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Espalhar, difundir e, simplesmente, publicar. Desde o início, o ser humano
buscou objetivos como esses. Ainda no século XV, o alemão Gutemberg
criou a invenção que possibilitava a impressão em grande escala, isto é, a
informação escrita deixava de ser exclusividade da minoria. Dessa forma,
difundir a informação já não era mais ousadia. Entretanto, inovação mesmo
é espalhar uma informação que agregue a geração futura. Uma informação
de educação e consciência ambiental, e que, se soma e multiplica. No
propósito de Gutemberg, que o projeto institucional da Usina Santa
Terezinha – Semeando o Verde – é realizado.
Pensando na qualidade de vida e bem-estar futuro, o projeto investe em
crianças, proporcionando atividades educativas e culturais. Já na sala de
aula, os alunos recebem palestras sobre os cuidados com a natureza e,
logo, assistem uma peça teatral confeccionada com materiais reciclados.
Para refletir, participam de um concurso de frase (com direito a premiação)
e aguardam a atividade com maior expectativa: o plantio. Plantio de árvores
nativas e exóticas realizadas em onze cidades e dois estados.
Já o outro projeto, Caravana Cultural, as crianças difundem informações
sobre o setor sucroenergético, desde a cana-de-açúcar até o produto, por
meio de um kit educativo que levam pra casa. O projeto, patrocinado via Lei
Rouanet, ainda proporciona curtas-metragens nacionais - ao ar livre - nas
cidades onde estão localizadas as unidades produtivas da empresa.
Já na Unidade Terra Rica, as informações espalhadas foram sobre a
segurança na direção defensiva. Foram 298 colaboradores recebendo
instruções.
E então, Informação por meio de consultoria – esse é o objetivo do
Projeto Encadeamento Produtivo. Desenvolvido para 115 micro e pequenas
empresas fornecedoras da Usina Santa Terezinha. O projeto é desenvolvido
em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas). Outra proposta é difundir assiduidade e boas notas na
escola, e claro, esporte. Desenvolvido na Unidade Iguatemi.
No clima de multiplicação de conhecimento, a Revista Santa Terezinha
(impressa, por sinal) deseja uma ótima leitura e transferência de informação!
E lógico, também agradece, a todos que contribuíram e contribuem para a
disseminação da informação.
Abraço!
Equipe de Comunicação

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

comunicacao@usacucar.com.br

Foto/ Arquivo

Semeie, poupe e recicle!
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Viva o tempo a favor
do seu tempo
Que tal pensar a administração do seu tempo,
definindo objetivos, planejando e estabelecendo
prioridades

Colaboradora
Gisele Pereira Higino Vareschini

Atualmente é muito comum ouvirmos as pessoas se
expressarem da seguinte forma: não tenho tempo! Nossa, o
tempo voa! O dia não é suficiente para fazer tudo que preciso! E
em casa não tenho tempo para nada!
Essa sensação de que o tempo não para é verdadeira e
nos persegue diretamente. Mas o que estamos fazendo para
melhorar o nosso planejamento em relação às 24 horas diárias
que temos? Vai uma dica: que tal repensar a administração do
seu tempo, ou seja, como controlar o tempo, e como aproveitar
sistematicamente o dia, a semana e o mês.
Para isso, deve-se primeiro definir objetivos e estabelecer
prioridades. E, em seguida, exercitar a persistência e o foco.
No trabalho, planeje seu dia; liste suas atribuições; e separe
as atividades por importantes, rotineiras e eventuais. Abuse
de anotações, faça lembretes, e utilize-se do calendário e das
agendas.
São aliadas importantes do nosso tempo no trabalho: a criação
de listas de afazeres, definição de metas e de prioridades,
relacionamento, organização das tarefas e utilização da agenda.
E os vilões do nosso tempo são a falta de planejamento, fazer
muitas coisas ao mesmo tempo sem definir prioridade, adiar o
desagradável, interrupções, internet, e-mail entre outros.
E, em casa, a pergunta é: quando vou para casa, o que faço?
Como aproveito o meu tempo com minhas coisas pessoais.
Comece a listar também o que realmente é importante na
sua vida pessoal. Tenha tempo para você, tenha tempo para
a sua família. Divirta-se. Relaxe. Tenha momentos de lazer e
expectativa de vida. Viva o tempo a favor do seu tempo.

Gisele Pereira Higino Vareschini é Analista de Recursos
Humanos Sênior e graduada em Psicologia e Letras.
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Foto/ Shirlei Alessandra Bernal

Orientação vocacional para estudantes
Profissionais da Unidade Tapejara realizam o 2º Ciclo de Palestras com alunos do
Ensino Médio e Magistério
Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal

A Unidade Tapejara em parceria com o Colégio
Estadual Santana realizou o 2º ciclo de palestras
com alunos do Ensino Médio e Magistério a fim de
proporcionar uma orientação vocacional para auxiliar
aos alunos na escolha de cursos técnico e superior.
Sendo que o ciclo tem como coordenador na empresa
o gerente industrial, Antonio Sperandio.
Participam do ciclo profissionais da usina como
o engenheiro químico, engenheiro eletricista,
engenheiro mecânico, engenheiro de segurança,
engenheiro de alimentos, engenheiro de produção,
químico industrial, tecnólogo em meio ambiente,
nutricionista, enfermeiro e, nessa nova edição, a
inclusão de psicóloga aplicando teste vocacional,
assistente social, analista de sistema, biólogos e
engenheiro agrônomo.
Os profissionais focam em suas palestras onde
estudar e atuar, área de atuação do profissional,

o que desempenham na Usina Santa Terezinha,
além de agregar informações específicas de suas
respectivas graduações e áreas.
As datas foram programadas de acordo com
o calendário escolar com o objetivo de oferecer
ao estudante uma orientação profissional, pois
estão em período de pré-vestibular. A diretora do
Colégio Estadual Santana, Marli Aparecida Ravazzi
Perseguine, afirma que as palestras ministradas
pelos profissionais da usina auxiliam os alunos nas
escolhas para inscrição do vestibular ou cursos
profissionais.
É a segunda edição do projeto e a coordenadora
do projeto na escola, Shirlei Alessandra Bernal,
afirma que houve uma procura maior pelos cursos de
engenharia após as palestras da 1º edição do ciclo.

SETEMBRO/OUTUBRO 2013
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Fotos/ Cristiana Stringue Monteiro

Formar
para melhor
colaboração
Unidade Tapejara forma a XI turma
do Curso de Formação em Gestão de
Pessoas, composta por 40 colaboradores
Colaboradora Liliane Lopes Rodrigues

Com o princípio de capacitação dos
colaboradores, a Usina Santa Terezinha, Unidade
Tapejara, formou a XI turma no Curso de Formação
em Gestão de Pessoas, ministrado pela equipe do
professor Bittencourt. Mais de 40 colaboradores
de diversas funções concluíram o curso que teve
duração de 14 meses, que neste período puderam
se desenvolver pessoal e profissionalmente.
“Sempre aprecio esses bons treinamentos que
a usina nos oferece, pois só temos a ganhar.
Quanto ao Curso de Gestão de Pessoas realizado
na unidade trouxe-me um grande conhecimento
que me acompanhará pelo resto da vida”, conta o
colaborador do setor de Controle de Qualidade Valdir Amorim.
O curso tem por objetivo formar profissionais
de diversas áreas no gerenciamento de equipes,
aprimorando seus conhecimentos para que tenham
eficiência e resultados satisfatórios.
A cerimônia de formatura teve a presença do
diretor da unidade, Francisco Meneguetti, gerentes
da agrícola - Moacir Pintinha, indústria - Antonio
Sperandio, motomecanização - Josué Verdério
Júnior e planejamento - Sebastião Santaroza,
como também a participação das analistas
de desenvolvimento em recursos humanos,
representando o Corporativo.
Após as apresentações dos trabalhos, todos
foram recepcionados na Asfust (Associação
dos Funcionários da Usina Santa Terezinha de
Tapejara) para o almoço de confraternização.
6
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Foto/ Arquivo

Curso de Mecânica de Transmissão
Colaboradores das unidades Rondon e São Tomé participaram de treinamento
dinâmico com atividades práticas
Colaborador Marcio Rodrigues Saldeira

A Unidade Rondon realizou o Curso de Manutenção
Mecânica de Transmissão de Tratores. Durante
o treinamento, os participantes desmontaram e
montaram a caixa transmissão Valtra que estava
sobre o cavalete específico para treinamento,
utilizando-se de ferramentas específicas. Após a
desmontagem, os mecânicos puderam estudar os
componentes e peças do conjunto de transmissão
proporcionando um aprendizado mais detalhado.
Depois realizaram o encaixe e funcionamento das
peças.
Participaram do treinamento oito mecânicos da
Unidade Rondon e quatro mecânicos da Unidade São
Tomé. O treinamento foi desenvolvido em parceria
com o Senar/PR (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural) O instrutor Marcio Vessoni relatou que o curso
é bastante dinâmico, pois existem várias atividades
práticas - boa oportunidade para o aperfeiçoamento
profissional e técnico, habilitando o participante a
competências para realizar a manutenção adequada.
O participante, Fabio Aparecido Cavalcante,
comenta que desenvolverá o conteúdo do curso

nas suas atividades praticas do dia-a-dia e
que o treinamento trouxe novas habilidades e
conhecimento agregando valor ao seu trabalho e
desempenho operacional.
Os principais tópicos abordados no treinamento
foram a apresentação dos modelos de tratores da
linha pesada da Valtra; transmissão/caixa de câmbio
linha pesada Valtra; eixo dianteiro Carraro; sistema
hidráulico: bombas hidráulicas, bloco de válvulas,
controle remoto; conjunto elevador hidráulico de três
pontos; tomada de força; válvula orbitrol de direção;
identificação dos componentes: tampa lateral,
bloco de válvulas, transmissão LP, eixo dianteiro,
hidráulico, direção, orbitrol, caixa de transferência;
desmontagem dos conjuntos: uso correto das
ferramentas especiais de acordo com manual de
serviço Valtra e interpretação do desenho técnico dos
conjuntos; teste de pressões; ajustes da transmissão;
ajustes do eixo dianteiro; desmontagem e ajustes do
sistema hidráulico; montagem e análise de todos os
conjuntos; circuito de baixa pressão; circuito de alta
pressão; circuito de lubrificação e circuito de direção.
SETEMBRO/OUTUBRO 2013
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Turma de Traçagem
em Caldeiraria se forma
Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal

Os colaboradores da Unidade Tapejara formaram
no mês de outubro a primeira turma de Traçagem em
Caldeiraria. O curso foi ministrado pelo instrutor João
Luiz Miranda do Senai (Serviço Nacional da Indústria).
Foram contemplados com o curso todos os
colaboradores do setor de Montagem Industrial e foram
abertas vagas para os colaboradores do processo,
totalizando 22 funcionários.
Com duração de 80 horas o curso abordou os

Conselho Administrativo
Esteve reunido na Unidade São
Tomé o Conselho de Administração da
Usina Santa Terezinha. Na ocasião, os
membros do conselho foram recebidos
pela diretoria e gerência da unidade
– diretor da unidade: João Batista
Meneguetti, gerente agrícola da unidade:
Sidney Salomão Meneguetti, gerente
industrial da unidade: Eduardo Ignacio
Baptista e o supervisor administrativo da
unidade: Marcos Roberto Guizelini. Após
a reunião, os conselheiros visitaram o
parque industrial e a oficina automotiva
da unidade.

8
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Foto/ Arquivo

seguintes temas: introdução os traçado, medição
básica, traçados em cartolinas, traçagem de rosca
transportadoras, transição de duto quadrado para
cilíndrico, transição com redução concêntrica de duto
retangular para cilindro, intersecção de três dutos
cilíndricos com diâmetros iguais, ponteamento com
solda, princípios de segurança e saúde do trabalho e
qualidade.

Unidades participam de cursos do
setor sucroenergético
Cerca de 1.450 colaboradores das unidades Tapejara, São Tomé, Cidade Gaúcha,
Rondon, Terra Rica, Paranacity, Ivaté, Goioere e Umuarama estarão no treinamento
Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal

Preocupado com o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, a Usina Santa Terezinha em parceria
com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) desenvolveu o Plano de Treinamento Senar – Indústria,
voltada para a capacitação dos colaboradores do processo Industrial.
O programa teve início em setembro deste ano com o curso de Recepção de Cana, Preparo da Cana e Extração
do Caldo e está previsto para término em Março de 2014. Com o objetivo de capacitar 1.450 colaboradores das
unidades Tapejara, São Tomé, Cidade Gaucha, Rondon, Terra Rica, Paranacity, Ivaté, Goioere e Umuarama totalizando assim 1.196 horas de cursos.
Os cursos são ministrados por profissionais renomados no setor sucroenergético.
Conheça os treinamentos:
01) Recepção da Cana, Preparo da Cana e Extração do Caldo (16h)
02) Tratamento do Caldo para a Fabricação do Açúcar (16h)
03) Pré Evaporação e Evaporação.
04) Cozimento e Cristalização (8h)
05) Cozimento e Cristalização – Complemento e prática (36h)
06) Centrifugação, Secagem, Ensaque e Armazenamento do Açúcar (8h)
07) Fermentação (16h)
08) Destilação (8h)
09) Masp (Método de análise e Solução de Problemas) (8h)
10) Aplicação de Ferramentas de Engenharia na Produção de Açúcar e
Etanol (32h)
11) Balanço Hídrico no Processo de Fabricação de Açúcar e Etanol (16h)
12) Gerenciamento de Perdas no Processo Industrial (8h)
13) Qualidade da Matéria Prima e Efeitos no Processo Industrial (8h)
14) Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPC) (16h)
15) Boas Práticas de Fabricação (BPF) (8h)
16) Controle de Poluição no Setor Sucroalcooleiro (8h)
17) Geração de Vapor (8h)
18) Destilação – Complementação e prática (36h)

Imagem: Alexandre Mourão

Foto/ Alzira de Oliveira Bernal

Treinamento NR-20 na Unidade Tapejara
Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal

Foi promovido para os colaboradores da Unidade
Tapejara o treinamento para a Norma Regulamentadora
20 com líquidos combustíveis e infláveis. Participaram
do treinamento 22 colaboradores dos setores
de Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica,

Lubrificação e Laboratório.
O treinamento foi ministrado pelo engenheiro de
segurança do trabalho da Unidade Tapejara - Fernando
Figueiredo da Costa Gadelha.

Foto/ Arquivo

Homenagens às secretárias do Corporativo

No Dia da Secretária, as colaboradoras do Corporativo receberam um café da manhã para comemorar. Além
do café, elas aprenderam técnicas de maquiagem e experimentaram produtos de beleza. Parabéns a todas as
profissionais que nos ajudam a lembrar de tudo!

Fotos/ Diego Horie/ Grazielly Casagrande/
Andreia Alvares de Freitas/ Arquivo/

Unidades São Tomé, Ivaté, Terra Rica, Rondon,
Paranacity, Iguatemi, Corporativo e Logística
comemoram Dia das Crianças
SETEMBRO/OUTUBRO 2013
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Unidade São Tomé: recordando a Infância!

Colaboradoras Ana Lúcia Pintinha/ Glaucia Cristina Stedile de
Oliveira

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Usina
Santa Terezinha - São Tomé em parceria com o
Restaurante Sapore realizou um evento temático
com decoração característica, cardápio especial,
som ambiente e mesa de guloseimas, no qual
os colaboradores aproveitaram o momento com
descontração.
Como diferencial em comemoração ao Dia da
Criança, os colaboradores foram orientados a
trazerem de suas casas, fotos de quando eram
crianças. O objetivo foi de fixarem em um mural onde
todos pudessem ver.
A alegria tomou conta dos colaboradores que
por alguns instantes reviveram e compartilharam
momentos especiais de sua infância.
12
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“Quando vi a minha foto no mural, foi como se
o tempo tivesse voltado. Fiquei muito emocionada.
Senti-me muito feliz em poder compartilhar um
pouco da minha infância com meus colegas de
trabalho”, diz a assistente administrativa da unidade,
Maria Aparecida Gonçalves.
Já o auxiliar administrativo, Geraldo Cesar Laginki,
diz que só o ato de buscar a foto de crianças, o
emocionou. “Fiquei emocionado em poder resgatar
a minha infância. Achei-me muito lindo.”
A Unidade São Tomé, juntamente com a
Sapore, agradece a participação ativa de todos os
colaboradores.

Unidade Iguatemi realiza o Projeto
Usina Santa Terezinha Brincando
com as Crianças

Colaborara Camila Maria Calabrezi/ Suelen Albuquerque

Pelo segundo ano consecutivo a Usina Santa
Terezinha, Unidade Iguatemi, promove o Projeto
‘Usina Santa Terezinha Brincando com as Crianças’.
O principal objetivo é cumprir com a Responsabilidade
Social da empresa e colaborar na conscientização
e envolvimento dos colaboradores, valorizando o
relacionamento e os valores da família.
O Dia das Crianças é uma oportunidade de estimular
o “lado criança” das pessoas, sendo que é de extrema
importância o envolvimento da família na consolidação
dos objetivos e resultados da empresa. O projeto atende
crianças de 0 a 12 anos, filhos de colaboradores.
No último sábado, dia 12 de outubro, foi realizado
nas dependências da Arest (Associação Recreativa
e Esportiva Santa Terezinha) uma manhã de muita
diversão e alegria para cerca de 700 crianças acompanhadas de seus pais. Foram realizadas
gincanas, jogos de futebol, cantinho da pintura e
pintura facial, além de brinquedos, como cama elástica,
castelinho inflável, piscina de bolinha e um delicioso
lanche.
A mulher do colaborador José, Josiane Patricia de
Oliveira, conta que participa desde a primeira festa das
crianças na Arest. “Este ano trouxe meus dois filhos
que se divertiram e adoraram brincar nas gincanas,
principalmente na brincadeira da corrida de saco. É
muito bom a empresa oferecer este dia para as crianças

de um jeito divertido e organizado.”
Para abrilhantar ainda mais o evento, os palhaços
Pipoca, Mexerica e Risadinha estavam presentes,
fazendo a alegria das crianças, sendo que os
três palhaços são colaboradores da empresa que
dedicaram o seu tempo em tornar o Dia das Crianças
dos presentes inesquecível. Não podemos deixar de
mencionar toda a equipe que esteve envolvida na
organização, que juntamente com os palhaços, tiveram
um papel fundamental no sucesso de mais este projeto
em nossa unidade.
O diretor da Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi,
Júlio César Meneguetti, esteve presente, e ficou muito
feliz ao ver a organização do evento e disponibilidade
dos colaboradores em fazer com que todos fossem
servidos da melhor maneira, e agradece e parabeniza
a todos pela dedicação e empenho.
O diretor também ressalta o sucesso do projeto.
“Notamos que a participação foi bem maior que no ano
de 2012. Mais crianças e pais participaram. Este ano,
a festa foi mais intensa, pois foi o reflexo do trabalho
que fizemos, a notícia se espalhou e a participação foi
maior”, diz.
A Usina Santa Terezinha valoriza a formação e o
desenvolvimento de nossas crianças, pois acredita que
nelas está o futuro da nova geração.
SETEMBRO/OUTUBRO 2013
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Unidade Ivaté e Afusti
promovem Dia das Crianças

Colaborador Diego Horie

Em comemoração ao Dia das Crianças, a
Unidade Ivaté, em parceria com a Afusti (Associação
dos Funcionários da Usina Santa Terezinha de Ivaté),
realizou uma ação social para as crianças filhas de
colaboradores da empresa. O evento que é realizado
pelo oitavo ano consecutivo, na Sede da Afusti, contou
com brincadeiras, pula-pula, algodão doce, cachorro
quente, pipoca, sorvete, bolo e muita diversão.
Ao término do evento, os organizadores realizaram
a doação de itens para as crianças, filhas dos
trabalhadores rurículas no município de Ivaté. O
objetivo desta ação é levar entretenimento aos filhos
14
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dos colaboradores e, ao mesmo tempo, contribuir
socialmente para as futuras gerações. Paralelo a essa
ação, o colaborador Paulo Costa realizou a doação de
brinquedos para as crianças da Creche Municipal no
distrito de Herculândia.
Para os coordenadores do evento - Suzelaine Laguillo
e Claudio Perissato, o trabalho foi recompensado ao
ver o sorriso estampado no rosto de cada criança. “Foi
fantástico. São essas ações que realmente tornam
nosso trabalho muito gratificante”, destacaram.
Educar e proteger as crianças é um compromisso
de todos nós.

Corporativo e Logística
participam de diversão

Suelen Albuquerque

Ao som de músicas infantis e muitas brincadeiras de
rua, as crianças, filhas de colaboradores do Corporativo
e Logística se divertiram na Afus (Associação dos
Funcionários da Usina Santa Terezinha), em Maringá.
Além das brincadeiras, as crianças também
participaram de oficinas, como de pintura no rosto e
manicure infantil. “A pintura do Homem Aranha foi a
mais pedida pelos meninos. Já as meninas adoraram
coração e borboleta”, conta uma das organizadoras da
festa – Larissa Bettin Vargas.
Ela diz que o diferencial deste ano foi fazer a festa
em período integral, dando oportunidades para todos
os colaboradores participarem, principalmente os que
trabalham em turnos.
Eliana Aparecida da Rocha Santana, mulher do
colaborador da Logística – José Barreto destaca a
organização da festa. “Meus filhos aproveitaram. Eles

já não participam das brincadeiras, pela idade, mas
adoraram as comidas, como os espetinhos.”
Já a mulher do colaborador Alexsandro – Franciele
da Silva Sanches – trouxe um dos baixinhos mais
novo. Ela trouxe a filha de três meses para a festa. Bem
desperta, a bebê também acompanhava o movimento.
“A festa foi muito legal. Adorei. Não podia ficar em
casa. Trouxe a Isadora e meu filho, que adorou jogar
futebol.”
Larissa explica que a organização começou há
um mês da festa. “Além das atrações, alimentação
e bebida, pensamos na divulgação. A festa foi um
sucesso graças ao trabalho de divulgação”, diz.
A festa contou com a presença de 470 pessoas,
entre crianças, colaboradores e familiares.

4º edição da Festa das Crianças na
Unidade Rondon

Colaborar Marcio Rodrigues Saldeira

Cerca de 410 crianças se divertiram na Associação
dos Funcionários da Usina Santa Terezinha – Unidade
Rondon, um resgate à criatividade e a cidadania. Com
muita diversão e alegria, o 4º Dia da Criança Feliz foi
realizado para filhos de colaboradores da Unidade
Rondon. O objetivo é proporcionar momentos de
comunhão e diversão entre pais e filhos de empresa.
Durante o período da tarde, as crianças aproveitaram
um dia todo diferente, preparado especialmente para
elas. Além disso, o evento teve direito a algodão doce,
sorvetes, refrigerantes, cachorro quente, e brinquedos
infláveis divertidos, com toda infraestrutura para pintura
16
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no rosto, desenhos e modelagem com massinhas.
E, neste ano, a inovação e sucesso foram à presença
dos palhaços Pipoca e Paçoca, que trouxeram alegria
as crianças e um resgate a infância dos pais. Ao final,
cada criança ganhou um presente, para comemorar
essa data tão especial que é o Dia das Crianças.
A Unidade Rondon agradece toda equipe de
voluntários, que contribuíram para que o evento fosse
um sucesso.
O trabalho é sempre recompensado ao ver o sorriso
estampado no rosto de uma criança. É fantástico.

Dia das Crianças na Unidade Terra Rica

Colaboradores Camila Marafão/ Vania Aparecida Loti

Dia 12 de outubro, foi especial para os
filhos dos colaboradores da Unidade Terra Rica,
onde foi promovida a segunda edição da festa em
comemoração ao dia das crianças no salão paroquial
da cidade.
O dia festivo foi repleto de brincadeiras,
animação, guloseimas e muitos rostinhos cheios
de alegria. As crianças se divertiram muito com a
Turma da Alegria, dançando, brincando no pula-pula,

escorregador, piscina de bolinhas, jogos educativos,
pintura facial e de cabelo.
O evento foi um sucesso, contando com 216 crianças,
sempre acompanhadas por um adulto responsável, e
também com o apoio dos monitores voluntários Thais,
Emiliane, Fabrícia, Jaquicele, Michelly, Vânia, Sheila,
Jhuddy, Tatiane, Mirian Lourdes, Joselita e Renato que
também se divertiram bastante com a garotada.

Dia das Crianças
para 1.400 crianças
em Paranacity
Colaboradores Claudeni Bento/ Nilceia Vieira

“Ser criança é acreditar que tudo é possível. É ser
inesquecivelmente feliz com muito pouco. Ser criança
é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. Ser criança
é o que a gente nunca deveria deixar de ser.” (Autor
Desconhecido)
O Dia das Crianças da Unidade Paranacity foi
assim, marcado pela comemoração realizada na
Afusa (Associação dos Funcionários da Usina Santa
Terezinha), o evento foi realizado por meio da parceria
entre a Usina Santa Terezinha, Afusa e Secretaria
Municipal de Educação.
Nesse dia, as crianças, da Rede Municipal de

Ensino, brincaram em piscinas de bolinhas, pula-pula,
tobogãs infláveis, carrinhos de rolimã, oficinas de
pinturas em papel e face, perna de pau, futebol, vôlei
e chinelão. Sendo que prestigiaram o evento cerca de
1.400 crianças.
Entre uma brincadeira e outra, os pimpolhos
puderam se deliciar com muita pipoca, algodão doce,
cachorro quente e refrigerante.
O evento proporcionou um dia de alegria com muitas
brincadeiras de maneira descontraída, resgatando
as brincadeiras em grupo e deixando de lado a
individualidade dos jogos atuais.

PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

Fotos/ Rosangela Bevilaqua

Bem-estar e segurança
na Unidade Terra Rica
Melhoria no Laboratório PCTS (Pagamento de Cana por Teor de Sacarose) facilita
trabalho de colaboradoras
Colaboradores Ana Paula Melo/ Bruno Giubilei Neto/ Fabio
Junior do Nascimento

Palavra de origem grega: Ergo = que significa
trabalho e Nomos = que significa regras. “Estudo
entre o homem e o seu trabalho, equipamentos e
meio ambiente”.
A ergonomia surgiu junto com o homem primitivo,
com a necessidade de se proteger e sobreviver,
sem querer, o homem primitivo, começou a aplicar
os princípios da ergonomia, ao fazer seus utensílios
de barro para tirar água de cacimbas e cozinhar
alimentos, fazer tacapes para se defender ou abater
animais.
Mas, foi na Revolução Industrial que a ergonomia
começou a surgir. Nas grandes guerras ela teve uma
importância fundamental no desenvolvimento de
armas e equipamentos bélicos.
Como podemos notar, a ergonomia surgiu em
função da necessidade do ser humano cada vez mais
querer aplicar menos esforço físico, nas atividades
diárias.
São duas as tendências da ergonomia
- Ergonomia dos métodos e das tecnologias.
Americana. Contínua necessidade de adaptação da
máquina ao homem.
- Ergonomia da organização do trabalho. Europeia.
Estudo da inter-relação entre o homem e o trabalho,
como o homem “sente” e “experimenta” o trabalho.

Durante a jornada de trabalho, as colaboradoras
do Laboratório PCTS (Pagamento de Cana por Teor
de Sacarose) realizavam a tarefa de erguer baldes
até a mesa de alimentação do desintegrador, o que
dificultava o trabalho. A Unidade Terra Rica, imbuída
em melhorar a cada dia a qualidade de vida dos
colaboradores, substituiu a sonda horizontal pela
sonda oblíqua, adequações foram realizadas e
eliminou-se o uso dos baldes, pois a amostra já é
descarregada diretamente na mesa de alimentação
do desintegrador de cana, proporcionando uma
grande melhoria nas tarefas das colaboradoras.
Também foi instalada uma esteira que recebe o
excedente da cana desintegrada e transporta de volta à
carga amostrada. Instalou-se ainda um transportador
aéreo (nórea), fazendo com que as colaboradoras
não precisassem carregar os baldes de amostra
desintegrada, trazendo ainda mais benefícios para as
colaboradoras do Laboratório PCTS.
As modificações feitas no Laboratório do PCTS
representam uma melhoria nas condições
de trabalho das colaboradoras do setor. A
Unidade de Terra Rica conseguiu aplicar
os princípios da Ergonomia e da NR
17, adaptando e melhorando o posto de
trabalho proporcionando um ambiente
mais seguro e confortável.

Fotos/ Evandro Fernandes

PARCEIROS E FORNECEDORES

Encadeamento Produtivo na
Usina Santa Terezinha

Projeto, em parceria com o Sebrae, atende com consultorias cerca de 115 micro e
pequenas empresas fornecedoras
Suelen Albuquerque

A Usina Santa Terezinha investe, em parceria com
o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), no Projeto Encadeamento
Produtivo.
O objetivo do projeto é desenvolver e aumentar a
competitividade dos fornecedores, e ainda, capacitar
os micro e pequenos fornecedores. Para facilitar a
logística do público, os encontros do projeto foram
centrados em quatro polos: Maringá, Cianorte,
Umuarama e Paranavaí, atendendo fornecedores
de 20 municípios no Paraná, um em São Paulo e
um no Mato Grosso Sul.
No lançamento em Maringá, os fornecedores
convidados tiveram uma breve explicação do
projeto, por exemplo, como funcionara a parceria
e consultorias. “A iniciativa reforça a cadeia de
suprimentos da empresa, melhorando a qualidade
e produtividade dos suprimentos e fortalecendo os
relacionamentos com os parceiros”, disse o diretor
financeiro/suprimentos, Paulo Meneguetti.
O investimento vem da empresa com o Sebrae e
cabe ao fornecedor investir uma pequena parcela
no serviço. “As empresas participantes só tem
a ganhar com o investimento, pois são ações

de desenvolvimento que fazem muita diferença,
como a capacitação em gestão e consultoria em
processos”, destacou o gerente de suprimentos,
João Antônio dos Santos.
Ademir da Silva Rosa é um dos fornecedores
convidado da empresa, que na ocasião do
lançamento, já aderiu ao Encadeamento Produtivo.
“Somos antigos fornecedores da Usina Santa
Terezinha. Foi um privilégio sermos convidados
para esse projeto. Essa consultoria só vai agregar
a nossa empresa, pois teremos a oportunidade
de aperfeiçoar e melhorar atendimento, gestão e
relacionamentos.”
São 115 empresas de pequeno porte participante
do projeto. Segundo o consultor do Sebrae, Marcos
Aurélio Gonçalves, a parceria será um macro
investimento nas pequenas empresas, já que
poucas empresas têm oportunidades de adquirir um
pacote de gestão e inovação, e ainda, possibilita um
diagnóstico.
O lançamento do projeto terminou ao som de uma
moda de viola e uma jantar na Afus (Associação dos
Funcionários da Usina Santa Terezinha).
SETEMBRO/OUTUBRO 2013
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RESPEITO À VIDA

Semana Nacional do Trânsito
na Unidade Terra Rica
Foram 298 colaboradores que prestigiaram o evento e receberam informações sobre
segurança na direção
Fotos/ Arquivo

Colaboradores Camila Marafão/ Eric Augusto Esquiçati/ Paula
Janaina Benedito

A Usina Santa Terezinha, Unidade Terra Rica,
realizou a Semana de Trânsito. Neste período
ocorreram palestras educativas com o Sesi (Serviço
Social da Indústria), Polícia Rodoviária Estadual e
Polícia Militar, tendo como público alvo condutores e
transportadores.
A abertura da semana foi com a palestra do
sargento Erlan Vitao Lara, da Polícia Rodoviária
Estadual de Diamante do Norte. Os temas abordados
foram a direção defensiva, itens de segurança e
documentação obrigatória e legislação de trânsito.
No terceiro dia da Semana Nacional do Trânsito
a palestra foi realizada pelo Sesi. Os motoristas
receberam orientação sobre segurança no trânsito
por meio de conteúdos como educação no trânsito,
acidentes de trajeto ou percurso, causas e estatísticas
de acidentes, dicas de prevenção de segurança tanto
para motoristas como para ciclistas, motociclistas e
pedestres.
O Sesi também ministrou a terceira palestra da
semana, que teve como tema os malefícios do uso do
álcool e outras drogas e sua influência na segurança
do trânsito. Foram esclarecidos conceitos, causas e
consequências do uso e da dependência, bem como
alternativas de abandono com vistas a uma vida
20
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saudável e de qualidade.
A semana foi encerrada com o Soldado da Polícia
Militar, Mauro Martins do Nascimento, do BPMESC
– 3º Cia/ 1º PEL/ NRE LOANDA – Setor Nova
Londrina, reforçando a segurança no trânsito e os
cuidados que se deve ter ao trafegar nas rodovias,
ressaltando a incompatibilidade de álcool e direção.
Em paralelo e durante toda a semana foram
realizadas blitz nos três turnos de trabalho com
realização de check list de segurança, documentação
obrigatória, teste do bafômetro, entrega de folders
com dicas de segurança e programação da semana.
Ocorreu também a entrega de lixocar associando a
Semana Nacional do Trânsito à preservação do meio
ambiente, pois segundo o ART. 172 do Código de
Trânsito é proibido atirar objetos ou substâncias nas
vias públicas, sob penalidade de multa 80 UFIR’s e 4
pontos na Carteira Nacional Habilitação.
O evento conseguiu atingir 298 colaboradores,
tendo como objetivo de ressaltar
informações e esclarecer dúvidas a
respeito da condução responsável
e segura tanto em estradas rurais,
vias públicas e rodovias.

Fotos/ Arquivo

Unidade Iguatemi entrega
uniformes para Atletas do Futuro
Projeto atende crianças com o objetivo de desenvolver o interesse pelo esporte, desde que
tenham assiduidade e boas notas na escola
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

Comprometida com as premissas da Responsabilidade
sócio-educativa empresarial e empenhada no
desenvolvimento sustentável, a Usina Santa Terezinha
- Unidade Iguatemi - desenvolve o Projeto Atleta do
Futuro, visando contribuir com a formação de uma
sociedade mais justa e equitativa e comprometida com
o futuro da nova geração. Por intermédio de atividades
esportivas, envolvendo crianças e adolescentes de sua
comunidade local, de escolas da rede municipal de
educação, estimulando-as a uma consciência voltada
à importância do desenvolvimento biopsicossocial de
cada criança participante do projeto.
O projeto teve início em Iguatemi no ano de 2011 com
outro formato, porém no dia 3 de abril de 2013, visando
atingir o objetivo deste projeto, a usina firmou parceria
com o Sesi (Serviço Social da Indústria) Maringá, na
busca de acompanhar o desenvolvimento integral das
crianças. A proposta é desenvolver nas mesmas o
interesse pelo esporte, em contrapartida, devem ter
assiduidade e boas notas na escola.
Dessa forma, no dia 2 de outubro deste ano, nas

dependências do Centro Esportivo de Iguatemi, foram
entregues os uniformes para as crianças do projeto,
contendo no kit: camisa, calção e meião. Fizeram uso da
palavra, o supervisor administrativo da Unidade Iguatemi
- José Carlos Apolônio, a analista de desenvolvimento de
recursos humanos - Camila Maria Calabrezi, o Gestor do
projeto no Sesi - Márcio Buzo e o coordenador do centro
esportivo - Gilberto Valentin. O evento foi marcado com
a presença dos pais e responsáveis pelas crianças, que
foram convidados para fazer a entrega dos uniformes.
O diretor da Unidade Iguatemi, Júlio César Meneguetti,
agradece a participação e dedicação de todos os
profissionais que se empenham a cada dia, para tornar
o Projeto Atleta do Futuro, uma referência de sucesso
para todos os envolvidos. Atitudes
como esta, adotada pela empresa,
proporcionam uma transformação
social na comunidade que está
inserida, e por meio de seus resultados,
podemos demonstrar sua relevância e
importância junto à sociedade.

Fotos/ Arquivo/ Suelen Albuquerque

Mais de 25 mil mudas foram
plantadas no Semeando o Verde
Cerca de 4.200 crianças de 11 municípios participaram do
projeto institucional, por meio de atividades educativas e culturais
22
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Suelen Albuquerque

Consciência ambiental. Esse foi o objetivo do projeto
institucional desenvolvido pela Usina Santa Terezinha
– Semeando o Verde. Cerca de 4.200 crianças de
20 escolas públicas foram beneficiadas pelo projeto
que, neste ano, teve patrocínio da FMC Agricultural
Products.
Foram uma série de atividades educativas e culturais,
como palestras, apresentações teatrais, concursos
de frases, plantios de árvores exóticas e nativas,
entrega de kits e premiações envolvendo a temática
preservação ao meio ambiente.
As cidades contempladas pelas ações foram as
unidades produtivas da empresa em Iguatemi, Ivaté,
Tapejara, Cidade Gaúcha, Paranacity, Rondon, São
Tomé e Terra Rica, no Paraná e em Eldorado, no
Mato Grosso do Sul. Além das cidades paranaenses
Icaraima e Mandaguaçu.
O Semeando o Verde surgiu em 2005, na Unidade
Ivaté, com o nome Festa Anual das Árvores. Segundo
o engenheiro agrônomo da Unidade Ivaté, Marcos
Henrique da Silva, é uma satisfação ver que o projeto
foi estendido para as unidades da empresa. “A equipe
que iniciou o projeto na unidade está orgulhosa em ver

os resultados e propagação do projeto de educação
ambiental”, afirma.
Este ano, foram plantadas mais de 25 mil mudas
de árvores em áreas de preservação. Sendo que as
mudas foram cultivadas nos viveiros das unidades e
também adquiridas pelo Instituto Ambiental do Paraná
e Green Farm CO2Free, empresa localizada no Mato
Grosso do Sul. “É um trabalho, em conjunto, nos
viveiros. Temos toda uma preparação para atender a
demanda, desde adubo, irrigação, até a logística do
dia do plantio”, destaca o colaborador da Unidade São
Tomé, Marcos Vitorino dos Santos.
Além do plantio, as crianças participaram de um
concurso de frase, que premiou os primeiros lugares
com bicicletas. Também, assistiram à peça teatral que
divulga consciência ambiental e tem todo o cenário
confeccionado com materiais reciclados. “Estamos
muito felizes em participar do Semeando o Verde. É
um projeto que permite reflexão ambiental e atinge
também a família do aluno”, diz a professora da Escola
Municipal Santo Carraro, em Mandaguaçu, Norma
Portilho Perissin Palma.
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Conscientização e
arte nos palcos
Plantando o 7, desenvolvido pela FMC, é realizado em oito
unidades no Paraná e Eldorado, no Mato Grosso do Sul
Suelen Albuquerque/ Colaborador Diego Horie

Mais de 30 apresentações teatrais desenvolvidas
pela FMC Agricultural Products ocorreram nas
unidades produtivas da Usina Santa Terezinha.
O espetáculo Plantando o 7, que divulga os sete
hábitos responsáveis na lavoura foi realizado
em oito unidades da empresa no Paraná - Ivaté,
Tapejara, Cidade Gaúcha, São Tomé, Rondon,
Paranacity, Terra Rica e Iguatemi, e Eldorado, no
Mato Grosso do Sul.
Cerca de 7.840 crianças e adolescentes
assistiram arte com consciência ambiental, que
retrata o cotidiano de personagens das histórias
de contos de fadas, como Branca de Neve,
Chapeuzinho Vermelho e João e o Pé de Feijão.
Sendo que todos os personagens encontram
problemas na verdura, fruta e planta, tendo
que utilizar defensivo agrícola, e claro, com
muito cuidado e responsabilidade. Segundo a
psicóloga, Adriana Santos, projetos como esse,
enfatizam a necessidade de iniciar a educação
consciente do uso dos defensivos agrícola o mais
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cedo possível, além dos alunos retransmitirem
para seus familiares, o conhecimento adquirido.
“O evento veio para reforçar que, conhecimento,
informação, cultura e lazer podem juntos contribuir
para a construção de pessoas mais conscientes
e informadas a respeito da forma de atuação
saudável.”
Ela ainda afirma que é gratificante ver nos
olhos das crianças a emoção de assistir uma
peça de teatro. “Os personagens como a Bruxa, o
Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau encantaram
as crianças, que fixaram os olhos, e por aquele
momento, fizeram parte da história.” Para ela, o
teatro, sem dúvida, despertou a importância dos
contos infantis e o quanto personagens fazem a
diferença quando se quer ensinar por meio do
lúdico.
O Plantando o 7 também proporcionou
oficinas de teatro e cuidados com a voz para
219 professores. Segundo a colaboradora de
Terra Rica, Camila Marafão, a oficina fortalece a

relação da Usina Santa Terezinha
com a rede de educação pública.
“Os professores adoraram todas
as técnicas vocais. São cuidados
inovadores pra eles”, diz Camila.
Já a atriz da Companhia de
Teatro Sia Santa - de Campinas
(SP), Ruth Elizabeth Silva, foi umas
das instrutoras da oficina de teatro
e cuidados com a voz. Ela destaca
a preocupação da empresa em
proporcionar qualidade de vida
para professores.
No início do projeto na empresa,
9.446 crianças e adolescentes da
rede de educação pública também
assistiram palestras sobre os
hábitos responsáveis na lavoura,
disseminando informações para o
público de cidades do interior que
possuem relação com o campo.

Plantando o 7

Plantando o 7
Oficinas de Teatro e Cuidados com

Teatro
Unidade

Nº Alunos

a Voz
Nº de professores

Unidade

Iguatemi

510

Iguatemi

Não participaram.

Paranacity

1.155

Paranacity

31

Tapejara

713

Tapejara

26

Ivaté

776

Ivaté

12

Terra Rica

1.289

Terra Rica

25

São Tomé

943

São Tomé

60

Rondon

905

Rondon

34

Cidade Gaúcha

790

Cidade Gaúcha

13

Eldorado - MS

765

Eldorado - MS

18

Total

7.846

Total:

219
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Cidade Menina traz
surgimento de
Maringá
Via Lei Rouanet, Usina Santa Terezinha patrocina
espetáculo que apresenta enredo de ficção, mas
que cruza com história da cidade
Suelen Albuquerque

O espetáculo Cidade Menina, patrocinado via Lei Rouanet
pela Usina Santa Terezinha, lotou a plateia do Teatro Barracão,
em Maringá. A história conta o surgimento de Maringá e também
possui personagens lendários da cidade, como a Maria do Ingá.
O enredo retrata a colonização da Cidade Canção, e também,
um romance. Os protagonistas são a Maria do Ingá, baseada na
música Maringá, Maringá – do compositor Joubert de Carvalho,
também Cícero, gerente da companhia colonizadora, que disputa
a moça com o amigo Naldo, rapaz malandro que se esconde atrás
do pai.
O autor e produtor da peça, Rogério Carniato, respondeu
que o enredo surgiu do pioneirismo da família. “Retratamos um
passado não muito distante, mas bem diferente. Minha família foi
fundamental. Foi ela que me ensinou tratar a cidade como parte
do que sou”, disse.
Ele ressaltou que o enredo é ficção, mas cruza com a história
de Maringá.
A peça teve a direção de Marcio Alex Pereira e assistência
de Gabi Fregoneis, e reuniu atores experientes – como Marcia
Costa e Paulo de Almeida – e jovens do teatro local, como Tico
Guimarães, Flávio Magalhães, William Farias, Tata Pires, Wilyah
Schmitt e Thayse Mochi, que interpreta a protagonista da história.
O elenco de atores foi contratado a partir de uma seleção,
conta Thayse Mochi – que interpreta a Maria do Ingá. “A peça
é uma oportunidade de se prestigiar o teatro na
cidade, além de também proporcionar oportunidade
para profissionais locais, ou até mesmo, quem está
iniciando a carreira”, afirmou.
A peça foi apresentada para a comunidade, de
graça, e em seis sessões.
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Conheça a
canção:
Maringá, Maringá
Letra e Música de Joubert de
Carvalho
Foi numa léva
Que a cabocla Maringá
Ficou sendo a retirante
Que mais dava o que falá.
E junto dela
Veio alguém que suplicou
Prá que nunca se esquecesse
De um caboclo que ficou
Antigamente
Uma alegria sem igual
Dominava aquela gente
Da cidade de Pombal
Mas veio a sêca
Toda chuva foi-se embora
Só restando então as águas
Dos meus óio quando chora
Estribilho:
Maringá, Maringá,
Depois que tu partiste,
Tudo aqui ficou tão triste,
Que eu garrei a maginá.
Maringá, Maringá
Para havê felicidade,
É preciso que a saudade
Vá batê noutro lugá.
Maringá, Maringá
Volta aqui pro meu sertão
Pra de novo o coração
De um caboclo assossegá.
Fonte: www.maringa.pr.gov.br

Fotos/ Evandro Fernandes
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Fotos/ Evandro Fernandes

Alegria, alegria!
Plantão Musical canta Caetano
Grupo composto por médicos e esposas de médicos animou a noite; espetáculo é
patrocinado por meio da Lei Rouanet
Suelen Albuquerque

‘Caminhando contra o vento. Sem lenço e sem
documento. No sol de quase dezembro. Eu vou...’ Dessa
vez, a canção Alegria, Alegria - de Caetano Veloso,
nomeou o evento do Plantão Musical. Patrocinado pela
Usina Santa Terezinha, por meio da Lei Rouanet, o
grupo formado por 13 médicos e esposas de médicos
animou o Teatro Calil Haddad, em Maringá.
Com entrada gratuita, o espetáculo trouxe a música
acompanhada de cenários, figurinos e narrações.
Mesmo com o nome fazendo referência ao Movimento
Tropicalista, o repertório foi além. Foram interpretadas
30

REVISTA SANTA TEREZINHA SETEMBRO/OUTUBRO 2013

mais de 20 músicas de Caetano, em português
e também em inglês, como Atrás do Trio Elétrico;
London, London; Leãozinho; Sampa; Tigresa; Beleza
Pura; e Você é Linda.
Segundo o integrante do Plantão Musical, Benedito
Carlos Tel, a preparação artística
começou em maio. “O espetáculo
leva Música Popular Brasileira para a
comunidade. Nesse tributo, foram dois
dias de apresentações”, ressaltou Tel.

Caravana
Cultural reúne
público na praça
Colaborador Diego Horie/ Suelen Albuquerque

Levar a família, escolher uma cadeira na praça,
se acomodar ao ar livre e assistir curtas-metragens
nacionais. Essa é a proposta do Caravana Cultural,
patrocinado pela Usina Santa Terezinha, via Lei Rouanet.
O projeto desenvolvido em todas as unidades
produtivas da empresa, nos meses de setembro e
outubro abrangeu as Unidades Iguatemi, Terra Rica e
Ivaté. Além do distrito e municípios, o Caravana Cultural
estendeu para Mandaguaçu, Icaraíma, Diamante do
Norte e Nova Olímpia, no Paraná.
Segundo a colaboradora da Unidade Ivaté, Marta
Rosa, os moradores da cidade ficaram admirados pela
estrutura. “O projeto cria expectativa na cidade. Foi muito
bom”, diz.
Toda a estrutura do Caravana Cultural é trazido
por caminhão, que é montada na praça da cidade,
como cadeiras, tela de cinema e equipamentos de
projeção. Dessa forma, os moradores podem assistir
curtas-metragens brasileiros de ficção, animações e
documentários.
Além de levar cultura a comunidade, o projeto também
entrega kits educativos para as crianças, contendo um
DVD retratando o processo de fabricação de açúcar e
álcool, caderno de atividades, tabuleiro de jogo educativo
e papel semente - que incentiva o plantio de árvores.
Em Mandaguaçu, o público ainda pôde contemplar
a apresentação musical do Projeto Som da Banda,
também patrocinado pela Usina Santa Terezinha pela
Lei de Incentivo à Cultura.

Fotos/ Evandro Fernandes

Imagem/ Alexandre Mourão
Fotos/ Arquivo/ Diego Horie/ Ana Paula
Machado/ Regina Ferreira

Comemore o
Outubro Rosa.
Previna-se!
Conscientização e prevenção são os
melhores caminhos contra o câncer de mama
e são divulgados na Usina Santa Terezinha
Suelen Albuquerque

O Outubro Rosa é um movimento internacional que
propõe ações contra o câncer de mama ou a mamografia
no mês de outubro. A campanha é norte-americana e
surgiu em 1990. Já o laço cor de rosa foi lançado pela
Fundação Susan Komen for the Cure e distribuído pela
primeira vez em uma Corrida pela Cura, realizada em
Nova York, também em 1990. No Brasil, o movimento
começou com a primeira iniciativa brasileira, no dia 2 de
outubro de 2002.
Esse movimento voltado à conscientização e
prevenção, visa também derrubar o mito de que a doença
é uma sentença de morte. Segundo o Instituto Nacional
do Câncer, estima-se que, em 2013, cerca de 52. 680
novos casos possam surgir. Pensando no movimento, a
Usina Santa Terezinha desenvolveu ações nas unidades
produtivas e Corporativo.
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Unidade Iguatemi promove
conscientização contra o câncer

Colaboradora Silvana Munhoz Peres

Visando a saúde dos colaboradores, a Usina Santa
Terezinha - Unidade Iguatemi participou da Campanha
de Combate ao Câncer de Mama (Outubro Rosa).
Durante todas as semanas do mês de Outubro foram
realizadas blitz nos setores onde o maior público
envolvido eram colaboradoras.
O objetivo da campanha é chamar a atenção de
nossas mulheres sobre os cuidados com a saúde e a
importância da prevenção. Já que o câncer de mama
é uma das maiores causas de morte de mulheres no

mundo, apesar de ser uma doença com altas chances
de cura, desde que descoberta no início.
No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de
mama continuam elevadas, porque a doença ainda
é diagnosticada em estágios avançados, segundo o
INCA (Instituto Nacional de Câncer).
Além de receberem uma fita rosa - símbolo mundial
da campanha, as colaboradoras foram orientadas
sobre o exame de mamografia e a importância de se
ter hábitos saudáveis.
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Unidade São Tomé:
prevenção é o melhor remédio

Colaboradores Luis Guilherme Nicolau/ Ana Lúcia Pintinha

Em comemoração ao Outubro Rosa, a Usina Santa
Terezinha - Unidade São Tomé realizou no quiosque da
empresa a campanha sobre prevenção das doenças
que acometem as mulheres.
Face a necessidade, a Unidade São Tomé,
promoveu palestras com objetivo de conscientizar
suas colaboradoras em prol de que tenham atitude
preventivas com relação a sua saúde, explica a
psicóloga da unidade Ana Lúcia Santana Pintinha.
O foco da palestra se deu em geral sobre as Doenças
Sexualmente Transmissíveis, bem como, a prevenção
dos cânceres mais frequentes entre as mulheres, que
são o câncer de mama e o câncer de colo uterino. O
palestrante ginecologista, Luis Guilherme Nicolau,
realizou também o exame preventivo Papanicolau.
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A mamografia é hoje a principal arma para o
diagnóstico precoce, sendo que as mulheres entre
50 e 69 anos devem realizar o exame anualmente,
outros grupos com risco aumentado devem começar
o rastreamento antes. Tão importante quanto a
mamografia é o exame clínico da mama que deve
começar precocemente, seja o autoexame, ou por
meio de profissionais de saúde.
No decorrer da palestra foram surgindo diversas
dúvidas sobre ginecologia em geral e as perguntas
foram realizadas ao final da palestra. Após os debates,
foi realizada uma animada roda de conversa entre
mulheres, que sugeriram a continuidade das palestras
para o próximo ano.

Outubro Rosa na
Unidade Rio Paraná

Colaborador Jose Lemos Neto

VA Usina Santa Terezinha, Unidade Rio Paraná,
promoveu nas dependências do Simted (Sindicato
Municipal dos Trabalhadores em Educação), uma
palestra com o tema focado na prevenção do
câncer de mama em comemoração a campanha do
outubro rosa.
Para ministrar a palestra, foi convidada a
enfermeira Karin Taise Matsuoca, da Secretaria de
Saúde do Município, que abordou assuntos como
autoexame, mamografia e enfatizou a importância
da realização do exame clínico anualmente, pois
por meio deste que se consegue diagnosticar
pequenos nódulos que podem ocasionar o câncer
de mama, assim como o câncer de colo uterino.
“Nós mulheres na correria do dia-a-dia esquecemos

o quanto é importante fazer o autoexame, pois por
meio desse simples ato podemos prevenir o câncer
de mama. O bom da palestra foi que a enfermeira
focou bem neste assunto e nos ensinou desde qual
região dos seios que devemos ter maior atenção
devido a grande presença de nódulos que provocam
o câncer” destaca a colaboradora Riquelle Moraes.
O evento contou com a participação de 28
colaboradoras das 39 registrados na unidade,
dentre o escritório administrativo e a área agrícola.
Também foram distribuídas às colaboradoras
panfletos informativos e ao final da palestra,
as colaboradoras tiveram um café da manhã
diferenciado.
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Unidade Tapejara:
toque nessa ideia com carinho

Colaboradora Lorena Araujo Lelis Bonaldo

A Usina Santa Terezinha, Unidade Tapejara, não
ficou fora do Outubro Rosa. A Canapar (Associação dos
Fornecedores e Plantadores de Cana Paranapanema)
em parceria com o Ambulatório Usina Santa Terezinha
de Tapejara montou barracas no refeitório com o
Projeto Câncer de Mama – Toque Nessa Ideia Com
Carinho - que teve como objetivo instruir e explicar às
mulheres colaboradoras para que façam o autoexame
e mamografia periodicamente, principalmente as que
estão na faixa de maior risco de serem acometidas pelo
câncer de mama, ou seja, após os 40 anos de idade.
Dessa forma, descobrindo cânceres precocemente,
reduzindo a taxa de mortalidade além de exame de
diabete e aferir a pressão dos demais colaboradores.
O câncer de mama é um tumor maligno que
se desenvolve na mama como consequência de
alterações genéticas em algum conjunto de células da
mama, que passam a se dividir descontroladamente. O
câncer da mama é o tipo de câncer que mais acomete
as mulheres em todo o mundo, sendo 1,38 milhões de
novos casos e 458 mil mortes pela doença por ano,
de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A
proporção de câncer de mama em homens e mulheres

é de 1:100 - ou seja, para cada 100 mulheres com
câncer de mama, um homem terá a doença. No Brasil,
o Ministério da Saúde estima 52.680 casos novos em
um ano, com um risco estimado de 52 casos a cada 100
mil mulheres. Segundo dados da Sociedade Brasileira
de Mastologia, cerca de uma a cada 12 mulheres terão
um tumor nas mamas até os 90 anos de idade.
A prevenção pode ser dividida em primária e
secundária: a primeira envolve a adoção de hábitos
saudáveis, e a segunda diz respeito à realização de
exames de rastreamento, a fim de diagnosticar o câncer
de mama em estágio precoce. Faça a mamografia e o
autoexame: A maioria das mulheres deve começar a
fazer mamografias anualmente após os 50 anos, mas,
para quem tem histórico familiar de câncer de mama,
o exame deve começar 10 anos antes do caso mais
precoce na família. Assim se um parente próximo teve
câncer de mama aos 40, é preciso começar a fazer
mamografias anualmente a partir dos 30 anos. Fazer
a mamografia anualmente em idade adequada pode
reduzir a morte por câncer de mama em até 30%.
Participe você também, e faça esse toque de coragem.

Corporativo veste rosa
para prevenção
Suelen Albuquerque

A Usina Santa Terezinha – Corporativo - também participou
da Campanha Outubro Rosa. Aderindo as ações de prevenção,
foram divulgadas iniciativas de prevenção e conscientização
contra o câncer na mulher.
Os temas divulgados foram a mortalidade materna,
cuidados com a saúde na gravidez, prevenção e controle de
colo do útero e violência contra as mulheres.
Para reforçar a ideia, os colaboradores foram convidados
para vestirem cor de rosa, havendo grande aceitação das
mulheres e também homens da empresa.

Unidade Ivaté
engaja no Outubro Rosa

Colaboradora Silvia Adriana

Foi realizada a Campanha Outubro Rosa na Usina
Santa Terezinha, Unidade Ivaté - com a participação
das colaboradoras da empresa. De acordo com a
enfermeira da unidade, Silvia Adriana, a ação é voltada
para sensibilizar mulheres quanto à prevenção ao
câncer de mama, do colo do útero e o câncer do reto,
realizada com autoexames e com consultas periódicas
ao médico.
O evento contou com a participação do ginecologista

e obstetra do Ambulatório Santa Terezinha, Paulo
Freire, que proferiu uma palestra educativa nas
dependências da unidade.
A campanha também foi realizada com as
colaboradoras do setor rurícula, por meio de uma blitz
educativa para conscientização e prevenção do câncer
de mama e do colo do útero. Segundo a enfermeira,
no total, foram conscientizadas 453 mulheres de toda
unidade.

X Maratona de Revezamento
Vanderlei Cordeiro de Lima

Fotos/ Evandro Fernandes

A Usina Santa Terezinha esteve mais uma vez com a
equipe de apoio em corrida de rua, por meio do Projeto
Atletismo.
Foram 80 colaboradores e convidados da empresa
que participaram, divididos em 10 equipes. No total
da maratona, foram 250 equipes que percorreram 42
quilômetros em circuito e em revezamento.
A X Maratona de Revezamento – Vanderlei Cordeiro
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de Lima – Pare de Fumar Correndo é uma iniciativa do
Projeto Tabagismo, da UEM (Universidade Estadual de
Maringá).
Além da entrega de camiseta, chip e número de
peito, os atletas inscritos pela empresa tiveram lanche
e água mineral. Também, ao final, puderam concorrer
a prêmios e ser premiados

Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha

José Edison Garcia: “Tudo o que conquistei, casa, estudo
e a formação da minha esposa e dos filhos foi com suporte
e apoio da Usina Santa Terezinha”
Foto/ Suelen Albuquerque

fácil, afinal, trabalhar durante o dia e a noite estudar
à 3 km de nossa casa, onde fazíamos o trajeto à pé,
mas, eu e meu irmão contra a vontade de nossos
pais decidimos interromper nossos estudos para
contribuir na renda familiar. Tínhamos 14 e 15 anos
de idade respectivamente, eu e meu irmão Mauro
Rodrigues Garcia, quando acompanhávamos nosso
pai Mario Rodrigues Garcia que era fiscal de serviço
na Usina Santa Terezinha. Era 3 de dezembro
de 1981, quando iniciei minhas atividades como
cortador de cana.
O senhor desenvolveu diversas atividades na
empresa. Quais?

Colaborador conta como
desenvolveu sua vida profissional e
também pessoal na empresa
Suelen Albuquerque

Gerente agrícola da Usina Santa Terezinha - Unidade
Iguatemi, José Edison Garcia, trabalha na mesma
unidade há 32 anos.
O colaborador começou as atividades na área do
corte da cana-de-açúcar, juntamente com o irmão.
Depois, ele exerceu diversas atividades, inclusive
voltou a estudar. Graduado e pós-graduado, Garcia
gerencia mais de 1.000 colaboradores na unidade.
Ele respondeu as perguntas da Equipe de
Comunicação sobre o seu início na empresa e os
desafios da gerência, como a mecanização.
O senhor começou a trabalhar na Usina Santa
Terezinha há 32 anos. Como iniciou as suas
atividades na empresa?
Eu e minha família morávamos em um sítio na cidade
de Presidente Castelo Branco e nossa rotina não era

Em 1984 passei a apontador de serviços, eu e
meu irmão que hoje ainda permanece na empresa.
Em 1 de agosto de 1985 passei a exercer a função
de auxiliar de entomologia e, no ano posterior, no
dia 18 de janeiro de 1986, me casei.
Já casado, o senhor morou nas casas cedidas
por comodato pela empresa. Além desse
benefício, o que mais a empresa agregou à
sua vida pessoal?
Eu e minha mulher - Maria Aparecida Pereira
Garcia - mudamos para Iguatemi, em 1986. Onde
tivemos a oportunidade de morar em uma das casas
cedidas pela empresa. Onde permanecemos por
vários anos até adquirir nossa casa própria. Com
18 anos me tornei pai, hoje tenho dois filhos, um
casal, e atualmente tenho dois netos, um da filha
e um do filho. Tudo o que conquistei, casa, estudo
e a formação da minha esposa e dos filhos foi com
suporte e apoio da Usina Santa Terezinha.
O senhor voltou a estudar já casado. Com
surgiu a iniciativa?
Em 3 de maio de 1993 fui promovido a
encarregado de seção fitopatologia, e foi quando
percebi a necessidade de voltar a estudar, já que
tinha interrompido os estudos na sétima 7º série.
SETEMBRO/OUTUBRO 2013
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Em 1995 voltei para sala de aula para terminar o 1º
grau que realizei na Escola Municipal Dona Angelina
Lonardon Meneguetti, por meio do supletivo, concluindo
no mesmo ano. No ano seguinte, conclui o 2º grau
também por meio do supletivo, agora na cidade de
Mandaguaçu, na Escola Manoel Rodrigues, onde as
provas eram aos domingos. Com muita persistência e
força de vontade, tinha a convicção de que necessitava
fazer faculdade, tentei o curso de Biologia dois anos
consecutivos, um deles passei perto de conquistar
a vaga, mas não foi possível. Como não existia
Agronomia, noturno, o único curso que o supervisor
e eu identificamos que se aproximava do seguimento
que trabalhávamos foi de Administração com ênfase
em Agronegócios, que encerramos no ano de 2005,
onde fui laureado com melhor acadêmico com a nota
global de 9,26. Devo muito ao amigo e companheiro de
trabalho Éderson Tutida, engenheiro agrônomo, que
também trabalha na empresa na Unidade Paranacity,
pois sempre me apoiou e ajudou durante essa fase
onde buscava conhecimento. Depois da graduação
vieram, as pós-graduações em Solos e Gestão de
Pessoas proporcionada pela Usina Santa Terezinha,
e com os estudos vieram as novas promoções nas
respectivas datas: 1 de janeiro de 2000 – encarregado
de desenvolvimento varietal; 1 de junho de 2006 –
supervisor de planejamento e desenvolvimento; 1 de
maio de 2009 – supervisor de tratos culturais; 1 de
maio de 2010 – supervisão de corte, carregamento e
transporte.
Em 2012, o senhor se tornou gerente agrícola
da Unidade Iguatemi. Quais foram os desafios?
Sim, no dia 15 de março de 2012 realizei o sonho de
me tornar Gerente Agrícola da Unidade Iguatemi, onde
com muito orgulho, satisfação e respeito permaneço
até hoje e é o meu único registro e carteira. É
imensamente gratificante trabalhar em uma empresa
onde pude fazer parte de sua história e junto construir
a minha, afinal, era uma unidade em Iguatemi e hoje
somos uma empresa com 9 unidades produzindo
e 2 unidades em processo e fase de implantação.
Cresci junto com a família Meneguetti, aprendi com
cada um, desde os patriarcas, a importância de ser
40
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empreendedor e ter foco nos resultados. Nestes 32
anos passei por quatro gerencias agrícolas, cada
qual, com seu estilo e perfil e pude aprender muitas
coisas boas, que me possibilitam gerenciar com
meu próprio estilo. Hoje me considero um vencedor,
pois conquistei minha formação e com isso adquiri
conhecimento que foram possíveis graças as práticas
vivenciadas dentro da empresa. Além disso, nesta
trajetória tive a oportunidade de participar na formação
e desenvolvimento das pessoas da equipe, hoje tenho
10 supervisores dos quais mais da metade foram
formados por mim dentro da própria unidade, e é algo
que me proporciona grande realização profissional.
Gosto muito de novas tecnologias, de novos desafios,
pois trabalhar na Usina Santa Terezinha é meu maior
orgulho. Obrigado por tudo que me ensinaram e
ensinam até hoje. Uma das grandes lições que aprendi
é que nunca sabemos tudo e com certeza vale aprender
sempre mais, se com vocês melhor ainda.
Na sua gerência, houve o processo de
mecanização no plantio e colheita da cana-deaçúcar. Como foi essa etapa?
Nos últimos cinco anos a Unidade Iguatemi tem
passado por diversas modificações em decorrência
da necessidade da mecanização, pois hoje estamos
com 90% do plantio e da colheita mecanizada. Para
chegarmos até aqui muitas barreiras foram encontradas,
a necessidade da mão de obra especializada, a
adaptação as novas tecnologias para a lavoura de
cana e a topografia da nossa região. Iniciamos em
nossa unidade no ano de 2011 o preparo de solo
profundo com o implemento Penta e atualmente 100%
do preparo é realizado dessa forma, o que leva ao
espaçamento combinado e a canteirização do plantio
da cana. Além disso, passamos a utilizar também o
GPS para melhorar o paralelismo do preparo e plantio
da cana buscando otimização, eliminação do pisoteio
na soqueira, uso sustentável do solo e melhores
resultados na produtividade da lavoura mas novas
tecnologias é muito gratificante e eu tenho orgulho de
participar desse desenvolvimento. E o maior desafio é a
gestão das pessoas, pois hoje temos aproximadamente
1.600 colaboradores.

COMPARTILHE

Poesia cantada
também é criada
durante percurso

Fotos/ Arquivo

Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

Ailton Costa trabalha na Unidade Paranacity há 23
anos. O motorista canavieiro tem talento para poesia, pois
em apenas um frete, de aproximadamente 2 horas, ele
cria um texto poético. O colaborador também cria suas
poesias por encomenda, a partir de uma sugestão de
tema.
Entretanto, o que ele gosta mesmo é de compor
poesias na boleia do caminhão quando faz fretes, isto é, o
percurso entre a empresa e o campo e, ainda, consegue
guardar suas poesias na memória.
Há algum tempo Ailton cria as poesias, mas nunca
levava a sério. Elaborava as poesias para os amigos que
sempre se divertiam. O colaborador já foi convidado para
participar de um programa de rádio conhecido na região
com o J. Silva, mas ainda não tinha CD. Agora, ele lançou
um CD que é tocado nas rádios de Paranacity e região.
Além de mostrar o seu talento nas rádios, Ailton também
é convidado para apresentações nas escolas, tendo já se
apresentado duas vezes.
Para o próximo ano, o colaborador pretende mostrar
seu lado artístico na empresa, como em reuniões e Sipat
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho).

O Homem e a Natureza
Ailton Costa/ Unidade Paranacity

Para você meu amigo,
Minha história eu vou contar,
Um dia de tardezinha,
Parei a carreta na minha casa, para descansar,
Eu vi minha esposa e meu filho correndo,
Filho dizia: pai que saudade, vem aqui me abraçar,
Abracei minha esposa e meu filho,
Na minha casa fui descansar,
No outro dia bem cedo,
Funcionei a carreta pra trabalhar,
No canto da casa tinha um balde,
Coloquei esse balde na cabine,
E fui viajar.
Pela estrada, fui cantando,
As palavras colocando dentro do balde,
Quando cheguei ao destino,
O balde de tantas palavras começou a derramar,
Levei esse balde para baixo de uma árvore,
Para as palavras separar,
As que serviam, eu deixei,
As que não serviam, eu tirei fora do balde,
para não misturar,
E as que serviam que deixei dentro do balde.
Para vocês vou contar:
A vida é para ser vivida,
Para não ser destruída,
Viva Jesus Cristo com a mão estendida,
Que o céu as estrelas coloridas,
Semeando o verde, as árvores, todas floridas,
A mãe natureza agradece,
Vendo as árvores todas belas e crescidas.
E vejo cana para ser plantada e cana para ser
colhida,
Eu peço a Deus e Nossa Senhora Aparecida,
Proteja os caminhoneiros, passa subida e descida,
Estrada poeirenta e fumaça poluída,
Eu vejo o canavieiro trabalhar noite e dia,
Que não traga acidente,
Que só traga, alegria trabalhando sempre com Deus,
E tua mãe virgem Maria,
A palavra que estava no balde que eu fiz esta poesia.

ÁGUA NA
BOCA

Cupcake de Maçã
com Canela
Já pensou em comer um doce delicioso sem ficar com peso na consciência? O Cupcake de
Maçã com Canela é uma ótima opção para quem procura uma sobremesa ou um lanche nutritivo
e saudável, sem abrir mão do sabor.
A receita é uma sugestão da colaboradora Karina de Pereira de Azevedo Gaualda e é uma
ótima opção para saborear com o café ou chá da tarde.
Ingredientes

3 ovos
¾ de xícara de azeite extra virgem ou óleo canola
Casca de 2 maçãs bem lavadas
1xícara e ½ de açúcar mascavo
1 xícara e ½ de farinha integral
1 colher sopa de canela em pó
1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Ligue o forno para pré-aquecer. Bata no liquidificador os ovos, o azeite de oliva (ou óleo) e as
cascas da maçã. Em uma tigela, misture o restante dos ingredientes - açúcar, farinha, canela e o
fermento. Despeje o conteúdo do liquidificador aos ingredientes secos e misture bem. Em seguida,
coloque nas forminhas. Leve ao forno por 30 minutos em temperatura média de 180°. Bom apetite!
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Você

sabe utilizar a geladeira?
Aprenda a usar as prateleiras de acordo com cada alimento e
a limpar o eletrodoméstico
Colaboradora Khary Kelly Fanhani

A compra do mercado diz muito o que vamos consumir, por isso, preste
atenção o que se escolhe para colocar no carrinho, pois certamente será o
que você e sua família consumirá.
Ao chegar em casa, a organização da geladeira é o ponto fundamental para
favorecer segurança alimentar. Saiba onde cada alimento deve ser guardado
na geladeira:
Carnes: se forem consumidas logo, devem ser armazenadas na prateleira de
cima da geladeira. Se não, coloque-as no freezer, bem embaladas.
Ovos: também devem ficar na prateleira de cima. Os novos modelos de
geladeira não têm mais a prateleira de ovos na porta, pois eles podem rachar
e sofrer mudanças de temperatura, contraindo bactérias.
Sobras de comida: devem ser bem fechadas em potes de vidro ou plástico
e armazenadas na prateleira intermediária.
Queijos: sempre bem embalados, os queijos e outros frios devem ficar na
gaveta própria.
Frutas: devem ser lavadas e conservadas em sacos plásticos para não
ressecarem nas prateleiras de baixo.
Verduras e legumes: também devem ser embalados em sacos plásticos,
mas não precisam ser lavados. Coloque-os nas gavetas inferiores.
Na porta: leite, sucos e outras bebidas que já foram abertas, molhos,
conservas e potes de geleia. Feche bem as embalagens para que, ao
abrir ou fechar a geladeira, os líquidos não caiam.
No freezer: é ideal para armazenar uma grande
quantidade de alimentos ou produtos que precisam
de uma temperatura mais baixa, como sorvete,
empanados e hambúrgueres.

Geladeira limpa

Imagem: Alexandre Mourão

A cada 15 dias, retire os alimentos da
geladeira e limpe com pano úmido
ou esponja e detergente neutro.
As partes móveis, como prateleiras,
devem ser retiradas e lavadas com água
e detergente. Dessa forma, você evita o
mau cheiro, contaminações e propagação de
bactérias na geladeira.

