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Mude, evolua, colabore!

Caro amigo,
As mudanças são essenciais para o desenvolvimento e para a
evolução. Uma pequena mudança de atitude se fortalece quando é
compartilhada, e pode ser o primeiro passo para o crescimento de uma
comunidade, empresa, cidade e até de um país.
Foi pensando na importância das pequenas atitudes que a Usina Santa
Terezinha desenvolveu o programa Agentes de Mudança, um grupo de
colaboradores criado para disseminar práticas sociais e ambientais.
Durante os últimos meses os agentes participaram de ações ambientais
e promoveram campanhas de natal para arrecadação de doações.
Dentro do processo de evolução e crescimento, a Usina Santa
Terezinha adquiriu uma nova Unidade em Umuarama. Com cerca de
1600 colaboradores, a nova Unidade mantém a missão de crescer
de forma segura e rentável, com responsabilidade socioambiental.
Mantendo o foco no crescimento com responsabilidade, a Unidade Ivaté
capacitou e atualizou o conhecimento de colaboradores sobre o controle
biológico e monitoramento da broca da cana de açúcar, de forma a
otimizar a produção com métodos que ajudem a manter o equilíbrio no
meio ambiente.
Capacitar, ensinar e profissionalizar. A Usina Santa Terezinha
reconhece que esses são meios de contribuir para a evolução. Em
2013, as Unidades Iguatemi e Tapejara formaram novas turmas do
projeto AAJ – Aprendizagem de Adolescentes e Jovens que, além de
formar profissionais, desenvolve jovens cidadãos comprometidos com a
sustentabilidade.
Assim, a Revista Santa Terezinha agradece a todos que, de alguma
forma, colaboram com as evoluções e novas conquistas e deseja que
essa leitura nos motive a contribuir com mudanças que nos façam
crescer ainda mais.
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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Motivação:
Foto/ Juciliane Oliveira

combustível que nos
move para ação

Colaboradora
Gisele Pereira Higino Vareschini

O ano de 2013 chega ao fim e um novo ano se inicia com
novos sonhos e perspectivas. Todos nós somos movidos por
nossos objetivos de vida e, sem eles, quase nunca teríamos
motivos para existir.
Essa motivação é um importante combustível para
recarregar o estímulo de viver, e pode ser encontrada em
diversas áreas e fases no decorrer da vida. Fazer um
balanço sobre nossas atitudes, perspectivas, conquistas e
dificuldades serve para criar metas para a nova fase que se
inicia. Sendo assim, é importante analisar com mais cuidado
o que nos traz motivação.
Saiba indicar as mudanças e as evoluções deste ano que
passou e identifique o que pode ser mudado e melhorado
em 2014. Tenha sempre um parâmetro para alcançar o que
almeja e perceba o que te motiva a atingir seus objetivos.
Traçar metas é o primeiro passo para conquistar o que deseja.
Priorize suas metas de acordo com a importância de cada
uma delas. Seja persistente e pratique a superação todos
os dias. É preciso saber que precisamos tentar fazer o que
achamos que não somos capazes. Comece por esse indicador
e, a partir das suas perspectivas e de suas conquistas, crie
sua própria motivação.
O início de um novo ano é a época ideal para repensar o
que te inspira e te faz agir. Aproveite os primeiros meses para
se planejar. Liste seus projetos, seja assertivo e lembre-se: o
pensamento positivo também é um fator favorável para essa
reflexão.
Gisele Pereira Higino Vareschini é Analista de Recursos
Humanos Sênior e graduada em Psicologia e Letras.

O Piquenique
das Tartarugas
Sugestão / Colaboradora Larissa Bettin Vargas

“A família de tartarugas decidiu sair para um piquenique e, por serem naturalmente lentas, levaram
alguns dias até ficarem prontas para o passeio. Finalmente, a família de tartarugas saiu de casa em
busca de um lugar apropriado durante o segundo dia da viagem e encontraram um lugar ideal.
As tartarugas levaram mais algumas horas para limpar a área, desembalar a cesta de piquenique,
até que terminaram os arranjos. Mas assim que ficaram prontas para comer, descobriram que tinham
esquecido o sal. Poxa, todas concordaram que um piquenique sem sal seria um desastre! Após uma
longa discussão, a tartaruga mais nova foi a eleita para voltar até a casa e pegar o sal, já que era a
mais rápida entre todas.
A pequena tartaruga lamentou, chorou e esperneou, mas acabou concordando em ir sob uma
condição: ninguém poderia comer até que ela voltasse. A família toda concordou e a pequena
tartaruga então saiu para buscar o sal.
Três dias se passaram, mas a pequena tartaruga ainda não havia retornado. Cinco, seis dias… Até
que, no sétimo dia, a tartaruga mais velha já não aguentava de tanta fome. Ela anunciou que ia comer
e começou a desembalar um sanduíche.
Assim que ela deu a primeira dentada, a pequena tartaruga saiu detrás de uma árvore e gritou:
- Ahaaaaa! Eu tinha certeza que vocês não iam me esperar. Agora é que eu não vou mesmo buscar
o sal!”

No trabalho em equipe, e também em nossas vidas, muitas vezes
as coisas acontecem mais ou menos desse jeito. Desperdiçamos
muito tempo esperando que as pessoas vivam à altura de nossas
expectativas, e ficamos tão preocupados com o que os outros estão
fazendo, que deixamos de fazer a nossa parte, de fazer o que se
espera de nós.
Entre o estímulo e a resposta, há um espaço, onde estão a
liberdade e o poder de mudar as nossas escolhas. Entre qualquer
coisa que tenha acontecido - ou esteja acontecendo - com você, e
a sua resposta a elas, há um espaço em que você tem a liberdade
e o poder de escolher a sua resposta. E é essa a resposta que vai
governar o seu crescimento, suas realizações e suas contribuições
para que você e sua equipe se tornem cada vez melhor.
Se os outros não estão fazendo a parte que lhes compete, ao
invés de se deixar influenciar pela situação, escolha fazer o melhor.
Decida fazer a sua parte com excelência porque, dessa maneira,
você é quem influenciará os outros, ajudando a tornar a equipe e o
ambiente de trabalho melhor a cada dia.
Fonte: Marcos Fabossi / www.blogdofabossi.com.br
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Setor sucroalcooleiro
Foto/ Arquivo

busca sustentabilidade

Colaborador
Sidney Bispo dos Santos

6

A sustentabilidade já é uma tendência em todos os segmentos
da indústria. Caracteriza-se uma produção sustentável, aquela que
utiliza os próprios recursos de forma contínua e duradoura, sem a
necessidade de importar insumos de outro sistema. Sendo assim, as
grandes companhias são quem assumem a grande responsabilidade
sobre a consciência da preservação ambiental.
Atualmente, a sustentabilidade é usada também como estratégia
para adquirir vantagens comerciais. Os produtos politicamente
corretos se tornaram preferência nos mercados de consumo, o que
permitiu a expansão de alguns segmentos, especialmente o da
indústria de energias renováveis.
O setor sucroenergético tende a se expandir conforme a demanda
de etanol por grandes nações consumidoras de combustíveis fósseis,
que estão desenvolvendo programas de despoluição atmosférica.
O Brasil é o único país no mundo com potencial para exportar
combustível menos poluente e atender essa nova demanda.
A implantação de novos empreendimentos que visam à exploração
da cana para geração de etanol, deve estar vinculada às normas
de licenciamento ambiental que melhor direcionam a utilização dos
recursos naturais para redução dos impactos no meio ambiente.
Historicamente, a cana explora regiões de solos com elevadas
limitações de produção, principalmente os solos arenosos onde,
além da baixa fertilidade natural, existe uma grande suscetibilidade
a erosões.
A produção de cana, no entanto, busca a sustentabilidade em
diversos aspectos. As práticas de conservação visam preservar e
elevar a fertilidade da terra, o principal recurso natural explorado,
com o acréscimo de matéria orgânica no sistema, através da adição
de palha sobre o solo. Essa medida reduz o escorrimento superficial
das águas das chuvas elevando, então, a infiltração e reduzindo
as erosões. Dessa forma, tanto o ambiente de produção quanto a
produtividade da planta são otimizados.
Atualmente, todos os resíduos industriais gerados no processamento
da cana, como vinhaça, torta de filtro, águas industriais e bagaço, são
valorizados e utilizados para promover a produção da própria cultura.
Após as descobertas dos benefícios agronômicos da vinhaça, ela
passou a ser um importante insumo dentro do sistema de produção
de cana-de-açúcar. Fonte de nitrogênio e de potássio, sua aplicação
via fetirrigação permite a redução da adubação química.
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Outro importante subproduto da extração do caldo da
cana é a torta de filtro, rica em fósforo, um nutriente mineral
essencial para o desenvolvimento das plantas, e que vem
se tornando cada vez mais caro e escasso. As águas
residuais, originadas através do processo de evaporação
do caldo somado à água utilizada para limpeza da cana,
voltam à lavoura também via irrigação, o que reduz os
riscos de estresse hídrico da planta em épocas secas.
Por fim, o bagaço é utilizado nas caldeiras que alimentam
turbinas a vapor e movem geradores, permitindo que a
usina seja autossuficiente em consumo de energia elétrica,
podendo ainda comercializar o excedente para empresas
de distribuição de energia.
O álcool é até 90% menos poluente que a gasolina, o que
o faz ser considerado uma forma combustão relativamente
limpa. O resultado da queima da palha da cana é a
emissão do gás carbônico para a atmosfera. Esse mesmo
gás é reabsorvido pelas plantas e utilizado na fotossíntese
para a formação de carboidratos e, consequentemente,
para o crescimento da cana-de-açúcar. Portanto, as
emissões de carbono por conta da queima da cana são
depois fixadas pelos próprios canaviais, promovendo um
equilíbrio no sistema, sem representar um acréscimo dos
gases promotores do efeito estufa. Já com os combustíveis
de origem fóssil, cuja formação vem de organismos
mortos e soterrados há milhões de anos, o carbono é
liberado e acrescentado como gás na atmosfera atual.
Essa justificativa coloca o etanol como um combustível
renovável, pois pode ser produzido por meio de fontes que
podem ser repostas.
Tem-se expectativa da extinção da queima da canade-açúcar, desde que seja desenvolvida a tecnologia
necessária. Isto é, o desenvolvimento de máquinas com
maior rendimento operacional na cana crua a valores mais
acessíveis.
Contudo, a substituição da energia de origem não
renovável por recursos renováveis, reúnem importantes
vantagens econômicas e ambientais ao planeta, sendo de
fundamental importância para o nosso desenvolvimento.

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013
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Colaboradores participam
de treinamento para
desenvolvimento profissional
Fotos/ Arquivo

Colaboradora Gisele Pereira Higino Vareschini

O treinamento é uma ferramenta estratégica
para o desenvolvimento de uma organização.
Com o mundo cada vez mais competitivo e um
ambiente que está em constante mudança,
promover o aprendizado de novas tecnologias,
métodos e desenvolvimento pessoal é essencial
para manter o bom funcionamento de uma
empresa.
Pensando nisso, a Usina Santa Terezinha
já mantém uma parceria de longa data com o
SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural visando a profissionalização de seus
funcionários. Firmando ainda mais essa união,
o Recursos Humanos Corporativo, por meio de
seu Setor de Treinamentos, promoveu, durante
todo o ano de 2013, diversos cursos voltados
para a área de administração. Os treinamentos
tiveram como objetivo o desenvolvimento e
aperfeiçoamento profissional dos Colaboradores
de todo o Setor Administrativo da empresa.
Todos os colaboradores dos setores
8
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Financeiro, Protocolo e Distribuição, Segurança
do Trabalho, Apoio Administrativo, Compras,
Auditoria, Fiscal, Contabilidade, Comercial,
Sustentabilidade, Desenvolvimento de Recursos
Humanos, Administração de Pessoal, Parceria
Agrícola e Atendimento Corporativo puderam
participar dos cursos. Ao todo, foram formadas
quatro turmas, totalizando 130 participantes.
Por meio deste programa de Desenvolvimento
Profissional foram promovidos o Treinamento
de Redação Empresarial e Comunicação,
ministrado pelo professor Geraldo Xavier Silveira,
além do Treinamento de Oratória “Como Falar
em Público”, com a professora Sirley Machado
Maciel.
Desde seu início, a parceria entre a Usina
Santa Terezinha e o SENAR tem trazido
resultados muito positivos e contribuído para
o desenvolvimento profissional dos nossos
colaboradores.

AFUS
organiza confraternização
de final de ano em Maringá
Fotos/ Evandro Fernandes

Para celebrar o ano que passou, a Associação
dos Funcionários da Usina Santa Terezinha de
Maringá organizou uma confraternização para
todos os colaboradores associados.
Além do cardápio caprichado – que teve
costela de fogo de chão como prato principal

–, a noite foi animada por música ao vivo e
sorteio de brindes. Foram sorteados quase 160
brindes, como kits de cozinha, cestas natalinas
e celulares e canecas. Cerca de 200 pessoas
compareceram à festa, que aconteceu no salão
da AFUS.
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013
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Cinema ao ar livre
para 18 cidades e distritos
Projeto patrocinado via Lei Rouanet exibiu 37 animações, documentários e ficções
durante os seis meses de realização
Foto/ Ivan Amorin

Suelen Albuquerque

Com patrocínio exclusivo da Usina Santa Terezinha, o Projeto Caravana
Cultural levou cultura e educação para 18 cidades e distritos do Paraná
e Mato Grosso do Sul.
Com a estrutura montada ao ar livre, o projeto exibiu 37 animações,
documentários e ficções, totalizando 3.300 horas de projeção de
audiovisuais. Além da oportunidade de assistir curtas-metragens, as
crianças também receberam kits educativos, sendo distribuídos 3.500
materiais durante os seis meses de 2013 que o projeto foi realizado.
Segundo o diretor financeiro da Usina Santa Terezinha, Paulo
Meneguetti, o Caravana Cultural ainda contemplou materiais educativos
para as crianças, estendendo a proposta do projeto para os lares. Em
cada kit havia um DVD com animação do processo do açúcar, tabuleiro
de jogo educativo, caderno de atividades culturais e papel semente.
“Tivemos grande aceitação por parte do público, formado por famílias,
com muitas crianças presente nas exibições. O resultado nos deixa muito
felizes, já que estamos contribuindo para a formação de indivíduos mais
críticos”, destaca a coordenadora do projeto, Inez Petri.
Meneguetti ressalta a parceria da empresa com o projeto. “A partir da
Lei Rouanet, a Usina Santa Terezinha é parceira do Projeto Caravana
Cultural que possibilita o acesso à cultura brasileira e proporciona a
muitos moradores de cidades do interior a oportunidade do cinema”,
afirma.
Segundo os organizadores, o público total foi cerca de 30 mil pessoas.
O produtor executivo do projeto, Pery de Canti, explica que o cálculo para
levantar a quantidade média de espectadores por sessão de projeção
em cada cidade/distrito leva em conta o público sentado, em pé, ao
redor (bancos de praças, igrejas, carros e comércio local), nos arredores
(sacadas de varandas residenciais, além de motoristas que passam com
seus veículos ao lado das apresentações).

Cidades/ Distritos

Número de exibições

Paraná
Tapejara

3

Paranacity

2

Cruzeiro do Sul

2

Rondon

2

Indianópolis

2

São Tomé

2

Japurá

2

Ivaté

6

Cidade Gaúcha

2

Iguatemi

2

Icaraíma

2

Mandaguaçu

2

Guairaçá

1

Diamante do

1

Norte
Nova Olímpia

2

Terra Rica

1

Ademar de Barros

1

Mato Grosso do Sul
Eldorado

2

Total

37

Caravana Cultural leva
cinema para as ruas de
Cidade Gaúcha
O projeto, que tem patrocínio da Usina Santa Terezinha por meio da Lei Rouanet,
promove a cultura em cidades fora dos grandes eixos
Colaboradora Taíse Signorini

Promover a cultura e proporcionar momentos de
lazer à população local. Esses foram os objetivos da
Caravana Cultural, que passou por Cidade Gaúcha
e Nova Olímpia em outubro e novembro de 2013.
A Caravana ficou por dois dias em cada cidade,
e fez quatro apresentações para cerca de 200
participantes por dia.
O projeto Caravana Cultural leva unidades móveis
de cinema para cidades de pequeno porte, que são
carentes em ofertas culturais. Em Cidade Gaúcha,
a Secretaria Municipal de Educação se uniu à
Caravana com o objetivo de incentivar o envolvimento
de crianças e adolescentes. Mas além do público
jovem, o evento atraiu pais e demais familiares, o
que fez com que as apresentações superassem a
expectativa de público em todos os dias.

Fotos/ Arquivo

Viabilizado pela Lei Rouanet, o projeto é realizado
pela Petri Produções, com Patrocínio Cultural
exclusivo da Usina Santa Terezinha, e faz um papel
importante na aproximação da população e da arte.
Os filmes exibidos são curtas metragens de ficção,
documentários e animações, sempre nacionais e
com censura livre.
Os espectadores acompanharam a montagem da
tela inflável, do projetor e das 200 cadeiras enquanto
aguardavam ansiosos pelo início dos filmes. Durante
as apresentações também foram distribuídos kits de
lazer para o público infanto-juvenil,
fazendo com que proposta do projeto
tenha continuidade no dia a dia dos
participantes e reforçando o caráter
cultural e educativo da iniciativa.

Foto/ Helton Buosi Correa

Unidade Ivaté tem tarde de
treinamento motivacional
Profissional do SENAR-PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) falou sobre a
importância da qualidade nas relações profissionais e pessoais
Colaborador Marcos Henrique da Silva

A realização de cursos e treinamentos que ajudam
a desenvolver os potenciais dos colaboradores é
essencial para o bom desempenho das empresas.
Pensando nisso, a Unidade Ivaté, em parceria com
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ivaté e o
Sindicato Patronal da cidade, realizou, no início de
novembro, o Treinamento Cana Motivacional.
Ministrado pelo instrutor do SENAR-PR, Luiz
Paulo Corso, o treinamento foi dado à equipe de
colaboradores do Viveiro de Mudas Florestais da
Unidade. Participaram do curso 32 colaboradores
que trabalham com coleta de espécies florestais
nativas, formação de novas mudas, plantio e
controle das ervas daninhas.
A palestra do professor Luiz Paulo Corso teve
como objetivo motivar e instruir os participantes a
respeito da qualidade nas relações profissionais,
12
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familiares e sociais. Durante a tarde também foram
dadas orientações teóricas sobre ética e qualidade
de vida.
De forma objetiva, o curso combinou a teoria com
exibição de vídeos educativos e interação entre os
participantes. As dinâmicas de grupo ajudaram
a manter os colaboradores entretidos o dia todo.
Segundo a colaboradora Beatriz Aparecida da
Silva Prado, além de produtivo, o treinamento
também foi muito divertido “Eu não brincava há
muito tempo, pude sentir novamente o gosto das
brincadeiras e passar um dia muito descontraído”.
As colaboradoras Decina Elias Santana Brito,
Ana Valacir Fortuoso Marques e Márcia Ana Alves
enfatizaram as dinâmicas do cabo de guerra e da
dança da cadeira, que fizeram o treinamento ser
mais atrativo e bem diferente do esperado.

Fotos/ Fabiula Marques Almeida Pacheco

Dia do Engenheiro e do Técnico em Segurança
do Trabalho é comemorado em Umuarama

Colaboradora Fabiula Marques Almeida Pacheco

No dia 27 de novembro, todo o país comemora o
Dia do Engenheiro e do Técnico em Segurança do
Trabalho. Esses profissionais são os responsáveis
por garantirem a integridade física dos funcionários,
além de colaborarem com um ambiente de trabalho
produtivo e livre de perigos. Lembrando-se da data, a
Usina Santa Terezinha, Unidade Umuarama, realizou
uma série de atividades com os profissionais do setor.
O dia começou com um diálogo entre toda a equipe,
mediado pela Analista de Desenvolvimento em RH
Rosana Perin e a Engenheira de Segurança do Trabalho
Rosangela Silva. Em seguida, a equipe participou de
uma dinâmica de grupo que, segundo Letícia Ferreira,
Técnica em Segurança do Trabalho, ajudou muito no
processo de interação entre os colaboradores. “Foi
muito bom! Nos sentimos valorizados e motivados com
as atividades”. A técnica em Segurança do Trabalho
Jaqueline Miranda, ressaltou que a atividade inspirou o
espírito de equipe. “As atividades foram uma forma de
valorizar os profissionais da área. Pudemos perceber
que a equipe de Segurança do Trabalho é muito unida
e as dinâmicas só reforçaram isso”. A comemoração
acabou com um café da manhã especial, servido no
refeitório da empresa com a presença do Diretor da
Unidade, Claudio Meneguetti.
As atividades realizadas pelo Engenheiro e pelo
Técnico em Segurança do Trabalho são de extrema
importância para a empresa. A Segurança do Trabalho
tem por finalidade promover ações preventivas,
de forma a eliminar ou minimizar os acidentes e as

doenças ocupacionais, protegendo a integridade física
de cada colaborador.
É por meio do cumprimento de normas e regulamentos
que o setor conscientiza os colaboradores, implantando
bons hábitos de segurança que fazem do ambiente de
trabalho um local mais seguro e agradável.
Ciente da importância desses profissionais, a
Engenheira Rosangela Silva foi quem tomou a iniciativa
de homenagear os colaboradores da área. “Considerei
muito importante a atitude da Rosangela. Com isso,
podemos resgatar a essência do trabalho de cada um,
motivando-os para o desenvolvimento profissional”,
frizou a Analista de RH Rosana Perin.
O colaborador Uilian da Silva Olegário, Técnico
em Segurança do Trabalho, se emocionou com a
comemoração do dia de sua profissão “Nem no dia do
meu aniversário fui homenageado da maneira como
estamos sendo hoje”, disse ele durante as atividades.
O colaborador José Seline da Silva também achou a
atitude muito importante “Nos dez anos que eu tenho
de experiência na área, essa é a segunda vez que
recebo uma homenagem como essa”.
A segurança no local de trabalho ajuda na organização
da empresa, aumentando assim sua produtividade e a
qualidade de seus produtos, o que torna a empresa
cada vez mais competitiva. Hoje, o setor de Segurança
se tornou multidisciplinar. Além dos profissionais da
segurança, a área é formada também por Médicos e
Enfermeiros do Trabalho.

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013
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Associação dos Funcionários de
Tapejara inaugura lanchonete
Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal

A Associação dos Funcionários da Usina Santa
Terezinha de Tapejara inaugurou, no dia 15 de
Novembro, uma nova lanchonete. O evento contou com
a participação dos associados e de diversos visitantes
da comunidade e foi animado pela cantora tapejarense
Thaís Juliana, que já participou de diversos programas
Fotos/ Marciano Clementino dos Santos
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da televisão nacional.
Sob o comando da equipe da Pizzaria Du Chefe,
chefiada pelo empresário Marciano Clementino dos
Santos, a nova lanchonete chega muito bem preparada
para o atendimento dos associados e é mais uma
opção de lazer para os associados da ASFUST.

Unidade Umuarama promove
treinamento de primeiros socorros
Em curso, colaboradores aprenderam lições básicas e valiosas sobre o atendimento de
emergência

Fotos/Fabiula Marques Almeida Pacheco

Colaboradora Fabiula Marques Almeida Pacheco

Alguns conhecimentos simples podem ser
essenciais para agir diante de um acidente. Não
somente no trabalho, mas em toda nossa vida, as
noções de primeiros socorros são valiosas para evitar
complicações e, até mesmo, salvar vidas.
A Costa Bioenergia, Unidade Umuarama da
Usina Santa Terezinha realizou, entre os meses de
novembro e dezembro, o treinamento de Noções
Básicas de Primeiros Socorros. O curso foi ministrado
pela Enfermeira do Trabalho Bárbara Lorena Hatum
aos colaboradores do setor Agrícola – motoristas de
ônibus, apontadores de trabalhadores rurais, fiscais e
líderes de frente de trabalho mensalistas.
Além das informações essenciais sobre primeiros
socorros, o curso também abordou assuntos como
os aspectos legais no atendimento de emergência,
avaliação da cena do acidente, obstrução respiratória
e RCP (reanimação cardiopulmonar), emergências
clínicas, ferimentos e lesões em geral, envenenamento
e intoxicação, além de resgate e remoção das vítimas.
Segundo o motorista de ônibus Adelson
Mascarenhas, colaborador da Unidade, o treinamento
foi importante para aprender que, as noções básicas
de primeiros socorros podem nos ajudar em diversas

situações: em casa, com a família, no trabalho ou com
os amigos.
A enfermeira que ministrou o curso, Barbara Lorena
Hatum, destacou que os conhecimentos básicos sobre
Primeiros Socorros são primordiais não apenas para
funcionários da empresa, mas para toda a sociedade.
“O grupo foi participativo e interativo em todas as
dinâmicas e teorias aplicadas. Eles saem do curso
preparados para agir, na prática, em caso de incidentes
que precisem de atendimento de emergência”.
Além do curso de primeiros socorros, a Unidade
Umuarama também realizou os Treinamentos de Pá
Carregadeira e Motoniveladora, em parceria com
o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural. Os cursos tiveram a finalidade de ajudar no
desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas
dos colaboradores que trabalham com as máquinas.
Segundo o colaborador Enoch Barbosa da Silva,
a iniciativa da empresa em realizar treinamentos em
todas as áreas de trabalho é muito importante. Ele
participou do Treinamento de Motoniveladora, ao lado
do colega Devair Alves de Oliveira. Ambos concordam
que agora entendem melhor as técnicas de trabalho
que podem ser usadas com a máquina.
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013
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Unidade Iguatemi e Tapejara formam
nova turma do AAJ – Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens
O programa de aprendizagem ajuda a inserir jovens no mercado de trabalho e colabora
para a capacitação das futuras gerações
Unidade Tapejara
Colaboradoras Liliane Lopes Rodrigues e Cristiana Monteiro

A Usina Santa Terezinha, Unidade de Tapejara,
realizou a formatura da 3ª turma de Mecânicos, do
programa de Aprendizagem de Adolescentes e Jovens
realizado em parceria com o SENAR (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural).
A cerimônia aconteceu na ASFUST (Associação
dos Funcionários da Usina Santa Terezinha de
Tapejara) e foi organizada pelo time de Analistas de
RH da Unidade. No jantar, além dos familiares dos
formandos, também compareceram representantes da

Usina Santa Terezinha, do SENAR e autoridades do
município.
O curso teve a duração de dez meses, entre
aulas teóricas e práticas ministradas por instrutores
do SENAR e formou uma turma de 30 jovens e
adolescentes.
Para muitos deles e jovens, a participação no
programa AAJ representa uma primeira chance de
ingressar no mercado de trabalho e a oportunidade de
construir uma carreira.
Fotos/ Leandro Gomes

Unidade Iguatemi
Colaboradores Camila Maria Calabrezi e Renato Henrique Nicoleti

A Unidade Iguatemi formou mais uma turma do
AAJ – Aprendizagem de Adolescentes e Jovens. Em
discurso durante a cerimônia, Renato Henrique Nicoleti,
Encarregado de Treinamentos falou sobre os objetivos e
a importância do programa. Confira o discurso na íntegra:

“O AAJ – Aprendizagem de Adolescentes e Jovens
é um programa de aprendizagem realizado pela Usina
Santa Terezinha em parceria com o SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) há três anos com o
curso de Mecânica de Tratores. Em 2013, foi estabelecida
também uma parceria com o SENAI (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial) para o curso de Auxiliar
na Produção de Açúcar e Álcool. O projeto tem como
objetivo preparar e oportunizar o ingresso do jovem no
mercado de trabalho e tem base na Lei 10.097/2000. A
Lei da Aprendizagem, como é conhecida, fundamenta
a intenção e os esforços da Usina Santa Terezinha
em contribuir com a qualificação e a melhoria na
empregabilidade dos jovens na comunidade formada por
todos os municípios que abrangem a atuação da Usina.
Através deste programa a Usina Santa Terezinha,
enquanto empresa consciente de seu papel na
responsabilidade social, pretende contribuir para a

formação profissional de jovens que saibam fazer
novas leituras do mundo e que sejam capazes de
tomar decisões e intervirem de forma positiva na
sociedade. A Usina Santa Terezinha acredita que essa
é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado,
sociedade, empresa, famílias e os próprios jovens, já
que, com o programa eles fortalecem a autoestima e
a condição de cidadãos por meio do trabalho com sua
capacidade criativa e realizadora.
Mais do que cumprir o que determina a legislação,
a Usina Santa Terezinha, focada na responsabilidade
social, continua investindo na contratação e formação de
aprendizes, pois o desenvolvimento só é possível se for
sustentável para companhia e para a comunidade.
A Usina Santa Terezinha acredita que a aprendizagem
é um instrumento gerador de oportunidades, tanto para
o jovem quanto para a Usina. O jovem é capacitado para
desempenhar atividades profissionais e ter a capacidade
de discernimento para lidar com diferentes situações
no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, permite que
a empresa forme mão de obra de qualidade, que está
cada vez mais escassa e é necessária no cenário em
permanente evolução do mercado econômico em que
vivemos.”
Fotos/ Arquivo

Unidade Ivaté encerra
safra com missa solene
de agradecimento
Colaboradores Fabio Eduardo Zampieri / Marcos Henrique Silva

A Usina Santa Terezinha, Unidade Ivaté, celebrou na
Paróquia da Ressurreição de Ivaté, uma missa solene
de agradecimento às graças alcançadas durante a safra
2013/2014.
A missa, que foi celebrada pelo Padre José Valdeni
Lugli da Silva e por ministros da Paróquia Ressurreição,
teve comentários, liturgia, ação de graças e o grupo de
cânticos ministrados por colaboradores da Usina.
Cerca de 300 colaboradores dos setores industrial e
agrícola estiveram presentes. Ao final da celebração, o
Engenheiro Marcos Henrique deixou uma mensagem de
ação de graças:

“É chegado o momento de fazer o balanço final
desse ano. Você se lembra de, quando no início do ano,
estivemos aqui celebrando a Missa de Início da Safra
2013 e pedimos a Deus que nos abençoasse com uma
boa safra, saúde e proteção nos momentos de riscos
de acidentes de trabalho e percurso? Pois bem, aqui
estamos para agradecer-Te Senhor. Por termos vencido,
superado desafios e dificuldades. Rendemos Graças a
Ti, Deus, por nenhum acidente grave, por nenhuma vida
ceifada durante a execução do trabalho.
Este é o momento de celebrar a boa colheita e com
alegria, apreciar os bons frutos resultantes do nosso
esforço! Obrigado, Senhor, pela vida que recebemos
como Dom maior de Deus; Seguindo o exemplo do
Menino Jesus, o próprio Deus que se encarnou, nascido
de Maria na humildade de uma manjedoura, suportou a
dor e o sofrimento e mesmo assim conservou a pureza
e o coração transbordante de amor pela humanidade,
temos condições de fazer nossas escolhas: escolha
então fazer o bem, proporcionar vida e alegria. Escolha
o amor!”
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Fotos/ João Fernando da Silva

Natal em Paranaguá
Crianças dos bairros Porto dos Padres, Baixada do Arasta, Morro da Cocada, Vila do Povo, Vila São Carlos,
Vila Primavera e Emboguaçu, em Paranaguá, tiveram um natal mais feliz devido a projeto beneficente.
O projeto Natal 2013 contou com patrocínio da Usina Santa Terezinha e promoveu uma tarde de muitos jogos
e brincadeiras com música, cama elástica, piscina de bolinhas, pintura facial, distribuição de algodão doce,
pipoca e outras guloseimas.
Foto/ Marcos Tibeletti
Foto/ Ivan Amorim

A Usina Santa Terezinha, Unidade
Iguatemi, recebeu uma turma de alemães
que conheceram os setores industrial
e agrícola da empresa. Ao todo, foram
recebidos seis aposentados do sul da
Alemanha, de Baviera/ Allgäu – região
que predomina a criação de gado. Na
ocasião, a turma visualizou o processo
industrial do açúcar e álcool.

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013
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Colaboradores renovam conhecimentos
sobre controle biológico
O controle biológico da broca da cana-de-açucar ajuda na produtividade da colheita
e na preservação do meio ambiente

Ilustração/ Alexandre Mourão

Foto/ Marcos Henrique da Silva

Colaborador Marcos Henrique da Silva

A broca da cana-de-açúcar, de nome científico Diatraea
saccharalis, é a principal praga dos canaviais, e costuma
causar grandes danos no campo, como a perda de peso e a
diminuição da germinação da cana. O fungo também causa a
inversão da sacarose, que prejudica a qualidade do processo
industrial tanto do açúcar, quanto do etanol.
Para que se produza uma matéria prima com qualidade,
alguns cuidados devem ser tomados. O controle da brocada-cana é feito através do manejo integrado, utilizando,
prioritariamente, o método biológico. O parasitoide mais usado
atualmente é a vespa Cotesia flavipes, considerado o mais
eficiente agente de controle biológico da fase larval da brocada-cana. Para que o produto biológico seja aproveitado ao
máximo, é necessário manter uma equipe de levantamento e
controle que identifique o momento de controlar a broca para
conseguir uma cana-de-açúcar de qualidade.
Com o objetivo de formar novos membros e melhorar o
conhecimento daqueles que já atuam na equipe, a Unidade
Ivaté realizou, no dia 16 de dezembro, um treinamento sobre
a metodologia de monitoramento e controle da broca da cana
de açúcar.
Tendo como facilitador o assessor técnico e Engenheiro
Agrônomo da Usina Santa Terezinha, Fernando Cesar
Pattaro, o treinamento envolveu explicações teóricas, além de
práticas de campo. Vinte e três colaboradores participaram da
demonstração da metodologia de levantamento populacional
da broca e de liberação do parasitoide para controle.

Unidade Cidade Gaúcha participa
da Semana Acadêmica do curso de
Engenharia Agrícola da UEM
Fotos/ Heverton Batista dos Santos

Colaboradores Taíse Signorini / Marcos Rogério Espoladore

Uma nova tecnologia utilizada pela Usina Santa
Terezinha Unidade Cidade Gaúcha, foi compartilhada
na Semana Acadêmica do curso de Engenharia Agrícola
da UEM – Universidade Estadual de Maringá, Campus
do Arenito.
Os acadêmicos participaram de um dia de campo,
acompanhando a utilização de um novo equipamento,
que trabalha para a conservação de solo e melhora
o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar. O
equipamento Penta tem sido utilizado em Cidade
Gaúcha, assim como em outras em outras unidades
da Usina Santa Terezinha, com a proposta de otimizar
o trabalho e consequentemente gerar benefícios,
priorizando o aumento da produção canavieira.
As lideranças da Usina puderam compartilhar, no
dia 08 de novembro, o conhecimento que possuem,
contribuindo assim para a formação teórica e prática dos
futuros Engenheiros Agrícolas da UEM. A Universidade
veio representada pelos Professores Denise Mahl Porcel
e Reny Adilmar Prestes Lopes.
De acordo com o Supervisor Marcos Rogério
Espoladora, contribuir e ter a oportunidade de repassar
o que esta sendo usado de mais moderno no setor de
preparo de solo e plantio, foi um dos objetivos da prática.
Espoladora ainda destacou a intensa participação de
todos no encontro, bem como o interesse demonstrado
frente à possibilidade de se visualizar, na prática, como
acontece o trabalho dentro da Unidade Cidade Gaúcha.
O encontro ainda contou com a participação de Elton
Martins, responsável técnico da empresa Mafes –
Inteligência Agrícola, que é a fabricante do equipamento.
Mais uma vez, a Usina Santa Terezinha assume
um compromisso em contribuir para a formação da
sociedade. A parceria com instituições acadêmicas é de
importância crucial, já que possibilita conhecimento e
novas experiências, podendo acrescentar o diferencial
na formação de futuros profissionais.
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013
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Unidade Umuarama
é nova aquisição da Usina Santa Terezinha
Com 1.261 colaboradores, a unidade produtiva plantou em 2013 – 4.304 hectares e a
previsão para os anos seguintes é de 5.700 hectares
Colaboradoras Fabiula Marques Almeida Pacheco /
Kélia Cristina de Carvalho Biasuz

A Costa Bioenergia, localizada em Umuarama,
Paraná, é a nova aquisição da Usina Santa Terezinha,
e já está se adequando aos padrões da empresa
desde a alteração do quadro societário, em junho de
2013. A nova unidade está sob a direção de Claudio
Meneguetti, junto aos gerentes do setor agrícola,
Maurício Miyamoto, industrial, José Paulo Paschoal
e do supervisor administrativo, Ágide Eduardo Perin
Meneguette.
O quadro de colaboradores da unidade conta com
22
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1.261 colaboradores. São 612 no setor agrícola, 166
na área industrial, 43 no corpo administrativo e cerca
de 440 colaboradores na lavoura, que atuam no plantio,
preparo e na colheita da cana-de-açúcar.
Para o gerente agrícola - Maurício Miyamoto, a
aquisição da Unidade Umuarama representou também
a oportunidade de assumir um novo desafio em um
cargo de gerência. “Isso demonstra o compromisso da
empresa em valorizar os seus colaboradores e só faz
aumentar o orgulho de fazer parte dessa equipe”, diz.

Fotos/ Arquivo

Com quatro anos no mercado sucroenergético, a
Costa Bioenergia entra em sua terceira direção com a
Usina Santa Terezinha. Com a chegada da empresa,
foram retomados os investimentos e as atividades de
crescimento na área agrícola, industrial e no quadro
funcional para a próxima safra.
Durante o ano de 2013, foram plantados 4.304
hectares e, para os anos seguintes, a previsão é que o
plantio chegue a 5.700 hectares ao ano. Já o complexo
industrial tem capacidade de 6.000 toneladas por dia
e, as próximas safras, que devem começar na segunda
quinzena de março devem chegar a 6.500toneladas
por dia. Apesar de já estar preparada para a geração,
a nova unidade ainda não exporta energia.
Segundo o diretor da unidade, Claudio Meneguetti,

a Costa Bioenergia é a 11ª unidade e vem para ajudar
a empresa a cumprir sua missão: atuar de forma
segura e rentável, com produção de cana-de-açúcar,
açúcar, etanol, energia elétrica e seus derivados, para
atendimento dos mercados nacionais e internacionais,
com responsabilidade socioambiental e contribuindo
para o desenvolvimento sustentável da companhia e
da comunidade.
De acordo com o gerente industrial, José Paulo
Paschoal, o ano de 2013 foi de muita turbulência,
com a mudança de gestão da nova unidade, mas o
saldo final de todo o trabalho é positivo “A empresa
está consolidada, valorizando os colaboradores e, com
certeza, isso mantém nossa equipe motivada. Faremos
a nossa unidade cada dia melhor”, destaca.
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013
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RESULTADOS

Foto / Adriana Aparecida Fernandes

Programa de Avaliação Interna na Unidade Ivaté
A avaliação é feita mensalmente e todos os setores são pontuados e, no final do ano,
há uma premiação
Colaborador Fábio Eduardo Zampieri

O Programa 5S surgiu no Japão, alguns anos
após a Segunda Guerra Mundial, como forma de
superar as dificuldades relacionadas à limpeza e a
organização, heranças que o país trouxe dos anos
de conflitos.
O nome 5S é uma referência a cinco palavras
do idioma japonês: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e
Shitshuke. Em português, o programa é traduzido
para os cinco sensos: Utilização, Ordenação,
Limpeza, Saúde e Autodisciplina, todos com o
objetivo de melhorar o ambiente de trabalho, a
manutenção da infraestrutura, a qualidade de vida
dos colaboradores e a boa imagem da empresa.
Sempre preocupada com melhorias contínuas,
a Usina Santa Terezinha adotou o programa
5S em 1995, promovendo o compromisso dos
colaboradores para um bom desempenho e um
desenvolvimento com qualidade.
Com base nos princípios, a Usina Santa Terezinha
desenvolveu a Auditoria Interna, ferramenta que tem
como objetivo checar a prática dos 5 Sensos no
ambiente de trabalho. Como forma de incentivar a
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boa prática dos Sensos, essa avaliação vale como
resultado na pontuação do PPR (Programa de
Participação de Resultados) e RV (Remuneração
Variável).
Com a mesma proposta da Auditoria, a Unidade
Ivaté realiza anualmente a Avaliação Interna. O
programa é formado por um grupo de colaboradores
que representam cada setor, além de um presidente
para a ação - que em 2013 foi a gerente industrial,
Elenilda Trazzi Rodrigues. A avaliação é realizada
mensalmente e todos os setores são pontuados.
Ao final do ano, é feita uma confraternização de
agradecimento aos colaboradores e o setor que teve
maior pontuação recebe um troféu.
De acordo com a colaboradora, Adriana
Fernandes, a implantação do programa trouxe
muitos benefícios para o dia a dia do trabalho.
“Percebemos uma evolução no
indicador de Organização, Limpeza
e Segurança. As pessoas ficam mais
comprometidas e os resultados são
coletivos”.

Durante toda a semana do dia 14 foram realizados testes e
palestras sobre saúde preventiva
Fotos/ Arquivo

Colaboradora Camila Maria Calabrezi

O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de
novembro, engaja milhões de pessoas ao redor
do mundo na conscientização sobre a doença. De
acordo com a Federação Internacional de Diabetes,
atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição em casos
da doença no mundo todo. Além disso, o diabetes é
um dos principais fatores de risco para complicações
cardiovasculares.
Pensando na importância dos cuidados e da
conscientização quanto à saúde cardiovascular,
durante toda a semana do dia 14 a Usina Santa
Terezinha, Unidade Iguatemi, promoveu diversas
ações de saúde preventiva junto aos colaboradores.
Foram realizados testes de colesterol, glicemia e
aferição da pressão arterial, além de serem passadas
informações sobre os fatores de risco e os cuidados
que devem ser tomados para manter a saúde em dia.
Conhecer a doença e perceber os sintomas é

fundamental para tomar as providências necessárias.
Idade superior a 45 anos, propensão genética,
sobrepeso ou obesidade e uso de medicação que
aumenta as taxas de glicose estão entre os principais
fatores de risco.
O Diabetes é caracterizado pelo aumento dos
níveis de açúcar no sangue e tem como sintomas
mais comuns a sede excessiva, perda de peso,
fome excessiva, fadiga crônica, dificuldades de
cicatrização, ir ao banheiro com muita frequência,
visão embaçada e falta de concentração.
Caso apresente um ou mais sintomas, é importante
procurar orientações médicas. A
prevenção é a principal maneira de
evitar o Diabetes e todas as suas
consequências.
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RESPEITO À VIDA

Unidade Iguatemi comemora Dia do Diabetes
com ações de saúde preventiva

RESPEITO À VIDA

Fotos/ Evandro Fernandes

Som da Banda
expande projeto para cidades que alocam
Unidades da Usina Santa Terezinha
O projeto maringaense, que promove o ensino de dança e música gratuitos para
crianças e adolescentes, agora atende em Paranavaí e Mandaguaçu
Daniela Giannini

O som chega para marcar presença com a
sintonia dos metais e o ritmo da percussão. Em
pouco tempo de apresentação, os quase cem
jovens da Orquestra de Metais Branca da Mota
Fernandes, parte do Projeto Som da Banda,
deixam claro os motivos de estarem em cima de
um palco.
O grupo não costuma falhar em manter o público
entretido e atento e, em sua última apresentação
de 2013 não foi diferente. O concerto em
comemoração ao Natal do Som da Banda
aconteceu no Teatro Calil Haddad, em Maringá,
26
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e teve entrada gratuita. Para um teatro cheio, foi
apresentado um repertório que passou de canções
natalinas clássicas ao pop mais atual.
O Som da Banda tem patrocínio da Usina Santa
Terezinha por meio da Lei Rouanet. No projeto, são
atendidos 125 adolescentes e crianças em aulas
de música, percussão e dança. Há 10 anos à frente
do Som da Banda, o Maestro Graziani admite
que coordenar tanta gente é um grande desafio,
mas que sempre vem com grandes recompensas
“Muito acima das complicações que surgem com
o trabalho, está a gratificação de ver esses jovens

encontrando um novo significado para a
vida por meio da música”.
Boa parte dos participantes provém de
famílias de baixa renda ou em situações de
risco e encontram uma nova oportunidade
com o projeto. “Nosso trabalho é classificado
como um projeto sócio-artístico-cultural.
Com a música, conseguimos cumprir esses
três papeis diferentes na sociedade”, diz o
maestro.
Mãe de quatro filhos, Elaine Pereira
Saraiva conheceu o Som da Banda há cerca
de dois anos, quando o filho mais velho
começou a frequentar os ensaios. Hoje, os
quatro irmãos fazem parte da Orquestra.
O caçula, de apenas 8 anos, entrou no
Som da Banda há oito meses e já mostrou
mudanças positivas no comportamento “Ele
melhorou muito na escola e também ficou
mais disciplinado, responsável. Além disso,

depois do projeto, os quatro ficaram mais
sociáveis e com mais facilidade para lidar
com as pessoas”, friza Elaine.
O Som da Banda surgiu em Maringá,
mas já começou a se expandir para outras
cidades do estado. Recentemente, foi criado
o FAMAR, na cidade de Paranavaí que,
apesar do nome diferente, tem a mesma
proposta e estrutura do grupo maringaense.
De acordo com Graziane, a próxima
cidade a receber o projeto é Mandaguaçu
“Já estamos com alguns alunos na cidade,
mas a ideia é chegar a cerca de 60 jovens
em 2014”. Essa expansão foi uma iniciativa
do próprio Som da Banda e contou com
o apoio da Usina Santa Terezinha “Aos
poucos, pretendemos expandir o projeto
para vários municípios que alocam as
Unidades da Usina”, completa o maestro.
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Sala de Leitura
é inaugurada em Tapejara
Projeto patrocinado pela Usina Santa Terezinha em parceria com o SESI-PR, leva
acervo de livros novos para cidades do interior
Daniela Giannini

Patrocinado pela Usina Santa Terezinha por meio
da Lei Rouanet, o projeto Salas de Leitura tem
como objetivo incentivar e facilitar o acesso dos
colaboradores e de toda a comunidade à literatura.
No dia 10 de dezembro, Tapejara foi a primeira a
receber o projeto na biblioteca cidadã da cidade, que
agora conta com um novo acervo de 1 mil exemplares
de 500 títulos de livros, que vão do gênero infantil
aos clássicos da literatura brasileira e internacional.
Em discurso na cerimônia de inauguração da Sala
de Leitura de Tapejara, o supervisor administrativo
da Unidade, Eduardo Pepa, frizou o compromisso da
Usina Santa Terezinha com projetos que incentivam
a cultura e a educação. “Estamos sempre de portas
abertas para ajudar o município. Além das Salas de
Leitura, procuramos realizar outros projetos – como
o Atleta do Futuro – que possam contribuir para o
crescimento da cidade e da região”.
Além dos exemplares, as Salas de Leitura recebem
todo o material de apoio para a estrutura do local:
mesas, cadeiras, computador, estante, banner e a
licença do Software para controle de empréstimos.
De acordo com Maria Schirley Cherobim Figueiredo,
membro do SESI-PR – parceiro da Usina na
realização do projeto – as Salas de Leitura são um
grande passo para a melhora do acesso à cultura no
país. “É uma forma de fazer valer as leis de incentivo,
levando a circulação de bens culturais para fora dos
grandes eixos”;
A Secretária de Cultura e Educação do município
de Tapejara, Léia Silva Santaroza, afirma que a
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variedade do novo acervo de livros é um grande
passo para levar a população para dentro da
biblioteca. Entre os 500 títulos, existem livros do
poeta Fernando Pessoa, do romancista irlandês
Walt Whitman, da expoente em literatura infantil
Mary França, além de obras contemporâneas como
biografias e romances de ficção.
Diretora do Colégio Estadual Santana, o único que
atende ensino médio na cidade, Marly Aparecida
Pesseghini compareceu à inauguração da primeira
Sala de Leitura acompanhada de seus três alunos.
A educadora reconhece a resistência dos alunos em
adquirir o hábito da ler, mas afirma que, em muitos
casos, a falta de interesse é uma consequência da
falta de acesso aos livros “A Escola tem promovido
atividades para incentivar o hábito e alguns alunos
até tomaram a iniciativa de criar um Clube da Leitura.
Mas, para a maioria ainda falta estímulo. O acervo
da Sala de Leitura pode contribuir muito com isso”.
Aos 16 anos, o estudante do primeiro ano do
ensino médio Vinícius Parrera admite que nunca foi
muito próximo dos livros, mas se mostrou animado
com os títulos novos e até arriscou dizer que vai dar
uma nova chance à leitura.
Até o início de 2014, Iguatemi e Paranacity também
serão contempladas com o projeto, que procura
democratizar a cultura, incentivando a prática da
leitura em comunidades com pouco acesso à livros.

Fotos/ Daniela Giannini
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Associação de Recuperação proporciona
chance de recomeço para jovens e adultoss
O Marev auxilia jovens a partir de 12 anos na luta contra as drogas e conta com
apoio financeiro da Usina Santa Terezinha

Daniela Giannini

A luta contra o vício em drogas e álcool é uma
batalha contínua. E apesar de especialistas
afirmarem que não existem tratamentos capazes
de curar um usuário, um bom acompanhamento é
fundamental para que a recuperação tenha início e
possa ter sucesso.
São diversos os fatores que impulsionam o uso de
drogas: curiosidade, influência do meio, questões
psicológicas e sociais. Sendo assim, o dependente
químico deve ser acompanhado sempre por uma
equipe multidisciplinar, composta por profissionais
de diversas áreas.
A partir dessa proposta, a entidade sem fins
lucrativos Marev, Associação Maringá Apoiando
a Recuperação de Vidas, investe na reabilitação
bio-psico-social de adultos e adolescentes do sexo
masculino. A associação conta com apoio da Usina
Santa Terezinha, por meio do programa municipal
de incentivo fiscal FIA, Fundo para a Infância e
Adolescência, e tem estrutura para atender até 50
residentes. No Marev, o processo de reabilitação
engloba o corpo, a mente e as relações sociais,
oferecendo ao residente a escolha de mudar a
própria realidade e reencontrar a vontade de viver.
Apesar de a recuperação depender, em maior

parte, da vontade do usuário, a assistente social da
Associação Márcia Cristina da Costa afirma que,
em quase 90% dos casos, as internações não são
voluntárias. Insistência da família ou encaminhamento
judicial são os principais motivos. “Especialmente
com os adolescentes, é muito difícil que venham por
vontade própria. Por isso ainda temos um índice de
desistência alto durante o período de adaptação”. O
tratamento do Marev tem duração de nove meses,
mas em cerca de 60% dos casos, o residente acaba
deixando a clínica mais cedo.
Aos 17 anos, William de Souza (nome fictício) faz
parte da minoria que está disposta a completar os
nove meses de tratamento. Ele entrou no Marev há
dois meses e, apesar de ter dado o primeiro passo
por insistência da família e por conta de uma ordem
judicial, está animado para concluir o tratamento. “No
começo foi difícil, não queria ficar. Mas depois me
acostumei e percebi que essa era uma oportunidade
de fazer as coisas diferentes daqui pra frente”.
Segundo o coordenador da instituição, Marcio
Luiz Zardo, o tratamento no Marev é baseado em
três pilares: oração, laborterapia e disciplina. De
orientação católica, a casa conta com atendimento
espiritual onde são trabalhadas questões de

identidade e da fé em Deus. O coordenador afirma
que a laborterapia - trabalho com função terapêutica
- é muito importante para manter a mente ocupada
de forma sadia durante a residência na casa, além de
ser o primeiro passo para alcançar a disciplina, fator
que é essencial para a recuperação e a reintegração
do usuário na sociedade. William sabe que a nova
rotina e os novos hábitos que ele adquirir durante o
tempo internado serão valiosos quando sair de lá.
“Vamos nos acostumando com a rotina de acordar
cedo, cumprir várias tarefas, ter horário para fazer as
coisas... É muito bom, porque, quando sair daqui, vou
ter uma rotina parecida, acordar cedo para ir trabalhar,
estudar (...)”.
Dentro do Marev, os residentes adultos e
adolescentes têm atividades diferentes, mas todos se
revezam nas funções de faxina, cozinha, jardinagem,
padaria e nos outros trabalhos de manutenção
do espaço. Atualmente, o Marev conta com 20
funcionários, dos quais oito são mantidos com a verba
arrecadada pelo projeto FIA.
As atividades do centro reúnem aulas de música,
informática, educação física, acompanhamento
psicológico, nutricional e da assistência social. Eles
também contam com um ambulatório e enfermeiros,

além de consulta psiquiátrica duas vezes ao mês.
No período da noite, os residentes se ocupam com
grupos de catequese, encontros do A.A. (Alcóolicos
Anônimos) e N.A. (Narcóticos Anônimos), missa e
grupo de formação humana.
Dentro da casa, o coordenador Marcio Zardo é
o primeiro exemplo de que é possível se recuperar
do vício e se reintegrar na sociedade. Zardo é já foi
usuário de drogas e sentiu na pele as consequências
do vício “Devido ao meu passado com as drogas, é
muito gratificante poder acompanhar a transição dos
residentes, ver a mudança entre o momento em que
a pessoa chega, completamente debilitada, e quando
ela recebe alta, já recuperada”.
Participar do processo de recuperação dos colegas
também é algo inspirador para William, que pretende
seguir o mesmo caminho daqueles que levaram o
tratamento até o fim “Muitos dos que recebem alta,
voltam de vez em quando para visitar a gente. Eu
ainda quero chegar nessa fase, poder falar que eu
também passei por
tudo isso e superei”.
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Novembro azul
alerta para os cuidados com a
saúde do homem
Daniela Giannini

Como forma de conscientizar a população a respeito da saúde do homem, entidades do
mundo todo realizam atividades durante o mês de novembro, com a campanha Novembro
Azul. Dentro dessa proposta, unidades da Usina Santa Terezinha promoveram atividades
e palestras que enfatizaram a importância da prevenção do câncer de próstata e de outras
doenças que atingem o universo masculino.

Unidade Rio Paraná

FFoto/ Rafael Seidi Umemura

Colaborador José Lemos Neto

Nos dias 21, 23 e 27 de novembro a Unidade Rio
Paraná promoveu atividades em comemoração à
Campanha do Novembro Azul, com o objetivo de
informar o público masculino sobre o câncer de
próstata, câncer de pênis, e doenças como diabetes,
hipertensão e hepatite.
Em parceria com a Secretaria da Saúde de
Eldorado, as palestras foram ministradas pelas
enfermeiras Vera Koci e Kaithyane, nas dependências
do Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores
em Educação), e da área industrial da Usina Rio
Paraná.
As enfermeiras enfatizaram a importância da
realização do exame de toque retal (para avaliação
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da próstata), assim como os riscos de não fazer a
prevenção, normalmente por conta do preconceito e
da falta de informação sobre o tema. Ainda dentro da
palestra, as enfermeiras também falaram sobre os
benefícios de uma alimentação saudável para evitar
doenças como a hipertensão e o diabetes.
O colaborador Rafael Seidi Umemura considerou
as informações passadas nas palestras essenciais
para que os homens reflitam sobre a importância da
saúde preventiva “Como se sabe, os homens, em sua
maioria, dificilmente procuram ajuda de um médico
para a prevenção de alguma doença. Geralmente só
o fazem quando a doença já se encontra num estágio
bastante avançado. Essas conversas levam cada um
a refletir sobre a saúde e a importância de realizar
os exames, para minimizar problemas futuros”.
Participaram da campanha 276 colaboradores
do sexo masculino que, ao final de cada palestra
receberam panfletos e informativos a respeito do
câncer de próstata, tabagismo, hepatite e outras
doenças que atingem o universo masculino.

Unidade Ivaté
Colaborador Fábio Eduardo Zampieri

Durante o dia 26 de novembro, colaboradores
da Unidade Ivaté participaram de palestras sobre
a saúde do homem. Ministradas por enfermeiras
da Unipar – Univresidade Paranaense, as
apresentações falaram sobre a importância da
saúde preventiva para evitar o câncer de próstata,
de pênis e do reto.
Além das palestras, a campanha contou também
com ações de saúde preventiva entre as trocas de

turno dos colaboradores.
De acordo com Silvia Adriana, enfermeira da
Unidade, a conscientização sobre os exames
preventivos é o primeiro passo para diminuir a
incidência dessas doenças “Infelizmente, ainda
existe um grande preconceito da parte dos homens
em realizar alguns exames. As informações e
orientações que foram passadas facilitam a procura
para a prevenção”

Fotos/ Silvia Adriana da Silva

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013

REVISTA SANTA TEREZINHA

33

Semeando o Verde é apresentado em Mostra de Projetos do Sesi
Fotos/ Arquivo

Daniela Giannini

A Usina Santa Terezinha participou da Mostra
de Projetos 2013, realizada pelo Movimento Nós
Podemos Paraná – Sesi, com o projeto Semeando
o Verde. A ideia da mostra é potencializar iniciativas
de desenvolvimento local, promovidas por indústrias,
prefeituras, instituição de ensino superior e ONGs.

O projeto Semeando o Verde, desenvolvido pelo
Departamento de Sustentabilidade da empresa,
visa estimular a consciência ambiental de crianças e
adolescentes, por meio de atividades como peças de
teatro, visitas em viveiros e replantio de mudas nativas.

Unidade Iguatemi recebe alunos da PUC de Toledo
Desperdício mínimo e organização foram detalhes observados por visitantes e comentados

Suelen Albuquerque

Conhecer o administrativo e o setor industrial da
Usina Santa Terezinha. Esse foi o objetivo de 35 alunos
do curso de Ciências Contábeis da PUC (Pontifícia
Universidade Católica), de Toledo.
Recepcionados no Corporativo, os acadêmicos
assistiram uma apresentação institucional da empresa,
com informações do perfil organizacional. Já na
Unidade Iguatemi, os visitantes tiveram informações
da história da empresa e detalhes dos setores. Em
seguida, divididos em duas turmas acompanharam
todo o processo de fabricação do açúcar, álcool e
energia elétrica.
Segundo o professor da universidade, Cláudio
Carrasco, o que foi mais interessante observar durante
a visita é a questão do desperdício na indústria. “Vimos
o que estudamos em sala de aula, nas disciplinas
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de Custo e também Controladoria. A questão do
desperdício na indústria é mínimo, se não for zero.”
Carrasco disse que outro ponto interessante é a
parte social desenvolvida pela empresa, como os
benefícios. “Não conhecíamos uma indústria do
setor sucroenergético. Estamos em uma cidade que
a realidade é a produção de soja e milho. Os alunos
comentaram que poucas visitas foram tão produtivas
e que os gestores abriram mesmo as portas para nós.”
O aluno Rodolfo Augusto do Amaral Nascimento
destacou que a organização na empresa chamou a sua
atenção. “Não são muitos funcionários,
mas há muito controle. Isso mostra a
qualidade da automação e organização
da empresa. Comunicação pessoal,
quanto à automatizada”, afirmou.

Transportando Vidas Com Segurança, no Lar Betânia

Por meio do Fundo da Infância e Adolescência, Usina Santa Terezinha destina recurso que
paga motorista de entidade

Fotos/ Ivan Amorim

Suelen Albuquerque

Transportando Vidas com Segurança. Esse é o projeto
apoiado também pela Usina Santa Terezinha, por meio
do FIA (Fundo da Infância e Adolescência), desenvolvido
pelo Lar Betânia, em Maringá.
A entidade atende cerca de até 30 crianças em
situação de risco pessoal e vulnerabilidade social encaminhadas pelos Conselhos Tutelares, Ministério
Público e Judiciário da Vara da Infância e Juventude da
Comarca de Maringá.
A partir do projeto e recurso disponibilizado, foi
contratado um motorista que leva as crianças nas
atividades externas da entidade, como educação,
saúde, cultura, esporte e lazer. “Além da contratação do
motorista, parte do recurso foi investida no bem-estar
das crianças e familiares na colocação de uma API
[Academia da Primeira Idade] e uma ATI [Academia da
Terceira Idade], localizadas no centro do lar”, ressalta a
psicóloga do Lar Betânia, Inez Alcilene Guidini.
O lar, com 48 anos de existência, na cidade conta com
os serviços de duas mães sociais. “Para ser mãe social
é preciso ter principalmente muito amor”, destaca a mãe
social, Elizabeti da Costa Medina.
Ela trabalha na entidade há três anos e diz que as
mães sociais são referências para as crianças. “Se você
não tiver amor, não tem como fazer o trabalho com
eles. É impossível. Porque são crianças em situação de
vulnerabilidade social. E a referência que as crianças
têm aqui no lar, somos nós.”
Cada casa-lar, conta com uma mãe social, um pai

social e no máximo 10 crianças. A entidade tem a
capacidade máxima de três casas. “Se torna difícil a
contratação de profissionais na categoria mãe social. No
momento, temos a oportunidade para mais um casal”,
lembra Inez. Ela ressalta que há a categoria profissional
mãe social, já o pai social é contratado como voluntário,
podendo cumprir jornada de trabalho fora da entidade.
Elizabeti afirma que nunca tinha tido experiência
parecida como mãe social. “Aceitei o convite e desafio.
Eu, meu marido e minha filha de 10 anos. A parte da
adaptação foi difícil, mas depois foi só questão de tempo.”
Ela conta que a família social dá o suporte para a
criança com vínculos fragilizados e que depois a criança
sai da entidade para algo melhor: uma família, por meio
da adoção ou algum parente.
Inez diz que durante o período de acolhimento no
lar, a equipe técnica composta por uma psicóloga e
uma assistente social cumpre a finalidade de reinserir
a criança à família natural – pais e família extensa –
irmãos, tios e avós. “Quando não há possibilidade de
retorno familiar, a criança é encaminhada à família
substituta, ou seja, adoção por meio da Vara da Infância
e Juventude da Comarca de Maringá.”
Além do apoio social, o Lar Betânia tem parcerias
para oferecer lazer às crianças. “Temos dois parques
aquáticos em Maringá, que disponibilizam dias e
horários. Também alguns buffets infantis abrem espaços
e proporcionam momentos de lazer para as nossas
crianças.”

Lar Betânia
A ONG (Organização Não-Governamental) – Lar Betânia – atende crianças de 0 a 12 anos incompletos. A
entidade foi fundada pela Igreja Missionária Central de Maringá em 17 de Junho de 1965, sendo a principal
mantenedora. O lar possui 11 funcionários, sendo uma diretora, uma assistente social, uma psicóloga, um
auxiliar administrativo, uma mãe social substituta, duas auxiliares de mãe social, um pedreiro, duas mães
sociais e um motorista.

Fotos/ Arquivo

Lar Escola da Criança comemora
50 anos com Noite da Gratidão
O Lar, que atende crianças e jovens em situação de risco em programas de contraturno
escolar e cursos profissionalizantes, completou 50 anos de atividade em 2013
Daniela GIannini

Há alguns anos, a costureira Lucinda da Silva Rosa
encontrou uma forma de trabalhar fora o dia todo com
a tranquilidade de que o filho, Edilson, estaria bem
cuidado durante as tardes, no programa de contraturno
escolar do Lar Escola da Criança. Na época, Edilson
tinha seis anos de idade e, nem ele, nem a mãe
imaginavam que a história da família com o Lar Escola
iria tão longe.
Entre os 6 e os 14 anos, Edilson participou, durante
todas as tardes, do programa de contraturno escolar.
Aos 14, foi encaminhado ao seu primeiro emprego, por
meio do Jovem Aprendiz. Após dois anos conhecendo
o mercado de trabalho, Edilson retornou ao Lar Escola,
dessa vez como voluntário, mas em pouco tempo foi
contratado como funcionário na parte financeira da
escola, onde ficou por mais quatro anos.
Hoje, Edilson é estudante de Administração da
Universidade Estadual de Maringá, fato que ele atribui
a todo tempo que passou como aluno do Lar. “Se não
fosse o Lar Escola, eu provavelmente não estaria na
faculdade hoje. As aulas, cursos e palestras que fiz
aqui, me ajudaram muito a escolher minha profissão”.

Mesmo na faculdade, Edilson não cortou os laços
que criou com o Lar Escola durante esses mais de 15
anos. Ele retornou como parte do grupo de voluntários,
ajudando nos eventos e na divulgação dos trabalhos
do Lar.
A história de Edilson é especial, mas não é a única
dentro do Lar que, além de ensinar, ajuda a formar
cidadãos. De acordo com a Presidente Irmã Elizete
Andreola, muitos dos jovens que passam pelo Lar
Escola acabam retornando como voluntários. E Edilson
confirma “Tem muita gente que estudou comigo na
infância e está de volta como voluntário. É por isso
que o Lar está completando 50 anos com toda essa
solidez”.
O Lar Escola da Criança completou 50 anos de
trabalho em Maringá. O cinquentenário foi celebrado
durante todo o ano de 2013, e se encerrou, em
dezembro, com a Noite da Gratidão. “Celebrar os 50
anos é celebrar a vida de cada um que passou por
aqui”, diz a presidente Irmã Elizete.
Como forma de apresentar à sociedade, aos pais, aos
voluntários e aos colaboradores o que foi conquistado

durante o ano letivo, a Noite da Gratidão reuniu os
alunos em apresentações de dança, música e teatro.
O Lar Escola da Criança atende cerca de 600 pessoas
em programas como Pró Jovem, Jovem Aprendiz,
Curso de Corte e Costura e contraturno escolar. A
Escola tem 32% de seus gastos subsidiados pelo
poder público. O restante – a maior parte – é recebido
de doações e programas como o FIA – Fundo para
Infância e Adolescência, da Prefeitura de Maringá.
A Usina Santa Terezinha é uma das empresas que,
através do FIA, contribui com esse orçamento, além
de dar espaço à Jovens Aprendizes encaminhados
pelo Lar. De acordo com a presidente Irmã Elizete,
essa contribuição e parceria das empresas é mais do
que fundamental para que a escola dê continuidade
ao trabalho que faz. “Além da importância da parte
financeira, saber que um empresário acredita em
nosso trabalho, nos anima a continuar fazendo nosso
trabalho”.
Criado em 1963, o Lar Escola atende crianças, jovens
e adolescentes em situação de vulnerabilidade através

de projetos que visam transformar a realidade dos
atendidos. A história de Edilson Rosa é um exemplo
do sucesso do trabalho da entidade “O Lar Escola foi –
e ainda é – um diferencial muito grande na minha vida.
Podemos querer muitas coisas, mas é importante ter
alguém que te ajude a direcionar essas vontades. O
Lar me ajudou a entender o que eu poderia fazer e a
tornar real muitos dos meus sonhos e objetivos”.
Incentivado pela mãe e pelo irmão Edilson, Elder da
Silva Rosa também frequentou o Lar Escola durante
a infância, foi encaminhado ao mercado de trabalho e
hoje já planeja voltar como voluntário.
Para a Irmã Elizete Andreola, fazer parte dessas
histórias é um grande privilégio. “É fantástico ver esses
adolescentes que não tinham muita perspectiva de
vida mudando de visão, tendo mais oportunidades,
pensando em fazer faculdade... É dessa forma que eles
saem da situação de risco e vulnerabilidade que se
encontravam. Isso nos dá a sensação de que estamos
cumprindo a função pela qual nascemos”.
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Núcleo João XXIII dá oportunidade de
recomeço para famílias carentes
Entidade inaugurou residência do projeto Conquista da Casa Própria a partir de recurso
disponibilizado pela Usina Santa Terezinha, por meio do FIA
Daniela Giannini

A história do Núcleo Social João XXIII começou
em 1972. A entidade surgiu com o objetivo de abrigar
imigrantes desamparados, que vinham de diversos
estados em busca de novas e melhores oportunidades
de vida. A coordenadora do albergue Santa Luiza de
Marillac, na época irmã Michelina Salomé Detz, ao
se deparar com a situação teve a ideia de construir
de 10 casas, com materiais reutilizados da demolição
de escolas, residências e igrejas. Esse foi o primeiro
passo para a criação do programa Conquista da Casa
Própria, que desde então é desenvolvido pela entidade
com o objetivo de dar uma chance de recomeço às
famílias carentes.

O projeto Conquista da Casa própria trabalha com
a construção de casas e conta com verba direcionada
por programas de governo e doações de empresas.
Cada casa é cedida, por cinco anos, à famílias em
situação de risco – usualmente com filhos pequenos.
“Durante o tempo em que ficam na casa, ao invés
de pagarem aluguel, eles pagam uma taxa mensal
que é administrada pelo Núcleo, em uma poupança.
Ao final dos cinco anos, o dinheiro é devolvido, com
valor corrigido.”, explica o presidente do núcleo, Hugo
Hoffmann. Com essa verba que conseguiram guardar
durante esses anos, as famílias tem um estímulo para
recomeçar e dar o primeiro passo para uma nova vida.

A antiga casa de madeira em que moravam as irmãs Vicentinas é parte essencial da história do núcleo.
A construção foi realocada de seu antigo terreno e, hoje é um Memorial, que abriga os 41 anos de
memórias, e de todo o trabalho realizado pelas irmãs e os demais voluntários.

O Núcleo Social Papa João XXIII é coordenado pelas
irmãs Vicentinas desde sua criação. Recentemente, o
terreno em que foi construída a casa de madeira que
moravam as primeiras irmãs da entidade, deu espaço
a mais uma residência do projeto, construída com
verba da Usina Santa Terezinha.
Foi a família de Sueli Aparecida Martins que se
mudou recentemente para a residência e, mesmo
em pouco tempo no novo lar, ela e o marido já estão
certos de que isso pode os ajudar a realizar um
grande sonho “O meu sonho sempre foi construir
minha casa. Sem essa oportunidade, isso seria
impossível, não teríamos como começar. Agora acho
que vamos conseguir”, diz ela.
De acordo com o presidente Hugo Hoffman,
as expectativas de Sueli realmente podem ser
alcançadas. Há 28 anos na presidência da entidade,
ele conta que já se encontrou com muitas famílias
que passaram pelo núcleo e estão em uma situação
de vida melhor.
Presente na cerimônia de inauguração da casa de
Sueli, Célia Maria Meneguetti ressaltou importância
do trabalho da entidade e da participação da Usina
Santa Terezinha em projetos como esse. “O Núcleo dá
condições para que as pessoas resgatem a dignidade,
reconstruam a vida. A Usina sempre se preocupou
com o lado social – tanto de seus funcionários, como
da comunidade em geral. Por isso, acredito que essa

contribuição sempre deva continuar”.
O Núcleo atende a comunidade de todos os bairros
de Maringá. Segundo a irmã Geni Zefferi, que trabalha
com o projeto há 3 anos, as famílias selecionadas
têm acompanhamento constante das irmãs. Desde
a triagem dos inscritos, acompanhamento da escola
e da participação em projetos de contraturno das
crianças, até o estado de conservação da casa que
estão vivendo. Ela também frisa que, apesar do
Núcleo ser de precedência católica, não há distinção
de religião para seleção das famílias participantes.
Qualquer família que se encaixe no perfil, pode se
inscrever na sede do núcleo. As Irmãs Vicentinas se
encarregam da seleção, que é feita com base nos
resultados de entrevistas e visitas domiciliares.
Além do trabalho com as casas, a entidade também
desenvolve atividades como o projeto de Formação
e Lazer – que encaminha crianças a programas
de contra turno escolar, qualificação profissional
para adultos, entre outras atividades culturais e de
formação cidadã.
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Acolhendo a Diversidade:
arte e cultura na reabilitação

Atendendo 49 crianças, projeto Acolhendo a Diversidade promove o desenvolvimento
com deficiência por meio de atividades lúdicas
Daniela Giannini

Promover e articular ações de defesa de direitos,
prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio
à família e às crianças com necessidades especiais.
Essa é a missão da APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, uma das instituições mais
antigas do Brasil que, em Maringá, já completou 50
anos de existência.
A APAE é responsável pela manutenção da Escola
de Educação Especial Diogo Zuliani, sede da entidade,
que atende crianças e adolescentes entre 0 e 15
anos. Com uma grade multidisciplinar, o programa
educacional é dividido conforme a idade dos alunos,
entre a educação precoce, a educação pré-escolar
e o ensino fundamental. Em todos eles, a instituição
trabalha com a missão de minimizar e contribuir para a
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superação das dificuldades de desenvolvimento social,
motor e neuro psicossensorial.
Como forma de trabalhar mais profundamente essas
questões de desenvolvimento, a APAE mantém o
projeto Acolhendo a Diversidade. Financiado pelo
FIA – Fundo da Infância e Adolescência – o projeto
tem patrocínio da Usina Santa Terezinha e beneficia
49 crianças, que participam de aulas em contraturno,
ficando na escola em período integral. As crianças que
participam do Acolhendo a Diversidade são alunos
da APAE que se encontram em situações de risco e
vulnerabilidade social. Aos frequentadores do projeto,
a reabilitação é feita lado a lado com atividades de
desenvolvimento social.
A coordenadora pedagógica da Escola, Izabel

Cristina Bento Fernandes, explica que o cronograma
de atividades do Acolhendo a Diversidade engloba
artes, música, cultura e cuidados pessoais. Por meio
de oficinas de artes visuais, jogos e brincadeiras, aulas
de leitura e culinária, o aprendizado acontece de forma
prazerosa e leve.
As atividades lúdicas funcionam como uma forma
de trabalhar a reabilitação e desenvolver valores
essenciais para o dia a dia dos alunos. Aprender a
lavar a louça, organizar a mesa, limpar o espaço em
que comem são noções básicas de higiene e cuidado
pessoal que se reforçam durante as aulas.
Durante o período em que ficam na escola, os
alunos também passar por atendimento na Clínica
SUS de Reabilitação, que fica dentro da APAE. Ao
serem matriculadas, todas as crianças passam por
uma avaliação e, conforme as necessidades, são
encaminhadas para as terapias. A instituição conta com
uma equipe interdisciplinar que engloba psicólogos,
fonoaudiólogos, assistente social, fisioterapeuta e

pedagogo, que fazem o acompanhamento contínuo
nos tratamentos. Segundo a assistente social Daniela
Ceulio, coordenadora da clínica, a maior parte das
crianças acaba passando por atendimento terapêutico
em algum momento.
De acordo com Izabel, as atividades artísticas
ajudam a otimizar os resultados dos tratamentos
feitos pelos profissionais da clínica. “A arte contribui
muito para o desenvolvimento motor e para a noção
de espaço das crianças”. Além disso, os momentos de
integração e socialização proporcionados pelo projeto
reforçam noções de respeito ao próximo e de boas
relações sociais. Com jogos e brincadeiras, as crianças
aprendem a esperar a vez, prestar atenção quando
alguém fala e a terem
mais paciência com
os amigos.
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Atleta do Futuro é realizado pela Unidade Iguatemi
Programa realizado em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) promove
formação de crianças por meio do esporte
Daniela Giannini e Suelen Albuquerque

Unir esporte, educação, saúde, diversão e inclusão
social. Essa é a proposta do Programa Atleta do
Futuro, desenvolvido pela Usina Santa Terezinha –
Unidade Iguatemi, em parceria com o Sesi (Serviço
Social da Indústria).
O programa, que teve início em abril de 2012,
promove aulas gratuitas de futebol de salão, no Centro
Esportivo do Distrito de Iguatemi e conta com apoio
pedagógico para 268 alunos. A equipe pedagógica
visita as escolas para identificar os problemas
mais comuns entre os alunos. “Construímos uma
ferramenta avaliativa, que fica disponível para os
professores trabalharem os temas de forma dinâmica
durante os treinos. Temas como situações com
evasão escolar, falta de concentração, dificuldades
de aprendizado e importância dos estudos são
tratados durante as reuniões”, diz a coordenadora do
programa em Maringá, Juliana Soares.
O programa oferece prática de atividades
físicas e também promoção de valores ligados à
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formação pessoal. O Atleta do Futuro propicia o
desenvolvimento da cultura e do hábito esportivo,
promovendo o desenvolvimento físico e social dos
participantes.
Segundo a pedagoga Raquel Sobrinho, os pais
dos alunos também são envolvidos no programa
e participam de reuniões para conhecer melhor os
objetivos e as ações realizadas na escola. “Esse foi o
ponto de partida para que as ações tivessem efeito,
pois assim possibilitamos maior contato entre pais,
alunos e professores”, explica ela.
A partir de ações como essas, a Usina Santa
Terezinha e o Sesi, lado a lado com escolas, pais
e professores, atuam na formação integral das
crianças, promovendo melhorias no desenvolvimento
pessoal e, consequentemente, na vida escolar.
Em menos de um ano de projeto, os professores
detectam mudanças significativa como aumento de
frequência e melhora nas notas.
Os pais também admitem que as mudanças no
comportamento das crianças são perceptíveis. De
acordo com os depoimentos de mães, dados durante
a reunião, houve uma melhora visível na disciplina,
ansiedade, socialização das crianças, além de todos
os benefícios que a
prática de esporte traz
à saúde.

Agentes de Mudança:
Colaboradores unidos pela sustentabilidade
O Programa Agentes de Mudança foi criado pela Usina Santa Terezinha, com o objetivo de disseminar as
noções e práticas sustentáveis na empresa.
O Agentes de Mudança trabalha com a capacitação e a fidelização de uma equipe focada nas ações
socioambientais e na comunicação dessas ações. A equipe é formada por quatro times: Colaborador de Atitude,
Amigo do Meio Ambiente, Voluntário em Ação e Voz da Unidade.
Ao total, cerca de 60 colaboradores de todas as Unidades participam da iniciativa. Cada time acompanha e
executa uma área específica de atividades, todas com o objetivo final de multiplicar as práticas sustentáveis
dentro da empresa.
Para capacitar os colaboradores, ocorreram vários encontros durante o ano de 2013. Em março, houve o
Primeiro Diálogo: Palestra – Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Plataformas para
a Sustentabilidade. Já em setembro, houve uma pesquisa para colher dados relativos à sustentabilidade na
empresa e também foi realizada a Oficina de Sustentabilidade Empresarial. E em outubro, ocorreu o Diálogo
Apreciativo e Planejamento Estratégico com a presença dos colaboradores selecionados e que já desenvolvem
atividades socioambientais na empresa.
Colaborador de Atitude
O time foi formado para acompanhar e executar as ações necessárias para garantir o sucesso dos
projetos sociais que a Usina Santa Terezinha apoia, incentiva e realiza, como o programa Atleta do
Futuro e as Salas de Leitura, ambos realizados em parceria com o SESI.

Amigo do Meio Ambiente
O time Amigo do Meio Ambiente é composto pelos Analistas Ambientais e outros colaboradores
comprometidos com a causa, e tem o foco na realização de ações e projetos de iniciativa ambiental.
Iniciativas como o projeto Plantando o 7 e Semeando o Verde contam com a colaboração dos membros
do time.

Voz da Unidade
O Voz da Unidade existe para transmitir as informações sobre as ações socioambientais para os
públicos de interesse, além de facilitar o processo de comunicação entre as Unidades da Usina Santa
Terezinha. Os membros do time Voz da Unidade são os responsáveis por colaborar com textos, fotos e
informações que entram na Revista Santa Terezinha, informativo da empresa.

Voluntário em Ação
O time Voluntários em Ação conta com colaboradores da Usina Santa Terezinha e amigos, para a
realização de ações de voluntariado nas comunidades em geral.
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Agentes de Mudança organizam Natal
Solidário em diversas unidades
Colaboradores se uniram na arrecadação de brinquedos, roupas e alimentos para doação
Daniela Giannini

Promover e articular ações de defesa de direitos, prNeste natal, equipes dos
Agentes de Mudança em diversas Unidades da Usina Santa Terezinha, se
movimentaram para levar um natal mais feliz para muitas pessoas. Em Maringá
e Iguatemi, colaboradores participaram do programa Papai Noel dos Correios,
que envia respostas às cartas enviadas por crianças ao papai noel. Em Ivaté,
Rondon e Tapejara, os Agentes de Mudança realizaram o projeto Natal Solidário,
que arrecadou doações de roupas, brinquedos e alimentos para famílias.

Unidade Tapejara
Colaboradora Patrícia dos Santos Lino
Foto/ Maicon Donqui

No ritmo do espírito natalino, a Unidade de
Tapejara da Usina Santa Terezinha também
realizou a campanha Natal Solidário. Em seu
terceiro ano, a campanha foi organizada por
um grupo de voluntários de colaboradores de
diversos setores.
O Natal Solidário teve como objetivo
beneficiar, com a doação de cestas
alimentícias, as famílias de colaboradores que
se encontram em situação de vulnerabilidade
social. Para que a arrecadação tivesse
sucesso,
foram
organizados
pontos
estratégicos para a coleta dos alimentos.
Ao total, foram arrecadadas 43 cestas
básicas, que ainda foram complementadas
com o Kit Natalino, composto por panetone,
refrigerantes e doces. As cestas foram
entregues nas residências das famílias, que
demonstraram muita alegria com o gesto dos
voluntários.
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Unidade Ivaté

Fotos/ Fábio Eduardo Zampieri

Colaborador Fabio Eduardo Zampieri

Para os cristãos, o Natal simboliza o nascimento
de Jesus Cristo, tempo de reflexão da vida, dos
valores éticos e morais embasados na sensibilidade,
solidariedade, fraternidade e auxílio ao próximo.
Diante desse clima natalino a Usina Santa
Terezinha, Unidade Ivaté, realizou no mês de
dezembro a Campanha Natal Solidário. A ação social
busca passar para frente o significado. Os envolvidos
trabalham na arrecadação de alimentos e brinquedos
a serem partilhados com as famílias de colaboradores
afastados.
O Natal Solidário foi divulgado nos setores agrícola,
industrial e na lavoura e, em todas as áreas foram
distribuídos pontos de arrecadação.
Foram arrecadados 50 brinquedos e alimento
suficiente para montar 42 cestas básicas. Também
foram doados kits natalinos com panetones,

refrigerantes, bolachas, chocolate e outras guloseimas.
Os Agentes de Mudança se encarregaram da
distribuição dos presentes para 42 colaboradores
afastados, e contaram com a ajuda do Papai Noel,
que foi interpretado pelo colaborador Domício Teixeira.
Para Teixeira, a experiência no voluntariado foi muito
gratificante. “Recebi um carinho muito grande das
pessoas. Pude perceber nos gestos mais singelos o
verdadeiro significado no Natal”.
A Analista de Recursos Humanos Marta Rosa,
afirma que beneficiar os colegas afastados, é uma
forma de demonstrar que a empresa se sensibiliza
com a situação de seus colaboradores “Isso é uma
forma de demonstrar o trabalho da empresa no
acompanhamento destes nossos colegas que, neste
momento, passam por tratamento de saúde, além de
disseminar a alegria do Natal”.

Unidade Rondon
Colaboradora Grasielly Casagrande

Quando Natal se aproxima, o espírito solidário costuma se acender.
A data sensibiliza as pessoas e cria uma solidariedade que deveria
existir durante o ano inteiro. Pensando nisso, a Usina Santa Terezinha –
Unidade Rondon em parceria com a Pastoral da Criança do Município
de Rondon promove, há dois anos, a mobilização dos colaboradores na
arrecadação de brinquedos novos para serem distribuídos às crianças
do município. Muitos colaboradores fizeram sua parte para tentar levar
um natal mais feliz à algumas famílias. Foram arrecadados cerca de
210 brinquedos, que foram distribuídos pela Pastoral da Criança às
famílias e crianças em situação de risco.
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Colaboradores adotam cartinhas do
Papai Noel dos Correios
Em Maringá e Iguatemi, 4000 crianças tiveram seus desejos de natal respondidos com
projeto dos Correios que contou com apoio da Usina Santa Terezinha

Fotos/ Daniela Giannini

Daniela Giannini

Unir esporte, educação, saúde, diversão e
inclusão social. Essa é a proposta do Programa
Atleta do Futuro, desenvolvido pela Usina Santa
Terezinha – Unidade Iguatemi, em parceria com
o Sesi (Serviço Social da Indústria).
O programa, iniciado em abril de 2012, conta
com o apoio pedagógico para 268 alunos.
Sendo que a equipe pedagógica visita as
escolas para identificar os problemas mais
comuns entre os alunos. “Construímos uma
ferramenta avaliativa, que fica disponível
para os professores trabalharem os temas
de forma dinâmica durante os treinos. Temas
como situações com evasão escolar, falta de
concentração, dificuldades de aprendizado e
importância dos estudos”, diz a coordenadora
do programa em Maringá, Juliana Soares.
O programa oferece prática de atividades
físicas e também promoção de valores ligados
à formação pessoal. O Atleta do Futuro propicia
a criação da cultura e do hábito esportivo,
promovendo o desenvolvimento físico e social
dos participantes.
No Atleta do Futuro, os pais também
são envolvidos no programa. Segundo a
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coordenadora, os pais participam de reunião
para conhecer melhor os objetivos do programa
e ações realizadas na escola. “Esse foi o
ponto de partida para que as ações tivessem
efeito, pois assim possibilitamos maior contato
entre pais, alunos e professores”, explicou a
pedagoga do Sesi Maringá, Raquel Sobrinho.
A partir de ações como essas, a Usina Santa
Terezinha e o Sesi, lado a lado com escolas,
pais e professores, atuam na formação integral
das crianças, promovendo melhorias no
desenvolvimento e, consequentemente, na vida
escolar. Em menos de um ano de projeto, os
professores detectam mudanças significativa
como aumento de frequência e melhora nas
notas.
Os pais também admitem que as mudanças
do comportamento das crianças sejam
perceptíveis. Segundo os depoimentos de
mães dados durante a reunião, houve melhora
em disciplina, ansiedade, socialização, além
dos benefícios que o esporte traz à saúde.
As aulas são realizadas em instalações
cedidas
pela
Prefeitura
de
Maringá,
especificamente, o Centro Esportivo.

Colaboradores participam do Projeto
Ambiental Rio+Limpo

Fotos/ Alysson Lopes de Jesus / Riquelle Dayse Moraes

Colaboradora Riquelle Dayse Moraes

Voluntários da Usina Santa Terezinha,
Unidade Rio Paraná, se reuniram para realizar
um dia de coleta de resíduos prejudiciais ao
meio ambiente, nas margens do Rio Paraná,
localizado na divisa entre o estado do
Mato Grosso do Sul e do Paraná. O projeto
Rio+Limpo é uma iniciativa da Prefeitura
Municipal de Eldorado – MS, que conta com
apoio da Usina Santa Terezinha e está em sua
segunda edição.
Um dos principais objetivos do Rio+Limpo é
aumentar a consciência ambiental de todos,
integrando entidades ambientais, setores
públicos, privados e os voluntários em geral.
A ação ajuda a aumentar cada vez mais a
interação entre os municípios dos estados do
Paraná e Mato Grosso do Sul na luta para a

preservação do meio ambiente.
O Rio+Limpo aconteceu no Distrito do
Morumbi, às margens do rio Paraná. Ao todo,
foram oito embarcações e participaram cerca
de 70 voluntários, sete deles colaboradores da
da Unidade Rio Paraná. O evento teve início
pela manhã e se encerrou com um almoço de
confraternização entre os voluntários.
Os
participantes
recolheram
aproximadamente 800 kg de resíduos entre
plásticos, garrafas de vidro, eletrodomésticos,
e outros materiais. Todo o lixo foi encaminhados
para a UPL (Unidade de Processamento de
Lixo) do município, onde serão separados
por meio de uma triagem, e vendidos para
reciclagem.
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Cidade Gaúcha e Ivaté
se unem em prol do
meio ambiente
Colaboradores de Cidade Gaúcha e
Ivaté participam da 13ª edição do Rally
Fluvial e contribuíram com a limpeza
do Rio Ivaí

Daniela Giannini

O Rio Ivaí é a maior bacia hidrográfica do
interior do Paraná e, com 680km de percurso,
tem grande importância para o desenvolvimento
social e econômico das cidades em seu entorno.
Pensando nisso, foi criado o Rally Fluvial SOS
Rio Ivaí, evento que mobiliza voluntários para
recolher resíduos de lixo e pesca predatória no
trajeto do rio.
A iniciativa é do IAP - Instituto Ambiental do
Paraná, regional de Cianorte e Umuarama, em
parceria com ARPAPAN - Associação Regional de
Proteção Ambiental e Pesca Amadora de Paraíso
do Norte – PR, e já está em sua 13ª edição.
O evento também contou com a participação
das Policias Ambiental e Militar do Paraná,
Rotary Clubs, Corpo de Bombeiros, empresas e
autoridades dos municípios limítrofes ao Rio Ivaí.
Colaboradores da Usina Santa Terezinha
Unidade Cidade Gaúcha e Ivaté se mobilizaram
para apoiar a iniciativa, que durate três dias
percorreu cerca de 240km do rio.
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Unidade Cidade Gaúcha
Colaboradora Taíse Signorini

Durante os dias 15, 16 e 17 de novembro,
colaboradores da Unidade Cidade Gaúcha se
uniram para defender o meio ambiente. Eles
estavam entre os 250 participantes do Rally Fluvial
e, por terra e água, realizaram um arrastão de
limpeza em parte do trajeto do Rio Ivaí.
Por 240km, os participantes se comprometeram
em colaborar com a limpeza do rio e de suas
margens. O Rally passou por diversos municípios,
como Japurá, São Carlos do Ivaí e Icaraíma.
A iniciativa, já é reconhecida por sua proposta
de conscientização a respeito do meio ambiente.
Nesta edição, foram recolhidas aproximadamente
cinco toneladas de lixo.
Sabendo da importância do Rio Ivaí para a
região, os colaboradores Ari Marciano Symanski,
Giglieli Gislon, Gilmar Natal Olegário, José
Francisco Ganancio, Michel Eduardo Carnezi e

Unidade Ivaté
Colaborador Fábio Eduardo de Souza Zampieri

Disseminar as boas práticas no uso dos recursos
naturais, incentivar ações de conservação e o
desenvolvimento da consciência ecológica, além
de conservar o recurso pesqueiro e contribuir
com as autoridades ambientais: esses foram os
objetivos da 13ª edição do Rally Fluvial SOS Rio
Ivaí.
A Usina Santa Terezinha Unidade Ivaté sempre,
engajada em ações e projetos que disseminem a
consciência ecológica e a preservação ambiental,
foi representada por alguns de seus colaboradores
durante os três dias de evento.
O percurso do Rally teve início em São Carlos do
Ivaí, e encerrou-se no distrito de Porto Camargo,
município de Icaraíma. Os colaboradores da
Unidade Ivaté e outros voluntários, recolheram
resíduos de lixo e de pesca predatória e também
participaram de atividades educacionais junto às
comunidades locais.
O colaborador Diego Horie acredita que é

Fotos/ Gilmar Natal Olegário

Pedro Paulo Naressi, não pouparam esforços
e representaram a Unidade Cidade Gaúcha
no evento. Ari Marciano Symanski reconhece
que a colaboração para manter a limpeza do
rio é fundamental. “O Rally visa a limpeza e a
conscientização de todos os cidadãos que, de
alguma forma, utilizam o rio. E isso intensifica
a importância de se buscar o equilíbrio entre o
homem e o meio ambiente”.
A colaboradora Giglieli Gislon, afirmou que
a o Rally é uma ótima oportunidade para
colaborar com o meio ambiente e conscientizar
a população de que a preservação deve ser
praticada todos os dias. “Foi muito bonito ver
todos comprometidos na limpeza do rio, mas a
natureza precisa de muito mais do que três dias
de atenção. Necessita da preservação sempre e
da colaboração de todos nós!”.

possível envolver ainda mais gente na iniciativa
“Precisamos envolver mais voluntários nessa
prática e conscientizar os mais diversos
segmentos da sociedade: moradores das áreas
circunvizinhas, agricultores e os praticantes da
pesca desportiva”.
No total foram recolhidos aproximadamente 5
toneladas de resíduos entre lixo, redes de pesca
e cordas espinheis.
De acordo com a colaboradora Suzelaine
Laguillo, o projeto é importante pois nos
ajuda a construir uma consciência ambiental “
Nossa percepção fica mascarada quando não
compartilhamos as responsabilidades . Buscar
um mundo sustentável é dever de todos nós”.
Segundo o colaborador Genaldo Joaquim dos
Santos Junior, o Rally do Lixo é uma forma
de envolver toda a sociedade para ajudar a
perpetuar nosso ecossistema para as futuras
gerações.

Fotos/ Diego Horie

Semeando o Verde
na Expo Ambiental
O programa de reflorestamento e conscientização da Usina Santa Terezinha foi na
destaque na Expo Ambiental em Paranavaí
Silvana Porto

Onze municípios do noroeste do Paraná e Mato
Grosso do Sul ganharam novos contornos com o
plantio de 45 mil mudas de árvores nativas e frutíferas
em suas áreas de preservação e em margens de rios
(matas ciliares), pela Usina Santa Terezinha.
Desde o ano passado, o plano de execução do projeto
de reflorestamento da empresa unificou as unidades
e sistematizou as ações por meio da implantação
do projeto de educação ambiental, o Semeando o
Verde. O projeto foi apresentado ao público visitante
da segunda edição da Expo Ambiental e Educar, que
aconteceu em Paranavaí entre os dias 27 e 29 de
novembro.
A participação em eventos como este, é uma forma
da empresa mostrar ao público seu envolvimento
com o meio ambiente. “Queremos falar da nossa
preocupação com a sustentabilidade, e de como
estamos contribuindo para resgatar nossas florestas e
matas ciliares”, diz Mônica Geracina Paula, Secretária
Executiva da unidade da usina no Município de
Paranacity. Mônica dividiu com Rodrigo Paschoal
Bellusci, Chefe de Treinamento, e, com a Psicóloga

Ana Magnes Ropelato, o atendimento dos visitantes
no stand da empresa, no turno da manhã do dia 28.
Eles explicam que o Semeando o Verde não é apenas
um projeto de plantio, mas de conscientização das
novas gerações. O projeto atinge alunos de terceira
à quinta série do ensino fundamental, entre oito e 10
anos de idade. A princípio, a iniciativa funciona em
escolas públicas, estabelecendo parcerias com as
secretarias municipais de educação.
Antes de sair a campo para “botar a mão na terra”,
as crianças cumprem uma série de atividades, como a
participação em espetáculos teatrais, palestras sobre
reciclagem, redução de consumo, preservação dos rios,
e concursos de frases. As atividades são realizadas
em stands montados nos pátios das unidades, em
parceria com o IAP (Instituto Ambiental do Paraná). O
primeiro contato com as plantas acontece em viveiros
instalados nas unidades, onde as crianças participam
da experiência de fazer o plantio inicial das mudas
em tubetes. Só depois elas saem para plantar. A
programação completa dura 30 dias.

Disseminação
Para mostrar o trabalho realizado pelas unidades,
uma maquete criada por alunos do curso para
aprendizes da Usina Santa Terezinha foi levada à Expo
Ambiental. O curso é oferecido para jovens de 17 e
18 anos de idade, que participam de um programa
interno de capacitação na empresa em parceria com
Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)
e Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) .
Essa mesma maquete é utilizada durante a realização
do projeto Semeando o Verde.
A maquete mostra desde a degradação do solo
causada pelo desmatamento, à revitalização dessas
áreas. “O futuro está nas mãos das crianças e dos

adolescentes. Precisamos mostrar para eles a
responsabilidade da empresa, e disseminar essa
ideia”, diz o Auxiliar Administrativo Weslley Jacomo,
coordenador da área de treinamento da unidade de
Paranacity.
De acordo com Lima, o objetivo maior do projeto
ao envolver crianças do ensino fundamental, é que
elas sejam as propagadoras da ideia. “Visamos as
crianças em formação, para que, quando se tornarem
adultas tenham consciência das consequências do
desmatamento e da importância de se investir em
projetos de reflorestamento”.

Foto/ Cícero Justino

Impacto Ambiental
O Técnico Ambiental salienta que, habitualmente,
quando se fala em indústrias que têm o solo como fonte
de geração de matéria prima, a primeira impressão
causado nas pessoas é de degradação do meio
ambiente. O projeto Semeando o Verde, associado
a outros criados pela Usina Santa Terezinha, vem
mostrar que é possível aproveitar os recursos da
natureza sem causar danos. “Evidenciamos, com
esses projetos, o cuidado da empresa com a questão
ambiental”, enaltece Sandro Vicente de Lima.
Quem visitou a Expo Ambiental e parou para
conhecer o projeto da Usina Santa Terezinha, saiu de lá
com a sementinha germinando. “Se não replantarmos,

podemos ver nosso solo virar um deserto”, diz
Wellington Dias Moreira, 16 anos, aluno da segunda
série o ensino médio do Colégio Estadual Bento
Munhoz da Rocha Neto (Unidade Pólo), de Paranavaí.
A estudante do Colégio Estadual Curitiba, Geovanna
Pereira, de 14 anos, disse que nunca tinha visto um
projeto de reflorestamento feito por uma empresa
privada. “Essa é uma atitude muito importante. Se
as empresas não se preocuparem com a questão
ambiental, daqui a 10 ou 20 anos todos vão ter que
arcar com as consequências do desmatamento”.

Floresta Nova
De acordo com Roberto Barbosa, Guarda Parque
do IAP, o Semeando o Verde é essencial para cuidar
da fauna local. “A Usina faz uma floresta nova, um
novo habitat para os animais que, hoje, estão fugindo
para as cidades em busca de verde e de alimento”. O
animais típicos do Noroeste do Paraná – como o tatu,
o porco do mato, a capivara e o cervo do Pantanal –
encontram um refugio nas áreas de replantio.

O Técnico Ambiental da unidade de Paranacity,
Sandro Vicente de Lima, lembra que o projeto
Semeando o Verde não se restringe ao plantio das
mudas. As áreas são demarcadas e acompanhadas
por profissionais da empresa, que fazem também
o monitoramento e controle de pragas, além de
acompanhar o crescimento das plantas.

O projeto Semeando o Verde teve origem no ano 2005, na unidade de Ivaté. Dois anos depois, foi
implantado na unidade de Tapejara e posteriormente, se estendeu para as demais unidades de Cidade
Gaúcha, Iguatemi, Paranacity, Rondon, São Tomé e Terra Rica, todas no Estado do Paraná. Neste ano,
passou a fazer parte da rotina da Unidade Rio Paraná, no Mato Grosso do Sul.
A participação na Expo Ambiental e Educar foi possível graças ao comprometimento de colaboradores
da empresa das unidades de Paranacity, Rondon e Terra Rica, que se revezaram no stand durante os
três dias do evento.
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Usina Santa Terezinha

investe em qualidade de vida
Corrida Rústica de Iguatemi contou com 1.300 atletas que correram contra o tabagismo,
sendo crianças e adultos

Suelen Albuquerque/ Colaboradora Camila Calabrezi

A Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, mais
uma vez realizou a Corrida Rústica de Iguatemi –
Elenilson Silva – Pare de Fumar Correndo. Já é a
sexta edição da prova no distrito de Iguatemi, em
Maringá, e contou com cerca de 1.300 atletas, entre
crianças, adolescentes e adultos que correram
contra o tabagismo.
A corrida faz parte do Projeto Pare de Fumar
Correndo, desenvolvido pela UEM (Universidade
Estadual de Maringá), que além da prova também
investe em um concurso de frases antitabaco e em
uma feira de saúde no evento. Esta edição, o evento
também contou com a parceria da Petrobras para a
realização da prova de atletismo.
No dia da prova, além dos atletas, havia um
público de aproximadamente 3.000 pessoas que
puderam prestigiar a corrida, a feira de saúde e
brinquedos para crianças. O atleta e homenageado,
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Elenilson Silva, destaca que a cada ano a corrida
o surpreende, pois o número de inscritos aumenta.
“Fico feliz com a prova, porque abrange pessoas
de todas as idades, desde crianças até a terceira
idade. E ainda correm com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida e saúde.”
Dentre os serviços prestados, estão os de saúde
bucal, que conscientiza sobre a importância da
higiene e enfatiza os efeitos do tabagismo, além da
realização de exame de avaliação corporal e teste
de glicemia. Para enfatizar os prejuízos causados
pelo tabaco, houve a conscientização da população
por meio de demonstração de materiais anatômicos.
A Secretaria Municipal de Saúde esteve no evento
alertando sobre os cuidados contínuos que devem
ser tomados com relação à proliferação do mosquito
da dengue.
A Usina Santa Terezinha, esteve na corrida com

Fotos/ Cícero Justino

sua equipe odontológica, orientando o público
presente sobre as técnicas de escovação, uso
correto do fio dental, quantidade de vezes ao dia
em que é necessário escovar e usar fio dental,
autoexame bucal.
A empresa também estruturou no local do evento
uma barraca com todo o suporte necessário para
os atletas da empresa. Neste local, os participantes
receberam camiseta, boné, lanche, água, suco, fruta
e todas as informações necessárias para a corrida.
A participante da corrida e colaboradora da Usina
Santa Terezinha, Ivani Horácio de Freitas Souza
Santos, conta que ela e o filho adolescente correm
pela terceira vez na Corrida Rústica de Iguatemi. “O
incentivo da empresa despertou em nós a vontade
de participar do atletismo”, diz.
No final, todos os atletas da usina participaram

de um sorteio com diversos brindes. Para o diretor
da Unidade Iguatemi, Júlio César Meneguetti, todas
as ações representam a preocupação da empresa
com a qualidade de vida de seus colaboradores e
da comunidade e firma o compromisso da usina
em apoiar e incentivar a prática esportiva entre os
funcionários.
A VI Corrida Rústica de Iguatemi foi uma realização
e parceria da Usina Santa Terezinha e Projeto Pare
de Fumar Correndo com a Universidade Estadual
de Maringá, Lions Maringá, Petrobras, Prefeitura de
Maringá, Rede Massa,
Água Mineral Crystal,
Power RDE e os
Jovens Escoteiros do
Grupo Águia de Haia.

Pesquisa em Iguatemi
No Projeto Pare de Fumar Correndo, a
Universidade Estadual de Maringá em parceria
com o Colégio Estadual Rui Barbosa de
Iguatemi, realizou também uma pesquisa para
o levantamento da caracterização do tabagismo
em Iguatemi.
Na pesquisa, foi observado que 11,9% da
população de Iguatemi é fumante, abaixo da
média nacional que é de 17%; 67,4% já tentaram
parar de fumar, 97,6% da população acredita
que o cigarro é prejudicial a saúde; 82,1%
começaram fumar antes dos 20 anos de idade,
sendo que destes 11,6% foi antes dos 10 anos
de idade; 37,9% aprendeu a fumar com amigos
e 69,3% desconhecem os efeitos do narguile.
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Com som, coração e criatividade
Projeto desenvolvido no Hospital Pequeno Príncipe une teatro e música por meio de objetos
Suelen Albuquerque

Hospital Pequeno Príncipe
O Pequeno Príncipe é o maior hospital de alta e média complexidade exclusivamente pediátrico do Brasil e
destina 70% de sua capacidade de atendimento a crianças e adolescentes provenientes do Sistema Único de
Saúde. A unidade conta com 390 leitos, oito salas cirúrgicas, quatro UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), 1.700
colaboradores e 300 médicos no corpo clínico.
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Você já pensou em produzir sons com objetos da cozinha? No
Projeto Sons do Coração é possível. Todas as quintas-feiras, uma
concha se torna a personagem Terezinha que se envolve com o
Dorifeu, uma colher de pau.
O projeto desenvolvido no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba,
conta com a dupla Candiê Marques e Doriane Conceição de Almeida
que se apresentam para crianças e adolescentes acompanhados
pelos pais. Na peça de teatro com música, é o público que faz a trilha
sonora do enredo. O sons do Coração é um projeto patrocinado via
Lei Rouanet pela Usina Santa Terezinha.
Segundo o adolescente Renan Castro de Oliveira, a apresentação
é bem emocionante. “Eu não sabia que era possível fazer sons com
outros objetos, além dos musicais”, diz.
Ele já havia frequentado aulas de capoeira em uma associação,
em Curitiba, e pôde contribuir com toques de acordo com o estilo
musical brasileiro. “Foi bacana participar. É uma experiência boa pra
mim, dá pra fazer em casa com os meus irmãos.”
A musicoterapeuta Doriane conta que o projeto propõe modificar
o ambiente por meio da música. “É incrível e produz efeito imediato.
A música inspira uma história. A história inspira a música e vira a
trilha sonora.”
Doriane salienta que há uma transformação significativa na
plateia. “Geralmente as crianças e adolescentes chegam tímidos e
cansados. De repente, entram em contato com a música e história,
fazendo a trilha sonora.”
Eder Mendes, pai de Arthur de três anos, destaca que o projeto é
bem interessante. “O Arthur interagiu conforme a idade dele. Mesmo
ele sendo um pouquinho tímido. O Sons do Coração é muito bom pra
passar o tempo, porque eles ficam estressados dentro do quarto. É
um ambiente melhor, pra eles se distraírem. Ajuda na recuperação.”
O artista Candiê Marques, vem de uma família
que trabalha com teatro de bonecos, e destaca que
o Sons do Coração traz conflitos e superação nas
histórias. “Dorifeu é uma colher de pau que não
queria mais ter uma cara de pau. O personagem tem
um problema e precisa superar. Como as crianças
daqui, que estão sempre se superando.”

Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha
“Se fosse possível nascer novamente, diria que quero ser mulher. E como
profissional gostaria de ser o que sou. Apenas pediria a Deus que me desse o
dom de cantar, pois este é um dos meus desejos não alcançados.”

Foto/ Suelen Albuquerque

Daniela Giannini / Suelen Albuquerque

A gerente industrial Elenilda Trazzi Rodrigues fala
sobre suas conquistas e desafios nos quase 13 anos
que faz parte da Usina Santa Terezinha. Elenilda iniciou
nas atividades no Laboratório PCTS (Pagamento de
Cana por Teor de Sacarose) da Unidade Ivaté. Já em
2013, a colaboradora se tornou gerente industrial,
sendo a segunda mulher a desenvolver atividades de
gerência na empresa.
Ela respondeu às perguntas da Equipe de
Comunicação sobre suas experiências profissionais e
também pessoais.
Quando e como a senhora iniciou na Usina Santa
Terezinha?
Comecei no dia 5 de março de 2001.
Quais foram os desafios que a senhora teve no
laboratório? Quantos anos trabalhou lá?
Coordenei o laboratório durante 12 anos e 3 meses.
Ao mesmo tempo coordenei também o setor de
destilaria. Os maiores desafios foram a reestruturação
de equipe, formação de novas lideranças e a
padronização minuciosa das metodologias analíticas,
em função da preocupação em se obter o máximo de
representatividade dos resultados.

A senhora desenvolveu diversos projetos no
setor. Poderia citar os mais relevantes?
Com mais ou menos um ano na Usina Santa
Terezinha, fui convidada a coordenar o Comitê dos
Laboratórios Industrial. No cargo de coordenadora,
tive a excelente oportunidade de desenvolver
o projeto da padronização das metodologias
analíticas, que padronizou desde a matéria prima,
as etapas intermediárias do processo (lavagem,
extração, evaporação, cozimento, fermentação e
destilação), águas do processo, perdas; análise
dos produtos principais, o açúcar e o álcool,
além dos subprodutos como a levedura e o óleo
fúsel. Dentro deste mesmo projeto, também foi
criado o Checklist, com o objetivo de padronizar a
sistemática de avaliação do trabalho dos analistas,
para realização de treinamento com novatos e
também a reciclagem dos colaboradores. A cada
setor de analise há um checklist. Para se ter uma
noção do tamanho da lista, pode-se usar como
exemplo o checklist do Setor Cana versão 01, que
contém aproximadamente 600 itens de avaliação.
Algumas dificuldades foram encontradas durante
os procedimentos. Diante disso, realizamos
muitos testes, pesquisas e treinamentos, para
conseguirmos resultados mais coerentes. Todos
os detalhes do método foram checados, de acordo
com cada produto analisado. Em caso de incertezas
ou dúvidas, sempre contamos com a ajuda de
empresas e outras usinas. Podemos afirmar que o
Checklist do laboratório industrial é uma fabulosa
obra prima, criada com uma grande diversidade
de ideias. As Avaliações Interlaboratoriais também
foram uma grande obra de equipe. Os Avaliadores
foram treinados por três meses e todos tiveram a
oportunidade de participar com sugestões e críticas
construtivas e fizeram um diferencial fabuloso no
processo da construção do checklist. A realização
desses projetos colaborou muito para a integração
da equipe. Foi possível notar a mudança de atitude
dos colaboradores, que estão sempre visando
a melhoria do grupo e a troca de informações de
forma aberta, buscando sempre a otimização dos
materiais e dos custos. Durante um processo como
esse, os conflitos de ponto de vista são normais, e o
coordenador é a peça fundamental para balancear
os pontos positivos e negativos, sempre pensando
no crescimento sustentável da empresa.

Quais são as características que o colaborador
precisa ter para trabalhar no laboratório?
É preciso gostar de detalhes, ser atencioso, confiável
e paciente – já que a metodologia é muito minuciosa. Ser
um profissional de qualidade e produtivo é importante
já que o processo precisa de respostas rápidas, que
representem a realidade. O colaborador do laboratório
precisa interagir com o processo de forma bastante
dinâmica. Isto é, aquecer o processo por meio do uso
do rádio – onde todos podem ouvir - para divulgar dados
relevantes. A resposta da equipe é outra. A sinergia é
muito maior, mais produtiva e mais gratificante.
Com a nova função, quais são as novas atividades
que a senhora desempenha?
Tenho contato com um número maior de fornecedores
e prestadores de serviço, além da responsabilidade em
manter a equipe motivada a alcançar as metas e superar
os desafios constantes. Também realizo o planejamento
orçamentário e de produção de toda a área industrial,
administração de itens de estoque em almoxarifado e
acompanho, de forma mais profunda, os setores de
todo o processo industrial. Estou sempre buscando o
aprimoramento e o conhecimento em novas tecnologias.
A senhora é a segunda mulher da Usina Santa
Terezinha a desenvolver atividades na gerência,
ainda mais no setor sucroenergético - considerado
um meio mais masculino. Quais são os desafios?
Não fico focada neste assunto. Desde cedo, aprendi
a viver com o dilema do universo masculino versus
feminino. Meu pai foi o maior incentivador para eu
estudar engenharia. Provar para mim mesma e para
os outros que as mulheres podiam dominar o excesso
de sensibilidade, reduzir o excesso de comentários
e lidar com situações mais racionais foi meu maior
desafio. Consegui! Foi muito sofrido, porque precisei
fazer alterações comportamentais de grande ordem
para vencer os obstáculos da profissão. Portanto, não
considero o homem como o problema, mas sim, a mulher
estar disposta a equilibrar o lado emocional e o racional.
Isto não quer dizer que precisamos deixar a feminilidade
de lado. É perfeitamente possível se adequar e ser
feliz. Considero-me forte, porque tive a oportunidade
de conhecer e conviver com grandes homens: meu
pai, meus irmãos, professores, parceiros de trabalho,
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meu filho e ainda me manter feminina pelo fato amar
ser mulher, mãe e educadora. Se fosse possível
nascer novamente, diria que quero ser mulher. E como
profissional gostaria de ser o que sou. Apenas pediria a
Deus que me desse o dom de cantar, pois este é um dos
meus desejos não alcançados. Gostaria de cantar ao
mundo o amor, a paz, o perdão e a justiça contagiando
as pessoas através da música. Imagine liderar
utilizando a música como uma ferramenta para ajustar
comportamentos, não seria especial? Provavelmente,
bem menos doloroso: ‘O som amorteceria a resistência
em ter que admitir nossas fraquezas e a letra do nosso
compromisso com a mudança’.
Para o colaborador que entrou agora na empresa
e pretende conquistar um espaço na empresa,
qual a mensagem que a senhora deixa?
Estude. Se possível, faça pós-graduação, leia livros,
jornais, faça pesquisas, converse com amigos técnicos
e visite outras empresas. Faça o melhor para sua
empresa como se fosse sua. Assuma suas falhas e não
tenha vergonha de admitir um erro. Não perca tempo
reclamando. Inove, ouça, não coloque seu ponto de vista
como irrefutável, saiba reconhecer quando a opinião do
outro é melhor para o contexto. É importante ter espírito
de equipe. Ame sua equipe com racionalidade, que
não significa concordar com as coisas erradas. Ajude
seus colegas a crescerem de forma construtiva: corrija
os erros, apresente sugestões, mas não deixei de ser
carinhoso com sorrisos, apertos de mão, agradecimentos
e elogios. Tudo isto é motivador para formar equipes
campeãs em qualidade e produtividade. Acabe com as
fofocas e controle a inveja, ela tem um grande poder
de destruição do sucesso das equipes. Tente ser
objetivo em suas colocações e não perca tempo com
justificativas que podem ser abreviadas em poucas
palavras. A assertividade exige coerência entre aquilo
que falamos e fazemos. A confiança é conquistada a
cada instante. Lute, procure ajuda, tente caminhos
alternativos para contribuir positivamente, peça opiniões
e não desanime. Chore quando for necessário. Encontre
um ombro amigo, mas saiba reconhecer aqueles que
realmente querem o seu melhor. Dobre seus joelhos e
reze que Deus vai te iluminar com mais fortaleza e, aos
poucos, as barreiras serão eliminadas.

COMPARTILHE

Os colaboradores Robson Souza Nalim, Natália
Cécere e Filipe Cécere participaram da 2ª Caminhada
Internacional na Natureza, Circuito Saltinho, em
Itambé. O caminhada teve um percurso de 12Km e
foi organizada pelo Emater (Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural)”.
“Foi um grande passeio, onde tivemos a oportunidade de
desfrutar de todas a belezas da paisagem natural. Ao final do
percurso ainda havia uma bela cachoeira para premiar todo
o esforço.”

Sem Problemas no Trabalho – Ritmo 5 x 1
Colaborador Domício Teixeira dos Santos

Sem problemas no trabalho…

Domício Teixeira dos Santos

Na empresa onde eu trabalho
Não tem problema algum
Eu já acostumei com a folga
É sempre cinco por um

No dia do pagamento
Eu fico muito feliz
Vou acertar minhas contas
E as dívidas que eu fiz
Vou fazer uma bela compra
E ver meus filhos sorrir

Para ficar com minha família
Não vejo a folga chegar
Espero ganhar um abraço
E meus filhos abraçar
Dar um beijo na mulher
E esquecer de brigar

Neste dia sagrado
Devemos agradecer
Pelo pão de cada dia
E na hora de comer
Sempre agradecer a Deus
Sem procurar esconder

Eu sou um cara feliz
Mas eu não tenho riqueza
Não sou um cara bonito
Mas tenho muita beleza
Eu gosto de dialogar
Com muita delicadeza

Meu Deus muito obrigado
Pelo que sou nesta vida
Pelo trabalho que eu faço
Pela equipe unida
Com sua benção e seu amor
Toda tarefa é vencida!

Amigo colaborador:
Compartilhe e envie as fotos e os comentários para o e-mail abaixo:
comunicacao@usacucar.com.br
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013
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ÁGUA NA
BOCA

Bolo de Fubá com
Goiabada
O tradicional bolo de fubá pode ser combinado com
diversos ingredientes pra ficar ainda mais gostoso. Na
receita da colaboradora Amanda Fantucci Couto, a receita
ganha um gostinho especial com pedaços de goiabada.
Perfeito para aproveitar com a família ou com os amigos no
café da tarde!

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

4 ovos
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
1 xícara de farinha de trigo
2 xícaras de fubá
1 e ½ xícara de leite
350g de goiabada picada
1 e ½ colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o açúcar. Em
seguida acrescente a farinha de trigo, o fubá e o leite. Deixe
bater até que fique uma mistura bem homogênea. Por fim,
acrescente 1 ½ colher de (sopa) de fermento e bata para
misturar.
Unte uma forma redonda, com furo no meio, com manteiga
e polvilhe com farinha de trigo. Coloque uma parte da massa
e parte da goiabada em cubos. Repita o processo até que os
ingredientes acabem.
Levar ao forno médio (200ºC), pré-aquecido, por
aproximadamente 50 minutos ou até que o bolo esteja
dourado.
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Monte seu prato de forma
saudável

Fotos/ stock.sxc.hu

Colaboradora Khary Kelly Fanhani

I
50% do prato devem ser compostos por verduras (alface, couve, almeirão, acelga) e legumes (chuchu, cenoura,
brócolis, beterraba) variados;
II
25% do prato é destinado aos carboidratos (arroz, batata, mandioca, macarrão). Dê preferência aos integrais;
III
12,5% é destinado às leguminosas como o feijão, lentilha, grão de bico e ervilha.
IV
12,5% deve conter proteína animal.

Além de organizar o prato de forma saudável, é importante lembrar:
•

Não repetir nas refeições;

•

No preparo das refeições uso pouco óleo;

•

Mantenha a variedade de legumes e verduras;

•

Troque a carne vermelha por carne branca – peixe ou frango – de duas a três vezes por semana;

•

Não tome líquidos durante a refeição;

•

Evite ficar por mais de 3 horas sem se alimentar;

•

Coma uma fruta no intervalo entre as refeições principais.

•

Tome, no mínimo, de 8 a 10 copos de água por dia;

•

Pratique atividade física regularmente.

Sua refeição ficará mais saudável, na quantidade adequada e com qualidade!

