organização cultural pode ser
observada segundo relato do funcionário Ednaldo Francisco
da Silva, da Unidade São Tomé. “Eu e o meu filho
fomos até a Praça Brasil em Japurá ver o cinema
cultural. Ele gostou muito, achou interessante ver
como funciona o processo da saída da cana da
roça até o final. Ele deu muitas risadas e todos em
volta ouviam e viam a alegria no rosto dele. “

Japurá

Unidade Rondon recebe a
caravana cultural
Fotos/ Arquivo

O evento atraiu
uma grande
público para a
exibição de filmes
curtas-metragens
de ficção,
documentários e
animações

Colaborador Márcio Rodrigues Saldeira

Com patrocínio cultural da Usina Santa Terezinha –
Unidade de Rondon, o Caravana Cultural teve ótima
participação nas cidades de Rondon e Indianópolis.
O evento atraiu grande público para a exibição de
filmes curtas-metragens de ficção, documentários e
animações, sempre nacionais, e com classificação
“censura – livre”. As crianças que participaram do
evento receberam kits contendo DVD de animação,

caderno de atividades culturais, tabuleiro de jogo
educativo e papel semente.
O Caravana Cultural chega a locais desprovidos de
ofertas culturais, geograficamente distantes de grandes
centros urbanos, atendendo, desta
forma, a população menos assistida no
que se refere às dimensões da cultura.
As atividades são direcionadas para
todas as idades e classes sociais da
região beneficiadas pelo projeto.
JULHO/AGOSTO 2013
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Unidade Cidade Gaúcha estabelece
convênio e beneficia entidade
A intenção do termo judicial é contribuir
financeiramente com a instituição de
Umuarama que atende dependentes
químicos
Foto/ Girlei Previatte

Colaboradora Taise Signorine

A Usina cada vez mais tem demonstrado, a partir
de ações, a importância de contribuir positivamente
com a comunidade. Nesse intuito, mais uma prática foi
realizada pela Unidade Cidade Gaúcha.
Foi firmado um termo entre o Juízo da Vara Criminal
da Comarca de Cidade Gaúcha, representada pelo Juiz

Paulo Roberto Cavalheiro Pereira e a Usina Santa
Terezinha, juntamente com a Associação Desafio
Jovem Canaã, por meio do presidente da entidade –
Celso Pereira Soares.
Esse termo tem o objetivo de contribuir
financeiramente com a instituição localizada em
Umuarama, que atende dependentes químicos do
sexo masculino, a partir dos 14 anos de idade.
O termo foi sugerido pelo Juiz da Comarca
comprometido como bem estar da população local,
propondo à Usina o aproveitamento de um caminhão
prancha apreendido com entorpecentes, sendo assim,
o valor de uso deste veículo (pago pela Usina) será
repassado para a instituição. Já que essa instituição
atende também moradores de Cidade Gaúcha.
A Unidade Cidade Gaúcha destaca
que resgatar a cidadania por meio do
tratamento condizente é de extrema
importância para a reabilitação do
dependente químico.

Manutenção na carreta da coleta
seletiva na Unidade Terra Rica
Foto/ José Luiz Santana

Colaboradores José Luiz Santana / Ana Paula de Melo

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de
materiais recicláveis previamente separados na fonte
geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados.
Funciona também como um processo de educação
ambiental, sensibilizando os colaboradores sobre o
desperdício de recursos naturais e poluição causada
pelos resíduos.
A Unidade Terra Rica preocupada em melhorar
as condições da coleta seletiva vem realizando
manutenção nos coletores de resíduos e buscando a
melhoria continua desta forma realizou adequações
na carreta da coleta seletiva, repartições, tampas que
abrem independentes e aumento da capacidade de
transporte de resíduos. Todo este trabalho realizado
pela própria equipe do Meio Ambiente da unidade.

Saúde Preventiva na Unidade Iguatemi
Cerca de 400 colaboradores fizeram exames e tomaram vacinas na unidade
básica de saúde de Mandaguaçu; projeto é realizado em parceria com
prefeitura
Fotos/ Evandro Fernandes/ Arquivo

Suelen Albuquerque/ Colaboradora Camila Maria Calabrezi

Colaboradores da Unidade Iguatemi, da área
agrícola, participaram do Projeto de Saúde Preventiva,
na unidade básica de saúde de Mandaguaçu. Sendo
o objetivo do projeto proporcionar acesso a exames
preventivos aos colaboradores rurais da Usina Santa
Terezinha.
Cerca de 400 colaboradores passaram por exames e
vacinas, como antitetânicas, tríplice viral, febre amarela
e hepatite, teste rápido de HIV, exame Papanicolau,
exame preventivo de câncer de próstata e mamografia.
O colaborador da Unidade Iguatemi, João Ferreira
Nunes, fez os exames e a glicemia estava alta. “Não
tomo remédios para a diabetes. Mas fiquei preocupado,

a minha irmã morreu com 45 anos e era diabética.
Como faz dois anos que não faço exames, foi muito
importante pra mim.”
O Projeto Saúde Preventiva, que visa à qualidade de
vida, foi realizado em parceria com a Unidade Básica
de Saúde e Prefeitura de Mandaguaçu.
Segundo a enfermeira da vigilância epidemiológica,
Edna Mara Favarim Freire, o projeto capta pacientes
que são hipertensos, diabéticos e mulheres que
nunca fizeram preventivo. “É uma oportunidade dos
funcionários colocarem a carteira de vacina em dia e
realizarem o exame de próstata ou de
HIV.”
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Ferramenta digital + fotografias
= preservação de história
Museu da Família patrocinado pela Usina Santa Terezinha, por meio da Lei Rouanet,
possibilita reconstrução de memórias
Suelen Albuquerque

Você já imaginou preservar a história de sua
família? Essa é a proposta do Museu da Família.
Criado em Jussara, no Paraná, o museu virtual já
estende suas atividades para outras localidades das
regiões norte e noroeste do Paraná, atendendo 211
cidades.
Patrocinado pela Usina Santa Terezinha, via Lei
Rouanet, o Museu da Família já está na segunda fase
de execução. Em um primeiro momento, a ferramenta
digital disponibilizada na internet possibilita a
reconstrução da memória de comunidades a partir
da história de famílias.
Cada família cadastrada pode organizar o seu
conteúdo postado no ambiente digital. Fotografias
são digitalizadas e publicadas no acervo, juntamente
com informações, e compartilhadas com os seus
membros.
Ao postar documentos e fotos com informações,
o usuário cria vínculos com conhecidos e com
pessoas que ele desconhecia que possui ligação
de parentesco ou vizinhança. E ainda, permite
reconstruir a memória, identidade cultural e cidadania
da comunidade.
Já em um segundo momento, o Museu da Família
prevê oportunidades físicas para a digitalização dos
conteúdos, como a realização de um evento em
cidades com menos de 100 mil moradores – em
parceria com as unidades produtivas da Usina Santa
Terezinha, escolas públicas e secretarias municipais.
Segundo o responsável do Museu da Família,
Marcelo Seixas, para as 50 cidades mais mobilizadas,
isto é, com maior número de pessoas envolvidas
comparadas a sua população haverá a estrutura de
uma Carreta Cultural disponibilizando condições para
as digitalizações e, ainda, arquivos em HDs e DVDs
dos materiais que serão entregues para as famílias.
O Museu da Família também tem como meta 3.000
gravações de depoimentos de cerca de 120 minutos
38
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com pioneiros dos municípios e 50 exposições de
pequeno porte em 50 cidades e oito exposições de
médio porte em Maringá e em Londrina.
O Museu da Família é uma iniciativa do Instituto
Memória e Vida. Em sua primeira fase já conta com
2.852 participantes, quatro escolas estaduais e
municipais, nas cidades de Jussara e Marialva, no
Paraná.
Geada Negra – Resgate da História
A Geada Negra que afetou principalmente o norte
pioneiro do Paraná na madrugada de 18 de julho de
1975 dizimou a cafeicultura paranaense e esvaziou a
região. Muitas famílias se mudaram para as cidades,
perdendo o contato com o campo e a vivência das
floradas de café. Municípios pequenos se tornaram
ainda menores e distritos deixaram de existir. Foi
um período de muitas despedidas e de história de
vidas que se apagaram juntamente com pedaços
paranaenses.
Pensando nesse contexto, que o Museu da Família
desenvolveu os seus objetivos e metas, como
preservar a memória social da antiga região cafeeira
paranaense por meio da digitalização do acervo
de família e fortalecer vínculos das comunidades
agrícolas da região norte e noroeste paranaense.
Banco de Dados
Os arquivos serão armazenados em um banco
de dados com capacidade para
25 milhões de imagens e permite
a inclusão de informações e
comentários postados no ambiente
digital em imagens catalogadas
como públicas.

www.museudafamilia.org.br

Fotos/ Família Pereira - Jussara (PR)
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Níveis de colesterol altos?

Alimentação pode ser solução
Colaboradora Khary Kelly Fanhani

Colesterol? Saiba mais!
O colesterol pode ser considerado um tipo de gordura
produzido em nosso organismo. Sendo presente em
alimentos de origem animal.
Em nosso organismo, desempenha funções
essenciais, como produção de hormônio e vitamina
D. No entanto, o excesso de colesterol no sangue é
prejudicial e aumenta o risco de desenvolver doenças
cardiovasculares.
Dois tipos de colesterol no sangue
LDL colesterol: conhecido como ‘ruim’, podendo se
depositar nas artérias e provocar o seu entupimento.
HDL colesterol: conhecido como ‘bom’ que retira o
excesso de colesterol para fora das artérias, impedindo
o seu depósito e diminuindo a formação da placa de
gordura.
Pesquisas provaram que o bom colesterol - HDL
retira o colesterol das células e facilita a sua eliminação
do organismo. Por isso, é benéfico. Já o mau colesterol
- LDL faz o inverso: ajuda o colesterol a entrar nas
células, fazendo com que o excesso seja acumulado
nas artérias sob a forma de placas de gordura.
Justamente por isso, traz diversos malefícios.
Aumentou o colesterol?! Por que...
Quando em excesso (hipercolesterolemia), o
colesterol pode se depositar nas paredes das artérias,
que são os vasos que levam sangue para os órgãos
e tecidos, determinando um processo conhecido com
arteriosclerose. Se esse depósito ocorre nas artérias
coronárias, pode ocorrer angina (dor no peito) e infarto
do miocárdio, se ocorre nas artérias cerebrais pode
provocar acidente vascular cerebral (derrame).
Colesterol elevado
Existe uma série de fatores que promovem elevação
do colesterol. Alguns são modificáveis, pois se
relacionam ao estilo de vida do indivíduo (dieta ou
exercício). Outros são inerentes e não podem ser
modificados (hereditariedade).
Só encontramos colesterol nos alimentos de origem

animal, que são ricos em gorduras do tipo saturada.
Assim o colesterol está presente em todas as carnes
e seus derivados, frutos do mar, gema de ovo, leite e
seus derivados.
Outras fontes de gordura saturada
• Alimentos industrializados: bolos, biscoitos,
chocolates, tortas e sorvetes.
• Alimentos vegetais: coco e azeite de dendê.
As gorduras insaturadas ajudam a diminuir o
colesterol sanguíneo, mas por serem muito calóricas
e engordar devem ser consumidas com cuidado.
Estão presentes nos óleos vegetais (oliva,
canola, soja, milho e girassol), nozes,
avelãs, abacate e margarinas.
Controle o colesterol
Dieta: evitar alimentos
que contenham
gorduras

saturadas, como as gorduras de carnes, frios,
embutidos, banha, toucinho, manteiga, leite integral,
queijos amarelos e miúdos (exceto coração).
Evite frituras. Prefira as preparações grelhadas,
assadas ou cozidas.
Evite doces gordurosos, chocolates, bolacha
recheada e confeitos.
Preferira sorvete de frutas no palito;
Adicione nas grandes refeições (almoço e jantar)
linhaça dourada triturada;
Coma peixes e aves sem pele;
Evite lagosta, siri, camarão e marisco;
Prefira preparações feitas com leite desnatado;
Prefira queijos com pouca gordura: cottage,
mussarela de leite desnatado, ricota e minas.
Consuma frutas, vegetais e cereais integrais;
Evite salgadinhos fritos;
Receitas:
use
duas claras

para uma gema;
Beba bastante água durante o dia;
Exercício: pratique atividade física diariamente.
Controle de peso: excesso de peso aumenta o risco
de aumentar o colesterol.
Fatores que não controlamos!
Sexo
Homens têm maior risco de apresentar colesterol
elevado que as mulheres. Mas depois da menopausa,
o LDL-C da mulher aumenta e o HDL-C diminui.
Idade
O colesterol aumenta com a idade. Nos homens isso
ocorre a partir dos 45 anos e nas mulheres a partir dos
55 anos.
Hereditariedade
Os genes podem influenciar o nível do LDL (‘mau’)
colesterol por meio da velocidade com que o mesmo é
produzido e removido do sangue.

Foto/ www.sxc.hu
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Você é aquela pessoa que somente dirige o
caminhão ou máquina, ou fica no escritório?
Sedentarismo é mais sério do que se
imagina; doenças como hipertensão
arterial, obesidade e diabetes são
consequências
Foto/ personaltrainnerelisandria.blogspot.com.br

Colaborador Valdinei Cardoso Inácio

Com a chegada da modernidade também se
abre espaço para as facilidades do dia-a-dia, e
consequentemente aumenta consideravelmente a
inatividade física e, com isso, surge uma doença muito
preocupante: o sedentarismo.
O sedentarismo já é considerado a doença do século.
Segundo dados científicos, hoje o sedentarismo mata
mais do que o câncer. Cada dia mais cresce o número
de sedentários no mundo e essa falta de atividade é um
marco inicial para o aparecimento de várias doenças,
como hipertensão arterial, obesidade, diabetes,
aterosclerose, doenças cardíacas e respiratórias.
O consumo de alimentos industrializados ricos em
gorduras saturadas também tem sido um agravante
para que as pessoas tenham cada vez mais uma vida
acomodada, aumentando o risco do surgimento de
doenças degenerativas provenientes da inatividade
física.
Um conceito de sedentário seria aquela pessoa
que não faz nenhum tipo de exercício físico ou gasta
poucas calorias durante o dia ou semanalmente. Bom,
aí pode se criar uma pergunta. Mas como vou saber
se sou ou não um sedentário? Vamos ver um exemplo
em nossa realidade. Se você é aquela pessoa que
somente dirige o caminhão ou máquina, ou fica no

escritório, e ao chegar à sua casa deita no sofá, pede
uma cerveja pra esposa e fica fazendo aquela famosa
modalidade olímpica ‘levantamento de copo e arremesso
de bituca de cigarro’ – a minha resposta é sim. Você é um
sedentário! Ou até mesmo você que joga futebol uma
vez por semana e depois vai para o churrasquinho com
cerveja e pensa que é uma pessoa ativa. Você está muito
enganado! Além de ser uma prática perigosa, você ainda
é considerado um sedentário. Os afazeres de trabalho,
de uma forma geral tem um consumo calórico muito
pequeno para a demanda de atividade que o nosso
corpo precisa.
Você ficou assustado? Calma, o remédio para todas
essas doenças á mais simples do que você imagina. Com
a prática regular de exercícios físicos, você pode diminuir
a pressão arterial, em virtude da dilatação das artérias,
melhorando o fluxo sanguíneo; reduzir a quantidade de
gordura corporal; e aumentar a massa magra (consumir
gordura e ganhar músculos); para o diabético baixar
os níveis de glicose no sangue, evitando que o açúcar
passeie na corrente sanguínea; remover as placas
de gordura que estão fixadas na parede das artérias
evitando o infarto; melhorar a respiração, fazendo com
que você consuma mais oxigênio por minuto e obrigando
seus pulmões e o diafragma (órgãos responsáveis pela
respiração) a ter uma expansão maior.
Sendo assim, praticar exercícios físicos regularmente
como uma caminhada - com intensidade moderada
(passada rápida), andar de bicicleta, frequentar uma
academia, praticar esportes, entre outros vários tipos de
atividades é algo de grande benefício para a saúde. Um
ponto muito importante é que independente do tipo de
atividade que for realizada que seja de no mínimo três
vezes por semana, com isso seu corpo se adapta de
forma muito mais eficiente ao exercício, podendo sofrer
alterações na composição corporal e, consequentemente,
possibilitando uma melhoria acentuada na saúde e
qualidade de vida.
“Encontre um tempo para cuidar
da sua saúde agora, ou terá que
encontrar tempo para cuidar da sua
doença depois” - Osmar Mello” .
Pense!

Divulgação

ÁGUA NA
BOCA

SALADA DE CASCA
DE ABÓBORA
A abóbora é um alimento que está na mesa dos brasileiros. Rica em nutrientes como
carboidratos, proteína, cálcio, sódio, potássio, fósforo, ferro, magnésio e vitaminas A, C, E, atua
também na prevenção do câncer devido a substância betacaroteno presente em sua composição.
Pensando na saúde, faça a Salada de Casca de Abóbora, que ainda é muito saborosa e um
exemplo de receita sustentável. Confira!
www.sesipr.org.br/cozinhabrasil

Ingredientes

•
•
•
•
•

2 xícara (chá) de casca de abóbora
1 xícara (chá) de tomate picado
½ xícara (chá) de cebola picada
Sal a gosto
2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

Lave a abóbora em água corrente, descasque e rale a casca.
Em uma panela, coloque água para ferver e cozinhe a casca de abóbora.
Depois de cozida, escorra a água e deixe esfriar. Junte o tomate, a cebola, o sal e o azeite.
Leve à geladeira. Sirva fria. Soboreie o prato econômico e sustentável.

Dica: não cozinhe demais a casca da abóbora.

