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Valorize, evolua e previna!

Caro amigo,
É por meio das relações humanas que as empresas se desenvolvem.
Sistemas, máquinas, equipamentos e instalações de nada valem sem as
pessoas corretas para utilizá-los. Sendo assim, é a partir da evolução e
constante crescimento de seus colaboradores que uma empresa se torna
capaz de crescer e evoluir.
Diversos fatores colaboram para a o crescimento de um colaborador.
Entre eles, a valorização. Dentro dessa proposta, a Usina Santa Terezinha
trabalha com o Programa de Participação de Resultados, que por meio da
remuneração variável, ajuda a alinhar as estratégias organizacionais com
as atitudes dos colaboradores. Sendo que todas as unidades produtivas,
logística e corporativo receberam o pagamento da segunda parcela do
benefício.
O crescimento também está diretamente ligado à capacitação. Com o início
da safra, viu-se a necessidade da promoção de diversos treinamentos, entre
eles, o treinamento para a colheita mecanizada. Por meio de simuladores
de colhedora de cana-de-açúcar, colaboradores instrutores e do setor de
Tecnologia da Informação tiveram o primeiro contato com a inovação.
O início do ano também marcou a realização das Semanas Internas de
Prevenção de Acidentes de Trabalho. Ainda com a proposta da constante
evolução e ciente de que manter um ambiente salubre e livre de acidentes
é uma medida essencial para essa conquista, as unidades reservaram uma
semana inteira para atividades de conscientização.
Sendo assim, a Revista Santa Terezinha te convida para conhecer essas
iniciativas que promovem a inovação e o fortalecimento das competências,
enaltecendo o bem mais mais valioso que a empresa tem: seu capital
humano.
Abraço!
Equipe de Comunicação

Permitida a utilização dos textos, desde que citada a fonte.

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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Mudar é preciso
e essa busca depende do seu
esforço pessoal
Foto/ Ivan Amorim

Colaboradora
Gisele Pereira Higino Vareschini

Desenvolver novas atitudes e buscar conhecimento nunca é demais.
O conhecimento é nosso bem mais valioso e o único que não pode ser
tirado de você. Por onde você for você o leva e a globalidade atual faz
essa exigência, do saber, do conhecer e principalmente da atitude para
colocar esse conhecimento em prática. Portanto, procure desenvolver-se
dentro da sua área de atuação.
Procure ter experiência de vida, convivendo com culturas e costumes
diferentes. Sempre que possível, procure conhecer novos lugares. Viajar
também é uma forma de adquirir conhecimento.
Ter contato com pessoas é sempre importante para podermos somar e
dividir experiências e expectativas. O nosso contato social é de extremo
valor e só tem a agregar, pois é a partir do contato com os outros que
podemos absorver experiências positivas e até experiências negativas
que nos servem de exemplo.
Saber que podemos evoluir sempre promove motivação interna e desejo
de conquistar nossos objetivos. Essa movimentação interna proporciona
expectativas de vida, produzindo sonhos e desejos de realizações.
Anseios de vida são importantes para não ficarmos estagnados, por
isso devemos desenvolver atitudes novas e promover a mudança dos
comportamentos que nos incomodam. Muitas pessoas passam a vida
inteira se lamentando e se esquecem de buscar o autoconhecimento,
de conhecer suas qualidades e suas competências. Faça essa reflexão:
quais são suas qualidades? Quais são suas competências? Identifiqueas e comece a trabalhar em favor delas, desenvolva o que há de melhor
em você e com certeza as oportunidades virão.
Saiba que existe uma regra: o seu desenvolvimento e mudança de
atitude só depende de você. Ficar se lamentando ou comparando sua
vida com a dos outros não é o caminho para nenhum crescimento.
Gisele Pereira Higino Vareschini é Analista de Recursos Humanos
Sênior e graduada em psicologia e letras.

Operador Mantenedor
na prática
Operadores de colheitadeira participaram de aulas práticas sobre a manutenção dos
equipamentos de trabalho
Fotos/ Arquivo

Colaboradora Camila Marafão

Com a evolução tecnológica aplicada na colheita
mecanizada de cana-de-açúcar, torna-se necessária
a preservação mecânica dos equipamentos.
No uso anual das colhedoras, observam-se dois
ciclos: o ciclo de operação ocorre durante a safra. O
de manutenção ocorre na entressafra e, dada sua
intensidade, pode ser denominado ciclo de reforma
ou de manutenção pesada.
A intervenção mecânica nas máquinas é
extremamente importante pelo fato dos equipamentos
trabalharem de modo intenso e em condições severas
durante o longo período da safra, o que causa grande
desgaste de peças e componentes.
Para que as colhedoras mantenham um alto
nível de rendimento operacional, é necessário que
os sistemas e subsistemas mecânicos, elétricos
e hidráulicos sejam revisados, de forma a reduzir
possíveis quebras e manutenções corretivas.

É sabido que a grande diferença no processo
de utilização das colhedoras está no modo de
operação das máquinas. O custo é alto quando não
se realiza uma boa operação, consumos e esforços.
O aproveitamento do desempenho do equipamento
está ligado diretamente à forma de operar. Quando
a operação é bem feita, os custos com manutenção
são reduzidos.
A Unidade Terra Rica, juntamente com a Eba
Consultoria, realizou um trabalho de formação de
operadores mantenedores, que aprenderam sobre
a manutenção dos equipamentos em aulas práticas.
A reforma de todas as colhedoras da cana foi feita
dentro da unidade, gerando conhecimentos teóricos,
práticos e uma grande sensibilidade no diagnóstico
dos métodos corretos de trabalho, estimulando assim
o senso de propriedade do equipamento em casa
operador.
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Fotos/ Arquivo

Fotos/ Arquivo

Unidade Goioerê

forma segunda
turma de brigada de
emergência
Colaboradora Gislainy Del Massa

Colaboradores dos setores agrícola, administrativo e
industrial passaram por 64 horas de treinamento teórico e
prático para Brigada de Emergência da Unidade Goioerê. O
curso foi liderado por Walter Guimarães, Técnico de Segurança
do Trabalho, do Meio Ambiente e Socorrista.
Durante o treinamento, foram ensinadas técnicas de
prevenção e combate a incêndio, socorro de vítimas em
espaço confinado, resgate em altura e em local com fumaça. O
curso é util para agir de forma prática em situações de perigo
e emergência. O objetivo da equipe de brigada é prestar os
primeiros atendimentos no local, seja para combate a incêndio
ou mesmo para socorrer vítimas.
A função da brigada, dependendo do grau do sinistro,
não é eliminar por completo a ocorrência, mas coordenar a
evacuação do local, diminuir os focos da emergência e caso
houver, dar a primeira assistência às vítimas, enquanto as
equipes de atendimento médico estão a caminho.
A colaboradora Adrielu Silva considera o treinamento muito
importante e acha que os conhecimentos adquiridos com
ele podem servir para diversas instâncias da vida “A brigada
de emergência não é um treinamento que serve apenas
para a empresa, mas para o nosso dia a dia. Graças a esse
treinamento consegui salvar a vida do meu sobrinho de apenas
seis meses que estava engasgado com o leite materno”.

6
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Unidade Terra Rica realiza torneio de
futebol suíço
Fotos/ Arquivo

Colaboradora Camila Marafão

Esporte é saúde e proporciona qualidade de vida,
além de fortalecer o espírito de equipe. Pensando
nisso, aa Unidade Terra Rica promoveu o 5º Torneio de

Futebol Suíço, realizado no Estádio Municipal de Terra
Rica.
Participaram do evento doze equipes, sendo seis da
área agrícola, cinco da indústria e uma do administrativo.
O dia foi de expectativa e muita emoção até o último
jogo, quando a grande final foi decidida nos pênaltis
entre os times IGE (8) X (7) e Colheita Mecanizada.
Os vencedores foram premiados com troféus e
medalhas. Além dos troféus para os
primeiros lugares, foram premiados o
goleiro menos vazado, Gabriel Pereira
(IGE), que sofreu apenas um gol, e o
artilheiro do torneio Flavio Azevedo
(Queima) com três gols marcados.

Unidade Rondon comemora primeiro
ano de seu refeitório
Fotos/ Arquivo

Colaborador Marcio Rodrigues Saldeira

A Usina Santa Terezinha, Unidade Rondon,
comemorou recentemente o aniversário de um ano
do refeitório da unidade. Com o ambiente decorado e
música ao vivo para acompanhar a deliciosa refeição,
o almoço se deu em clima de confraternização, com
direito a doces e bolos.

O refeitório foi construído com o objetivo de melhorar as
condições nutricionais dos colaboradores, oferecendo
refeições nutritivas e balanceadas,
proporcionando uma melhor qualidade
de vida a todos.

JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Foto/ Valdeci Salomão

Unidade Rio Paraná promove capacitação
sobre Controle de Formigas Cortadeiras

Colaborador José Lemos Neto

De forma a realizar atividades que proporcionam
maior qualidade de vida e melhor desempenho no
trabalho, colaboradores do Setor de Aplicação de
Herbicida da Unidade Rio Paraná participaram de um
treinamento sobre o Controle de Formigas Cortadeiras.
Dentro do curso, foram passados conhecimentos
sobre as ações das formigas na lavoura e a importância
do controle dessas culturas. Os colaboradores
ainda aprenderam sobre as formas de identificação

dos gêneros, espécies, localização e dimensão de
formigueiros, além de serem instruídos sobre os meios
necessários para combate das formigas – como a
utilização de produtos químicos e a utilização correta
dos Equipamentos de Segurança do Trabalho para a
aplicação dos produtos.
“O curso de Controle de Formigas Cortadeiras foi
ótimo. Adquirimos mais conhecimento e capacitação
para realizarmos um trabalho com qualidade e
eficiência, fazendo o controle de maneira correta”
relatou o colaborador Leandro Barbosa, um dos
participantes do curso.
Ao total, 12 colaboradores participaram do
treinamento, que foi realizado nas dependências do
Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação
de Eldorado – SIMTED, e ministrado por profissionais
do Senar-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural).

Unidade Ivaté promove curso profissional 360º
Fotos/ Diego Horie

Colaborador Diego Horie

No universo corporativo, é fundamental que
as pessoas – que compõem a alma de qualquer
organização – estejam motivadas, comprometidas
com suas metas e tenham capacidade para lidar com
eventuais conflitos. Pensando nisso, a Unidade Ivaté
realizou, entre os meses de outubro e dezembro de
2013, o Treinamento Profissional 360º.
O Profissional 360º é uma vivência de três dias,
em forma de seminário que, com linguagem simples,
8
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dinâmica e descontraída fala sobre novas formas de
relação pessoais, profissionais e de liderança dentro
do trabalho.
O treinamento foi realizado por 94 colaboradores
entre cargos de gerência, chefia, supervisão,
encarregados e líderes. O envolvimento e participação
da equipe foram fundamentais para o bom resultado
do treinamento.

Unidade Goioerê

promove mutirão contra a dengue
Fotos/ Arquivo

Colaborador José Gabriel Meneguetti Couto

Durante os períodos chuvosos, a dengue é uma das
endemias mais frequentes em nosso país, aonde os
casos da doença vêm crescendo descontroladamente,
principalmente por conta do descarte impróprio de lixo
que acumula água.
Pensando no bem estar e na saúde dos colaboradores
e da população em geral, a Usina Santa Terezinha,
Unidade Goioerê, em parceria com os sindicatos rurais
dos trabalhadores e com as prefeituras dos municípios
vizinhos realizou dois mutirões contra a dengue.
Colaboradores e voluntários de Mariluz e Moreira
Sales se uniram para recolher e dar um destino final
aos dejetos acumuladores de água, possíveis focos
do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.
Dezenas de toneladas de lixo foram e encaminhados
para o destino adequado, em cooperativas de catadores
de materiais recicláveis dos municípios. Ao todo, cerca

de 350 pessoas - entre voluntários e colaboradores da
unidade – participaram da ação.
A dengue é transmitida pelo mosquito que, ao picar
uma pessoa ou um primata doente, contrai o vírus e o
mantém alojado em sua glândula salivar. Ao picar uma
próxima pessoa, o mosquito lança sua saliva e, nesse
momento, ocorre a contaminação do sangue com o
vírus da dengue.
De acordo com o Ministério da Saúde, a única
forma de evitar a transmissão da dengue é eliminar
o mosquito. Para isso, é necessário
combater os focos de acúmulo de
água – especialmente a água limpa
- e desfazer os locais propícios para
a criação de larvas do mosquito
transmissor da doença.
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Treinamento capacita brigadistas na
Unidade Tapejara

Colaboradores passaram por treinamentos de brigada de incêndio e de cumprimento de
diversas normas regulamentadoras do ministério do trabalho
Fotos/ Alzira de Oliveira Bernal/Dilmer Plinio Moraski Cordeiro

Colaboradora Alzira Bernal

Colaboradores da Indústria, Oficina Agrícola e
motoristas de caminhão pipa da Unidade Tapejara
passaram por treinamento para formação de brigada
de emergência. O curso foi ministrado pelo SEST
(Serviço Social do Transporte)/Senat (Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte) de Cianorte
de Cianorte, com o objetivo de atender a NR-23, que
diz respeito à proteção contra incêndio.
Previsto no âmbito federal, pela Lei 6514/77, que dá
as diretrizes sobre Segurança e Medicina do Trabalho,
o treinamento para brigada de incêndio requer que
a empresa conte com uma organização interna que
permite prevenir e, caso necessário, atender qualquer
contingência derivada de emergência, sinistro ou
desastre. Os colaboradores que participam do curso,
se tornam capacitados para atuar na prevenção,
combate a princípio de incêndio, abandono de área e
prestação de primeiros socorros.
Mensalmente, os brigadistas são convocados
para uma reunião, que acontece durante o turno de
trabalho, e visa manter o conhecimento atualizado e

permanente.
Também com o objetivo de atender as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, especificamente a NR-10 (2004), a NR-33
(2006) NR-30 – Anexo II (2010) e a NR-20 (2012)
colaboradores dos setores industrial e agrícola
passaram por treinamentos que visam transmitir
conhecimentos que capacitem os colaboradores
para trabalhar em condições de espaço confinado,
contato com instalações e serviços em eletricidade,
com líquidos combustíveis e inflamáveis, e sobre a
segurança e saúde em espaços aquaviários.
Ao total 147 colaboradores de diversas áreas
(manutenção
elétrica,
manutenção
mecânica,
Instrumentação, destilaria, armazém de açúcar,
fábrica de açúcar, caldeira, tratamento de caldo e
alguns colaboradores do posto de combustíveis), além
de supervisores, chefes de setores e encarregados,
participaram do treinamento, que foi ministrado pelo
instrutor Edison Felix Carvalho, instrutor da empresa
Project Eplo.

Colaboradores
são homenageados por tempo de trabalho
Doze colaboradores do Corporativo, com mais de 30 anos de empresa, foram
homenageados em cerimônia que aconteceu durante a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho 2014
Fotos/ Ivan Amorim

Daniela Giannini

O reconhecimento do trabalho do colaborador é
fundamental no processo de encorajamento, além de
despertar um desejo constante de melhora. Pensando
nisso, a Usina Santa Terezinha, Corporativo, organizou
uma homenagem a 12 colaboradores que fazem parte
da história da empresa há mais de 30 anos.
Com 59 anos de criação da empresa – que nasceu no
distrito de Iguatemi, em Maringá, esses colaboradores
fizeram história e se desenvolveram juntamente com
a Usina. O colaborador Agostinho Aparecido da Silva
começou a trabalhar na usina há 44 anos. Na época,
ainda adolescente, entrou na empresa por influência
do irmão, que já era colaborador. Iniciou trabalhando
na lavoura, no distrito de Iguatemi e, hoje está na
Logística. Roberto Navarro, colaborador há 30 anos,
começou a trabalhar como Carregador e Misturador
de Adubo na indústria em Iguatemi “Sempre tinha
trabalhado na roça, mas fui procurar emprego na
usina porque cansei de passar frio nas lavouras de
café”. Atualmente, Roberto faz parte do departamento
Logístico, em Maringá.
Como forma simbólica de reconhecimento pelos anos
de trabalho, os colaboradores foram presenteados
com um relógio de pulso, personalizado com a

marca da usina. Os presentes foram entregues pelo
Diretor Administrativo Mario Gondo, o Diretor Jurídico
Sidney Samuel Meneguetti e o diretor financeiro
Paulo Meneguetti, que destacou a importância de
homenagear as pessoas que contribuíram para
o crescimento da empresa. “Foi um momento de
agradecimento a todos eles. Alguns têm muito mais de
30 anos de empresa. É uma alegria poder fazer esse
reconhecimento por tudo que fizeram nesse longo
tempo conosco.”, disse Paulo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elias Moreira dos Santos/ 45 anos de empresa
Clever Lonardon/ 44 anos
Agostinho Aparecido da Silva/ 40 anos
Osmar Lazarin/ 37 anos
Gelson Antonio Rissato/ 36 anos
João dos Santos/ 35 anos
João Pedro Donizete Ladeira/ 34 anos
Edivaldo Finco/ 33 anos
Ivete Dotta / 31 anos
Sandra Pereira Roncada/ 31 anos
Sergio Cezario/ 31 anos
Roberto Navarro/ 29 anos – Em junho, deste
ano, completa 30 anos.
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Fotos/ Arquivo

São Tomé, Cidade Gaúcha e Tapejara
formam novas turmas do Jovem Aprendiz
Ao todo, 54 jovens concluíram o curso e
deram o primeiro passo para ingressar no
mercado de trabalho.

Unidade Tapejara

Daniela Giannini

A Usina Santa Terezinha, Unidade Tapejara, realizou
a formatura de sua terceira turma do Programa de
Aprendizagem de Adolescents e Jovens (AAJ) –
Mecânico. O jantar de comemoração, aconteceu na
Asfust (Associação dos Funcionários da Usina Santa
Terezinha de Tapejara), e contou com a presença dos
aprendizes, seus familiares, representantes da usina,
do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e
autoridades do município.
Ao total, 30 jovens e adolescentes concluíram o
curso, que teve duração média de 10 meses, entre
aulas teóricas e práticas, ministradas por instrutores do
Senar. Para muitos desses jovens o curso representa,
além do aprendizado, uma oportunidade para
conquistar o primeiro emprego já que muitos deles
conseguem trabalho dentro da própria unidade, tendo
assim a oportunidade de construir um futuro promissor.

O programa de aprendizagem de jovens e
adolescentes é realizado pela Usina Santa Terezinha
em parceria com instituições que promovem a
qualificação profissional, como o Senar – Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, que qualifica os
jovens para a área rural com o Programa Jovem
Agricultor Aprendiz e o Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial).
Recentemente, três unidades da Usina Santa
Terezinha formaram novas turmas do Programa de
Aprendizagem que, mais do que uma chance de
qualificação, serve como uma oportunidade de se
inserir no mercado de trabalho.

12
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Colaboradora Alzira Bernal

Unidade São Tomé e Cidade Gaúcha
Colaboradora Maiara Cardoso

Há três anos a Usina Santa Terezinha, Unidade
São Tomé, em parceria com o Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), prepara jovens
de 16 à 18 anos para o mercado de trabalho,
por meio do programa de Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens. O programa trabalha
com a capacitação e o desenvolvimento das
habilidades profissionais e comportamentais,
dando aos aprendizes a oportunidade de,
posteriormente, fazerem parte do quadro de
colaboradores da empresa.
E foi com muito entusiasmo que, no dia 11
de dezembro, as Unidades São Tomé e Cidade
Gaúcha formaram uma nova turma de 24
aprendizes, com 7 alunos de São Tomé e 17 de
Cidade Gaúcha.
A cerimônia aconteceu na AFUST (Associação
dos Funcionários da Usina Santa Terezinha de São

Tomé) e reuniu, além dos aprendizes, familiares,
amigos e autoridades que compareceram para
celebrar o momento tão importante na vida dos
jovens. Na ocasião, foi ressaltada a importância
da capacitação precoce, bem como a contribuição
que a participação no programa traz a eles, no
que diz respeito ao diferencial competitivo no
mercado de trabalho.
“Pude acompanhar de perto e perceber
o quanto o programa foi importante para o
desenvolvimento profissional e pessoal de cada
aluno que participou. Fico feliz em fazer parte
desta equipe e, o mais importante, em vê-los aqui,
trabalhando na empresa”, ressaltou Valdemir
Ribeiro Mello, monitor do AAJ e pai de
duas alunas do programa.
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Nunca é tarde
para voltar a
estudar
Programa de Incentivo ao Estudo
estimula colaboradores à voltarem
para as salas de aula depois de
anos sem estudar
Fotos/ Arquivo

Jamerson Aparecido Pereira

Leonídio Francisco Dourado
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Daniela Giannini

Voltar a enfrentar os bancos de uma faculdade depois de anos sem
estudar é sempre um grande desafio. Os cursos, as ferramentas de
ensino e as salas de aula são diferentes e requerem um processo
de readaptação que pode não ser tão fácil, mas vale a pena.
Com o objetivo de estimular os colaboradores a aceitarem
esse desafio, de forma a buscar o desenvolvimento pessoal e
profissional, a Usina Santa Terezinha trabalha com o Programa de
Incentivo ao Estudo, onde colaboradores com mais de três anos
de empresa podem ser contemplados com bolsas de estudo de
80% para cursos de pós-graduação e de 60 a 90% para graduação,
dependendo do cargo ocupado.
Colaborador desde 2005, Jamerson Aparecido Pereira já passou
por uma longa jornada dentro da usina. Começou como ajudante
de serviços gerais, trabalhando no engate de julietas, passou pela
capina química, pelo controle de formigas e por diversos outros
setores, até assumir a supervisão do Plantio Mecanizado na
Unidade Paranacity. Sempre envolvido com o processo agrícola,
começou a graduação em Agronomia”. Sempre gostei de trabalhar
na terra, e como já estou trabalhando na área a escolha ficou mais
fácil”.
Pereira se forma em 2016 e antes de voltar a estudar tinha
ficado 12 anos afastado do ambiente acadêmico. Segundo ele,
acompanhar o ritmo dos universitários recém formados e conciliar
as noites de estudo, o trabalho e a vida com a família não é fácil, mas
com certeza vale a pena. “Entrei na faculdade pela necessidade de
se qualificar para o mercado de trabalho, que cada vez se torna
mais exigente. E também pela necessidade de dar uma vida mais
confortável para minha mulher e meus filhos, que logo estarão
ingressando na academia também”.
Leonídio Francisco Dourado é colaborador do Setor de Auditoria
e está na Usina Santa Terezinha há nove anos. Técnico em
Agropecuária e filho de horticultores, está cursando o ensino
superior em Agronomia depois de 27 anos fora das salas de aula.
Ele diz que o apoio da família e dos colegas de trabalho nesse
processo foi fundamental. “Uma das dificuldades foi gerenciar
o tempo. Mas tenho uma companheira que me ajuda muito. Já
teve situação que consegui envolver os filhos nos meus estudos
também. E os colegas de trabalho também acabam me ajudando.
Se estamos viajando para outra unidade, sempre se esforçam pra
terminar tudo a tempo de eu chegar para a aula”. Leonídio ainda
diz que a diferença de ‘gerações’ entre ele e a maior parte da turma
da faculdade assustou um pouco no
começo, mas com o tempo, percebeu
que poderia dar conta e mesmo com
todas as dificuldades, o saldo final
com certeza é positivo.

Unidade Ivaté capacita condutores
para departamento agrícola
Fotos/ Geni Brito

Colaboradores Adriana Santos, Lediane Pereira e Clayton Perin

Diante da escassez de mão de obra capacitada para
as funções de motoristas e operadores, a Unidade
Ivaté desenvolveu o Programa de Formação de
Condutores (PFC), que teve como objetivo capacitar
motoristas para atuar no departamento agrícola.
Aliado ao programa de seleção interna, a formação
visa dar oportunidade de crescimento profissional aos
trabalhadores.
Para realização do programa, foi feita uma
mobilização na unidade - especialmente no setor da
lavoura - onde foram selecionados 19 colaboradores
que se encaixaram nos seguintes pré-requisitos:
possuir carteira de nacional de habilitação na categoria
B, ter disponibilidade e desejo para exercer a função de
motorista/operador, e abertura aos desafios da função
tanto em aspectos comportamentais quanto técnicos.
O programa de formação teve carga horária de 600
horas, divididas em módulos teóricos e práticos. No

processo, foram fundamentais as parcerias travadas
com o setor de Treinamento Agrícola – que direcionou
os conteúdos teóricos, bem como com o Setor de
Transporte, que disponibilizou instrutores e motoristas
para o treinamento prático diário.
Segundo o Supervisor de Carregamento e Transporte
Adriano Cruz, o processo foi fundamental para a
valorização e aproveitamento da mão de obra interna
“Muito dos participantes do PFC iniciaram a carreira
no setor de corte de cana e, hoje, com esforço próprio
e comprometimento puderam ter essa oportunidade”.
O resultado do programa superou todas as
expectativas. Não houve desistência de nenhum dos
participantes e ao final do treinamento,
os colaboradores foram
direcionados para os
setores de transporte e
carregamento.
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Fotos/ Arquivo

Foto/ Arquivo

Unidade Tapejara sedia
29ª edição do Canito
Vinte e duas usinas participaram do Torneio Interdestilarias de Futebol Suíço, tradicional
evento que marca a abertura da safra
Daniela Giannini

A Usina Santa Terezinha, Unidade Tapejara,
foi sede da 29ª edição do Canito, maior torneio
esportivo do mercado sucroenergético. Em clima de
confraternização, 22 usinas do Paraná compareceram
à festa que, além do tradicional campeonato de futebol
suíço, também contou com concurso de Miss Canito,
atrações musicais e gastronômicas.
Sede do evento pela segunda vez, a Unidade
Tapejara vem se preparando desde novembro para a
organização da festa, que aconteceu na ASFUST –
Associação dos Funcionários da Usina Santa Terezinha
da cidade. O gerente industrial Antonio Sperandio,
conta que para sediar o campeonato de futebol – em
que participaram 24 times – houve um investimento
em reformas e melhorias no espaço da associação
“Construímos um novo vestiário, reformamos os quatro
campos de futebol e trocamos toda a iluminação. Além
disso, foi construído um barracão coberto, usado hoje
para preparar a tradicional costela a fogo de chão e
que futuramente será uma quadra de bocha”.
O supervisor administrativo Eduardo Pepa explica
que os colaboradores foram divididos em times
para facilitar a organização de todas as etapas e se
prepararam para receber cerca de 4000 pessoas.
“Cada grupo ficou responsável por uma parte: o torneio
de futebol, a comida, a bebida, as atrações e o Miss
Canito”.

Ao total, 24 times – de 22 usinas paranaenses –
participaram do torneio. De acordo com o colaborador
Leandro Campaner, um dos responsáveis pela
organização do campeonato de futebol, na primeira
etapa os times foram divididos em quatro grupos e, dois
times da cada grupo passaram para as quartas de final.
A partir daí, o torneio seguiu em sistema eliminatório
(ou mata-mata, onde o time perdedor é eliminado) até
serem classificados os quatro primeiros lugares. Em
4º lugar, ficou a equipe de São Tomé, em 3º a equipe
de Cidade Gaúcha, em 2º a equipe de Jacarezinho e o
primeiro lugar foi da equipe de Ivaté. “Os três primeiros
lugares foram premiados com troféus e medalhas. O
maior artilheiro e o goleiro menos ‘furado’ também
receberam prêmios”.
Mas a festa não foi movida apenas a futebol. O evento
também teve barracas com quitutes gastronômicos e
uma deliciosa costela a fogo de chão servida no almoço,
ao som de música ao vivo. Ao final do campeonato de
futebol, o evento seguiu com o Concurso Miss Canito.
Participaram sete concorrentes, todas colaboradoras
das usinas presentes no evento. Joice Westerkamp,
da Unidade Iguatemi, levou o título de Miss Simpatia.
Da Unidade Tapejara, Andressa Lopes do Santos foi
eleita Princesa Canito e Márcia Soares de Almeida, da
Unidade Goioerê foi eleita a Miss Canito 2014.

Colaboradores da Unidade Rio Paraná, integrantes da aldeia indígena Cerrito,
também participaram do torneio de futebol suíço no Canito 2014.
Foto/ Arquivo

Colaboradores passam por treinamento de
normas regulamentadoras
Colaboradora Sharlene Seghesi
Fotos/ Arquivo

104 colaboradores do Terminal Logístico de
Maringá e Paranaguá participaram de treinamento
sobre Área Classificada, em cumprimento da NR-10.
Divididos em quatro turmas, com carga horária de
16 horas, os colaboradores foram capacitados para
trabalhar com segurança em áreas com riscos de
explosão e inflamabilidade.

Treinamento para trabalho em altura
Colaboradores da Usina Santa
Terezinha, em Maringá, participaram
de treinamento da NR-35, norma
regulamentadora do Ministério do
Trabalho e Emprego, que diz respeito
à segurança no trabalho em altura.
O treinamento contou com a
presença do SESMT – Serviço
Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho do
Corporativo, da Brigada de Incêndio
do terminal logístico, além dos
técnicos de Segurança e Enfermeira
do Trabalho. Durante o curso foram
realizadas simulações de trabalho em
altura e noções de primeiros socorros
em caso de quedas.
18
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Fotos/ Isabela Leal Badan

Colaboradora Sharlene Seghesi

Fotos/ Arquivo

Olívio Pâmio Júnior

Colaborador Claudio Sacramento Turner

Faleceu no 21 de janeiro, aos 51 anos de idade,
Olívio Pâmio Júnior, que ocupava o cargo de
Supervisor de Manutenção Mecânica Automotiva
da Unidade Ivaté há pouco mais de 14 anos.
Entrevistado da editoria “Orgulho de Ser Santa
Terezinha” da edição 15 (Nov./Dez.) da revista Santa
Terezinha, Olívio compartilhou histórias sobre sua
trajetória profissional, pessoal e sobre os desafios
da carreira.
Ferrenho defensor de uma manutenção de
qualidade e da necessidade constante de
capacitação, foi o visionário que idealizou a moderna
Central de Manutenção Automotiva existente na
unidade. Bem estruturada e equipada, a central
oferece plenas condições para um trabalho limpo,
organizado, seguro e de qualidade, justificando
todos os investimentos realizados. A obra da central
de manutenção incluiu também um moderno centro
de capacitação, que oferece ambiente propício para
a formação e aperfeiçoamento do capital humano
da empresa.
Foi também grande entusiasta do programa JAA Jovem Agricultor Aprendiz, iniciado na Usina Santa
Terezinha por meio da Unidade Ivaté. Hoje, em sua
quinta turma, o programa é fonte de oportunidade
para diversos jovens e emprega dezenas de

egressos nas mais diversas atividades dentro da
manutenção automotiva.Faleceu em consequência
do câncer que enfrentava há sete anos, de forma
destemida e com grande fé, disposição e esperança
de cura, que infelizmente não chegou a tempo.
Em dezembro de 2013, durante a cerimônia de
formatura da 4ª turma do programa JAA, Olívio
esteve presente, embora bastante debilitado pela
doença, e recebeu uma justíssima homenagem em
reconhecimento a todos os seus anos de trabalho
na empresa. No evento, que foi realizado na Central
de Manutenção Automotiva da unidade, ele esteve
cercado de colaboradores que ingressaram e
progrediram na empresa em função dele, vários dos
quais ex-alunos do JAA. Olívio foi homenageado
com a adoção de seu nome para o Centro de
Capacitação, entrega e descerramento de placa
comemorativa.
A homenagem só reforça o fato de que o legado
deixado por um líder não está nas coisas, mas
nas pessoas. O legado de Olívio será sempre
lembrado não só pela grandiosidade da obra que
ele vislumbrou, mas pelas histórias de progresso
pessoal e profissional de todos os que trabalharam
ao seu lado e souberam aproveitar as oportunidades
que lhes foram confiadas.
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Treinamento capacitou colaboradores para colheita mecanizada por meio de protótipo
de máquina que coloca os operadores em contato com os problemas que vão enfrentar
durante a colheita
Fotos/ Gisele Pereira Higino Vareschini

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Simulador reproduz operações
de colhedora de cana

Colaboradora Gisele Pereira Higino Vareschini

Colaboradores instrutores e do setor de Tecnologia
da Informação das unidades Iguatemi, Paranacity,
Tapejara e Ivaté passaram pelo treinamento em
Simulador de Colhedora de Cana John Deere.
O treinamento, feito em parceria entre a
concessionária Solomar, John Deere, a Gerência
de Tecnologia de Informação e o departamento de
Recursos Humanos da Usina Santa Terezinha, foi
desenvolvido com o objetivo de simular condições
reais que um operador pode encontrar durante a
operação de colhedoras de cana e a melhorar o
desempenho do operador, com mais recursos e
segurança.
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Do ponto de vista econômico
espera-se que o simulador de colhedora possa
aprimorar as habilidades dos operadores treinados,
fazendo com que os problemas causados por
mau uso do equipamento sejam minimizados e a
produtividade maximizada.
Os participantes puderam conhecer o programa e
tirar duvidas de todos os procedimentos na prática, se
qualificando para exercer a função de multiplicadores
do programa, replicando o conhecimento adquirido
para os demais colaboradores das unidades.

Colaboradores passam por treinamento
para colheita mecanizada
Unidade Goioerê se prepara para primeira safra com treinamento que utiliza simuladores
operacionais da colheita mecanizada
Colaboradora Gislainy Del Massa

Com o intuito de qualificar os colaboradores para
a safra de 2014 a Usina Santa Terezinha, Unidade
Goioerê, elaborou um centro de treinamento para os
operadores de máquinas da colheita mecanizada.
Adquirida em 2013, a Unidade Goioerê encontrase em processo de reestruturação para se adequar
aos padrões da empresa. Nesse contexto, viu-se
a necessidade de preparar os colaboradores para
a primeira colheita da unidade. Por iniciativa do
supervisor de colheita mecanizada Claudio Marques,
ao lado dos encarregados de campo e com apoio do
setor de treinamento, elaborou-se um curso com aulas
com aulas teóricas e práticas para a operação de
colhedoras, caminhões e trator transbordo.

O treinamento é realizado em duas etapas. A parte
teórica, ministrada em sala, conta com recursos
didáticos como vídeos, fotos e apresentações de
forma a tornar os encontros mais dinâmicos. A
prática acontece no centro de treinamento montado
exclusivamente para a ocasião, onde os operadores
simulam as atividades que serão executadas em
campo. A simulação é ministrada por encarregados da
unidade que tem vasta experiência na área, garantindo
uma melhor qualificação dos colaboradores. Os
centros de treinamento são equipados com caminhão
pipa, caminhão oficina, área de vivência e banheiros
montados.
Fotos/ Arquivo
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Unidade Rondon

Unidade Tapejara

Unidade Goioerê

RESULTADOS

Usina Santa Terezinha realiza pagamento do
Daniela Giannini

Manter
os
colaboradores
motivados
e
comprometidos com os objetivos da empresa por
meio de iniciativas de reconhecimento do trabalho
e, assim, contribuir para um melhor resultado
na produtividade pode ser um grande desafio
empresarial. Nesse contexto, a Usina Santa
Terezinha tem entre seus benefícios trabalhistas o
PPR (Programa de Participação dos Resultados),
que por meio de remuneração variável, ajuda a
alinhar as estratégias organizacionais com as
atitudes dos colaboradores.
De acordo com os critérios de apuração, o bônus
máximo que pode ser atingido pelo PPR é de 660
horas, o equivalente ao valor de três salários. No caso
das Unidades Operacionais, é possível conquistar
o adicional de 66 horas caso seja atingido o Custo
Padrão da Unidade.

Foram realizadas as reuniões de pagamento da
parcela final do PPR 2013 nas Unidades Iguatemi,
São Tomé, Terra Rica, Rondon, Tapejara, Paranacity,
Ivaté, Cidade Gaúcha, Goioere, URP (EldoradoMS), Corporativo e Logística (Maringá e Paranaguá).
Durante os encontros, foram apresentados os
resultados obtidos pela empresa durante o ano que
passou, além de serem apresentadas as diretrizes
para o Programa de Participação de Resultados
2014.
As reuniões foram dirigidas pelo departamento de
Recursos Humanos da empresa, representado pelo
gerente de Recursos Humanos Waldomiro Baddini
e pelo supervisor de recursos humanos Amaurício
Rotta, que acompanharam o pagamento em todas
as Unidades, apresentando o resultado final do
PPR 2013, bem como apresentando a todos os

Unidade Paranacity

Unidade Rio Paraná

Unidade Cidade Gaúcha

Unidade Terra Rica

PPR 2013
presentes o PPR 2014, com as mudanças e as metas
estabelecidas para este ano.
De acordo com as colaboradoras Ana Magnes
Ropelato e Hada Waléria dos Santos, de Paranacity,
cerca de 500 pessoas compareceram ao evento de
pagamento na Unidade e a diretoria aproveitou a
oportunidade para parabenizar a todos pelo esforço.
Em muitas das Unidades, a entrega dos cheques
foi antecedida por palestras motivacionais que
enalteceram a importância do trabalho em equipe e da
motivação para atingir as metas.
Segundo a colaboradora Ana Lucia Pintinha, a
Unidade São Tomé, por meio de sua liderança e
colaboradores, se propôs a explorar novos caminhos
aproveitando as oportunidades, a fim de que todos
- unidos em um só propósito - possam atingir os
resultados almejados. A colaboradora Alzira Bernal,

da Unidade Tapejrara diz que, além da apresentação
dos resultados, o momento foi aproveitado para
a apresentação e lançamento do Programa de
Participação de Resultados 2014, de forma a manter
todos já motivados para as conquistas nesse próximo
ano.
Nerildo Bezerra, professor, consultor e palestrante,
foi contratado para ministrar sua palestra nas Unidades
Ivaté, São Tomé, Rondon, Cidade Gaúcha, Goioere,
URP (Eldorado), Corporativo e Logística (Maringá
e Paranaguá), com o tema “Motivando Todos para a
Qualidade”.
Nas Unidades Iguatemi, Tapejara e Terra Rica,
o palestrante foi Luiz Paulo Corso, consultor
organizacional. Durante a palestra, ele levou os
participantes a refletirem sobre a importância da
valorização do ser humano nas organizações, com

Unidade Iguatemi

Unidade São Tomé

Corporativo

Logística

o intuito de desenvolver competências que promovam
o crescimento pessoal e profissional. De acordo com a
colaboradora Camila Calabrezi, da Unidade Iguatemi, o
palestrante frisou a importância da prontidão para mudanças
no mercado sucroenergético, que está em constante inovação.
“A proposta da palestra é a integração da equipe, levando
os participantes a uma reflexão sobre temas atuais que
fazem parte do dia-a-dia profissional e pessoal, por meio
de atividades interativas, lúdicas e com grande espírito
motivacional”, explicou Corso.
Segundo a colaboradora Camila Marafão, em Terra Rica
- após o pagamento - diretores, gerentes e os demais
colaboradores confraternizaram em um jantar, que contou
com música ao vivo e sorteio de brindes.
Em todas as unidades, as reuniões foram seguidas de
confraternizações entre os colaboradores, de forma a
enaltecer e parabenizar pelos bons resultados conquistados.
24
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Quantidade de horas atingidas
em cada unidade:
UNIDADE

BÔNUS

IGUATEMI

636,39

PARANACITY

590,03

TAPEJARA

409,44

IVATÉ

607,81

TERRA RICA

526,04

SÃO TOMÉ

597,73

RONDON

443,54

GAÚCHA

615,11

GOIOERE

275,11

URP

527,07

CORPORATIVO (média)

532,74

LOGÍSTICA (Maringá e
Paranaguá)

595,95

RESPEITO À VIDA

Paranacity
é a segunda unidade a ganhar Sala de Leitura
Em parceria com o SESI-PR, por meio da lei Rouanet, Usina Santa Terezinha viabilizou
a compra de 1000 livros para a biblioteca municipal de Paranacity
Fotos/ Mauro Bezerra de Souza

Daniela Giannini

“Um país se faz com homens e livros”. Foi com a
célebre frase de Monteiro Lobato, que a Secretária
de Educação e Cultura Rosana dos Santos Grande
deu as boas vindas à Sala de Leitura do município de
Paranacity. O acervo de 1 mil livros chegou à cidade
por meio de projeto realizado pelo SESI-PR (Serviço
Social da Indústria), que conta com patrocínio da
Usina Santa Terezinha via Lei de Incentivo Fiscal.
Os 500 títulos enriquecem ainda mais o acervo da
Biblioteca Cidadã da cidade. Além dos clássicos da
literatura nacional e estrangeira, a Sala de Leitura
recebeu também obras infanto-juvenis, acadêmicas,
romances e biografias contemporâneas.
A Secretária de Cultura e Educação, Rosana dos
Santos Grande reconhece a importância da leitura
para o desenvolvimento intelectual e cultural da nova
geração, sendo assim, se mostrou animada com o
novo acervo de livros “Já estamos planejando visitas
semanais das escolas à biblioteca. O projeto é de
suma importância já que, atualmente, a leitura ficou
esquecida, muito em decorrer da tecnologia”. Ela
afirma que os livros novos e a grande variedade de
títulos doados pelo projeto, vão ajudar a atrair as
crianças para o hábito da leitura. “Fiquei encantada
no momento em que a bibliotecária me mostrou que
no novo acervo temos a série Vagalume. É uma ótima
seleção de livros para crianças e adolescentes”.
Em seu discurso, Álvaro Meneguetti, Diretor da
Unidade Paranacity, enfatizou a importância da leitura

na formação das novas gerações. “O investimento
nesse projeto, em parceria com o Sesi-PR, é muito
importante. Quem lê está sempre um passo a frente”.
Ele ainda falou sobre o compromisso da Usina
Santa Terezinha em dar suporte ao crescimento das
cidades onde estão alocadas suas unidades.
Também presentes na inauguração, cinco alunos
da rede de ensino municipal não economizaram na
empolgação ao verem o novo acervo e, tão logo a
sala foi aberta, se apressaram para conhecer os
novos livros.
Diretora de uma escola municipal da cidade,
Mirley Martins Bertoni afirmou que, em geral, as
crianças estão sempre abertas para iniciativas que
estimulam à leitura e a Sala de Leitura é uma ótima
oportunidade pra isso. “Temos que incentivar não
somente as crianças, mas toda a família. Sabemos
como é importante ler já que, quem tem esse hábito,
tem mais facilidade pra aprender!”.
Estudante da quinta série do ensino fundamental,
José Pedro Vicente Thomaz, de 9 anos, contou que
sempre gostou de ler e citou ‘Chapeuzinho Amarelo’,
o clássico infantil de Chico Buarque, como seu livro
favorito. “Eu já gosto de ler, leio sempre a noite antes
de dormir. Vai ser
legal ter esses livros
novos. Ajuda a gente
a aprender a escrever
também”, conclui José
Pedro.

Fotos/ Diego Horie

Capoeira:
Cultura e disciplina são estimulados em
projeto apoiado pela Unidade Ivaté
Colaborador Diego Horie

O projeto Dança de Capoeira - Celeiro de Bamba,
que conta com apoio da Usina Santa Terezinha, é
uma iniciativa do Colégio Estadual Presidente Getúlio
Vargas de Herculândia – distrito de Ivaté – e incentiva
a prática da capoeira como forma de auxiliar no
desenvolvimento da educação sobre relações étnicoraciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira,
africana e indígena.
Segundo o professor responsável Jhones Ricardo da
Conceição, o projeto atende alunos do 6º ao 9º ano e
as atividades tiveram início em outubro de 2013, com
aulas semanais as terças e quintas-feiras. A Unidade
Ivaté cedeu os uniformes para os 45 alunos do ensino

fundamental atendidos, sendo que 17 deles são filhos
de colaboradores da usina.
De acordo com a diretora do colégio Estadual
Presidente Getúlio Vargas, Rosane Renon, a capoeira
é de extrema importância para resgatar e valorizar
a cultuar do nosso povo, auxiliando na formação do
cidadão.
Ela
ainda
ressaltou a importância
do apoio da empresa
para a realização do
projeto
“Investir
na
capoeira é acreditar num
futuro melhor”.
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Unidades promovem

SIPAT

Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho

Daniela Giannini

Prevista pela legislação trabalhista, portaria N° 3.214, NR-5, a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat) é uma atividade
obrigatória que trabalha com a conscientização dos colaboradores a
respeito de práticas e seguras e saudáveis no ambiente de trabalho.
Anualmente, as unidades da Usina Santa Terezinha promovem a
Sipat, com programações que envolvem palestras, dinâmicas de grupo,
sorteios, teatros e atividades motivacionais com temas que englobam as
necessidades dos setores administrativo, agrícola e industrial.
Organizada pela Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
em parceria com a SEMST - Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho, as SIPAT’s tem por objetivo
criar uma atitude vigilante no colaborador, que lhe permita
identificar os riscos e tornar o ambiente de trabalho mais seguro,
proporcionando um melhoria contínua do ambiente e da qualidade
de vida.
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Iguatemi

Segurança, uma questão de amor pela vida
Fotos/ Ivan Amorin

Colaboradora Camila Calabrezi

A SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho) na Usina Santa Terezinha - Unidade
Iguatemi ocorreu nas dependências da AREST
(Associação Recreativa e Esportiva Santa Terezinha),
contando com a participação de 1.033 colaboradores.
A SIPAT é um evento obrigatório nas empresas
brasileiras, sendo organizada anualmente pela CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) em
conjunto com o SESMT (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho)
com o objetivo de conscientizar os funcionários sobre
a saúde e segurança no trabalho, além da prevenção
de acidentes. Durante a semana são realizadas
atividades envolvendo os colaboradores para promover
a conscientização, em geral com foco em saúde e
segurança do trabalho, qualidade de vida, doenças
sexualmente transmissíveis e meio ambiente.
Durante o evento foi realizada uma campanha de
conscientação da utilização do copo descartável,
sendo também oferecido para cada colaborador como
brinde – um copo de acrílico com a frase ‘Não ao
copo descartável, Usina Santa Terezinha Semeando
Educação e Sustentabilidade’, incentivando a
utilização do copo no trabalho e durante as refeições
na empresa, evitando assim, o descarte de copos
descartáveis na natureza, lembrando que apenas 2,5
% do que é produzido no Brasil é reciclado, o restante é
descartado nos aterros sanitários. Segundo a analista
ambiental da unidade, Daniela Aparecida Garcia, a
campanha educativa na unidade é mais uma iniciativa
da Usina Santa Terezinha, que visa despertar em seus
colaboradores uma consciência ambiental que refletirá
na aquisição de novos hábitos e, na futura mudança de
comportamento no ambiente onde vivem.

Outra Campanha realizada durante a SIPAT,
foi o ‘Quick Massagem’, realizado numa cadeira
especialmente projetada onde o colaborador fica
numa posição muito confortável e relaxante, sendo o
principal objetivo promover o equilíbrio físico, mental
e energético, propiciando o alívio de tensões e dores
localizadas e com apenas 10 minutos a energia perdida
no dia-a-dia é reativada.
Para alegrar a todos, a equipe de teatro Terapia
da Alegria de Maringá, por meio da arte circense,
realizou uma peça teatral com o tema: Segurança no
Trabalho e a Importância da utilização correta dos
EPIs (Equipamentos de Segurança Individual). Em
seguida, foram sorteados diversos prêmios e o mais
esperado foi um Tablet, que antes de ser entregue
para o ganhador, foi solicitado para que todos tenham
consciência do perigo da utilização de aparelhos
eletrônicos durante o trabalho, principalmente para
as pessoas que trabalham operando máquinas, pois
este tipo de aparelho serve para o entretenimento, em
contrapatida, desvia a atenção de quem o manuseia.
Aproveitando a oportunidade do evento, o engenheiro
de segurança da Unidade, Edinei Furquim Santos,
disse aos colaboradores que a equipe da segurança
do trabalho está ali para servir, para ser o anjo da
guarda de cada um dos trabalhadores, para que todos
após o trabalho, retornem a seus lares com muita
saúde e alegria.
O evento demonstra mais uma vez a preocupação
que a Usina Santa Terezinha tem com o bem-estar e
segurança de seu colaborador no ambiente de trabalho
e agradece a todos que participaram das atividades
desenvolvidas pela empresa.
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Em ano de copa,
seja campeão em segurança do trabalho
Corporativo e Logística
Daniela Giannini

Conscientizar os colaboradores para as condições de
saúde e segurança no ambiente de trabalho, nos lares
e no trajeto entre casa e trabalho: esse é o principal
objetivo da SIPAT – Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho. Para os colaboradores do
Corporativo e da Logística, em Maringá. “Pensamos
em fazer uma programação atraente tanto para o
público da Logística, quanto do escritório, já que os
dois locais tem níveis de risco e de acidentes muito
diferentes”, explicou Amaurício Rotta, presidente
da CIPA do Corporativo e Supervisor de Recursos
Humanos da Usina Santa Terezinha.
Com o tema “Em ano de copa, seja campeão em
segurança do trabalho”, as palestras abordaram
assuntos como sedentarismo, saúde, direção
defensiva, segurança e uso de EPI’s. De acordo com o
Diretor Financeiro Paulo Meneguetti, a participação dos
colaboradores no evento é muito importante para que
a empresa cresça sempre dando a devida relevância
às questões de segurança “A Sipat é um momento
de reflexão para marcar os pontos importantes da
questão de segurança. E pra que cada um leve essa
consciência para a vida privada, não apenas dentro da
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empresa”.
O evento foi aberto com uma intervenção feita
pela equipe da Bioshow Palestras Interativas, que
abordou a importância do uso de EPI’s e de como
a falta de cuidados com a saúde pode afetar o dia
a dia de trabalho. José Dirley Lacanella, presidente
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da
Logística, frisou a importância da conscientização
sobre esses assuntos de forma frequente, não apenas
durante a semana de atividades “Fazemos diálogos
de segurança profissional diariamente. Nós batemos
muito nessa tecla. É importante manter esse trabalho
durante todo o ano, especialmente sobre o uso dos
equipamentos de proteção inidividual, já que a área
operacional da logística é muito forte”.
Além das palestras, a Comissão organizadora
também promoveu uma campanha de saúde, onde os
colaboradores tiveram a oportunidade de realizar testes
de pressão arterial e de glicemia durante o horário de
trabalho. A semana foi encerrada com um Mutirão de
combate à Dengue, que envolveu colaboradores da
Usina Santa Terezinha e de empresas vizinhas.

Mutirão de combate à dengue
Fotos/ Ivan Amorin

Daniela Giannini

No Corporativo e Logística, em Maringá, a
Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho se encerrou com um Mutirão de
combate à Dengue. Colaboradores da usina,
além de funcionários de empresas vizinhas e
Agentes de Endemia da Secretaria Municipal
de Saúde se reuniram para recolher lixo e
entulhos, que estavam acumulados na região
circunvizinha à empresa.
Divididos em grupos, sempre acompanhados
dos agentes de saúde municipais, os
colaboradores identificaram os focos de
dengue em meio aos rejeitos e encaminharam
todo o material para o descarte correto.
Segundo Marilza Quevedo, Agente de
Endemias da Secretaria de Saúde de Maringá,
até o início do mês de maio, passamos pelo
momento de maior foco do mosquito da
dengue. Sendo assim, os cuidados devem
ser redobrados nessa época do ano. Ela
ainda destacou a importância da realização
de iniciativas dessa natureza por empresas
privadas “O funcionário que trabalha na
empresa que promove essas ações, acaba
levando pra casa os hábitos, ajudando
expandir o conhecimento sobre a prevenção”.
Funcionário e membro da CIPA da Rhall –
empresa parceira da ação e vizinha da Usina
Santa Terezinha – o auxiliar de mecânico
Claudionir Pires dos Santos também participou
do mutirão e afirmou que sempre leva as
novas informações sobre a doença para a
mulher e os filhos. “É importante que todo
mundo tenha essa orientação. Temos que ter
consciência do que pode acontecer amanhã
se não tomarmos os devidos cuidados hoje.
Muita gente usa a desculpa de que não tem
tempo pra se preocupar com isso, mas se
a doença te pega, você precisa ainda mais
tempo pra se cuidar”.
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Terra Rica

Quem se compromete por inteiro, não pratica
segurança pela metade
Fotos/ Arquivo

Daniela Giannini

“Quem se compromete por inteiro, não pratica
segurança pela metade.” Essa foi a frase que deu o
tema à IX SIPAT – Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho da Unidade Terra Rica. Escolhida
por meio de um concurso entre os colaboradores, a
frase sintetiza a proposta apresentada à todos que
participaram da SIPAT 2014: o comprometimento com
a segurança.
A abertura da IX SIPAT aconteceu no pátio da
empresa, de forma a proporcionar a participação
de um número maior de trabalhadores. Mais de
800 colaboradores acompanharam a solenidade
que contou com a apresentação da Cia de Teatro e
Comédia “É Nóis”. Ao final, foi entregue o prêmio –
um tablet – ao colaborador Elcio Baleeiro Bonfim pela
autoria da frase tema do evento.
De acordo com o Engenheiro de Segurança do
Trabalho da unidade, Eric Augusto Esquicati, cerca
de 1400 colaboradores – dos setores administrativo,
industrial, agrícola e rurícola - participaram do evento.
Ele ainda explicou que a programação foi montada
considerando os assuntos de interesse de cada setor
“No dia dos colaboradores da indústria, por exemplo,
convidamos o pessoal da Altiseg para falar sobre as
medidas de segurança no trabalho em altura”. A palestra
foi dada com base na NR 35, norma regulamentadora
aprovada recentemente, que trata sobre o trabalho
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em altura e define os requisitos de proteção para os
trabalhadores que atuam nessas condições. Temas
como a segurança na manutenção mecânica e direção
defensiva também foram abordados durante os
encontros.
Para falar aos colaboradores da área rurícola, foi
convidado o advogado Albino Turbat Junior, professor
da Unipar (Universidade Paranaense), que discorreu
sobre as consequências do abuso de drogas e seus
aspectos legais. De acordo com as colaboradoras
Marisane Kelly de Brito e Lucinéia de Castro, ambas
do setor rurícola, a tarde foi de muito aprendizado. “Eu
achei o teatro bem engraçado e aprendi um monte de
coisas que não sabia”, disse Marisane. Lucinéia ainda
completou “Eu também aprendi muita coisa. Sobre os
malefícios e as substâncias que tem no cigarro, por
exemploç. Eu já não fumo, mas depois de ouvir tudo
isso é que não vou começar mesmo!”.
De forma dinâmica e descontraída, todos os
colaboradores participaram do sorteio de brindes e
assistiram à palestras interativas sobre saúde sexual,
obesidade, uso de drogas e álcool, além de falarem
sobre a importância do uso dos EPI’s – Equipamentos
de Proteção Individual. A unidade ainda fechou uma
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para
realizar testes de glicemia, pressão arterial e vacinação,
todos os dias durante os intervalos das palestras.

Cidade Gaúcha

Um ato sem prevenção pode ser o fim de uma
profissão
A Unidade Cidade Gaúcha promoveu sua V SIPAT –
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho que
teve o tema “Um ato sem prevenção pode ser o fim de uma
profissão”.
Durante esses dias, os colaboradores foram convidados
a refletir sobre diversos temas, por meio de palestras e
mobilizações internas. O objetivo geral de toda a SIPAT foi
aproximar e conscientizar os trabalhadores da sobre o trabalho
com segurança e atenção, visando a prevenção de possíveis
danos causados por acidentes.
Todos os setores da Unidade foram envolvidos nessa
semana, que contou também com uma blitz na entrada da
indústria com a distribuição de panfletos informativos sobre
direção segura.
A segurança deve ser assunto rotineiro no ambiente de
trabalho, contudo o reforço da SIPAT é uma extra, para que
todos os colaboradores, fiquem atentos quanto à necessidade
da segurança na execução de qualquer atividade.

Paranacity

Fotos/ Arquivo

Segurança é comigo. O acidente é meu inimigo

Colaboradora Hada Valéria Ferreira dos Santos

Cerca de 1.400 colaboradores participaram da XXI
Sipat de Paranacity, que tem como objetivo orientar
e conscientizar sobre a importância da prevenção de
acidentes e das doenças decorrentes do trabalho.
Para escolher a frase que orienta as atividades da
semana, a unidade promoveu um concurso. “Segurança
é comigo. O acidente é meu inimigo”, de autoria do
colaborador Bruno Marcel Siqueira, foi a escolhida
para representar o evento. Os convidados ainda foram

recepcionados com outra frase, “Um trabalho bem
executado, tem segurança como resultado”, criada pelo
colaborador José Alcantara.
Na abertura oficial, que aconteceu no dia 18,
participaram os gerentes, supervisores e engenheiros
de segurança da Unidade, além de autoridades
dos municípios vizinhos e demais convidados. A
programação do evento foi dividida entre palestras,
apresentações teatrais, sessões de ginástica laboral,
sorteio de brindes e distribuição de mudas de árvores.
Durante toda a semana, foram abordados temas
como a importância do uso de EPI’s e EPC’s, doenças
sexualmente transmissíveis e direção defensiva e
segurança no trânsito - temas levados pela Polícia
Rodoviária do Município. Pela primeira vez, a unidade
abriu espaço para a visita de turmas de escolas
municipais de Cruzeiro do Sul e Paranacity, em estandes
de exposição sobre segurança doméstica, no trânsito,
higiene bucal, meio ambiente e medicina do trabalho,
além de apresentações sobre o histórico da empresa.

Fotos/ Arquivo

Colaboradora Taise Signorini

Rondon

Prevenir acidentes é caminhar rumo ao futuro
Fotos/ Ligia Maria Nascimento da Silva

Colaboradora Grasielly Casagrande

Com a responsabilidade de cumprir com as propostas
de segurança e saúde das CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes), a Usina Santa Terezinha,
Unidade Rondon procura, a cada novo ano, inovar nas
atividades e temas da Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho, a Sipat.
Na semana do dia 17 de fevereiro, foi realizada a
VI Sipat da unidade, que teve como tema central a
frase “Prevenir acidentes é caminhar rumo ao futuro”.
O cronograma foi organizado em palestras nos três
primeiros dias, com temas que variaram de acordo
com as necessidades dos departamentos da usina.
Foram ministradas palestras sobre Tabagismo – com
o grupo Pare de Fumar –, Relacionamento Familiar
– pela psicóloga da empresa Ana Lucia Pintinha e
DST’s, com o urologista Marcelo Palka. Outros temas
abordados foram a importância do uso de EPI’s,
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responsabilidade no trânsito, noções de primeiros
socorros e alimentação saudável. Todos os dias, os
colaboradores também participaram de uma sessão
de ginástica laboral e do sorteio de brindes, como
sanduicheiras batedeiras e outros utensílios para uso
doméstico. Ao final de cada dia, foi sorteada também
uma bicicleta.
Nos dois últimos dias do evento foram promovidas
blitz sobre hipertensão, glicemia e higiene bucal no
refeitório da unidade. Durante as blitz, profissionais
da área da saúde ficaram disponíveis para realizar
exames de diabetes, aferição da pressão arterial, bem
como dar dicas de higiene bucal para todos os setores
dentro da indústria. Ao total, 1584 colaboradores
participaram das ações, número que superou as
expectativas da comissão organizadora.

Tapejara

EPI no armário não protege operário
Fotos/ Hamilton Inácio Rodrigues

Colobaoradora Alzira Bernal

A Usina Santa Terezinha, Unidade Tapejara, realizou a
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho,
SIPAT 2014. Com o objetivo de passar as informações
de forma dinâmica e descontraída, foram desenvolvidas
diversas atividades de saúde preventiva, palestras,
teatros e oficinas.
Os colaboradores puderam fazer aferição da pressão
arterial, testes de glicose e levantamento nutricional.
Além disso, oficinas de saúde da mulher e de saúde
bucal foram realizadas em locais estratégicos, como o
refeitório industrial e o posto de troca. Nos dois primeiros
dias, houve campanha de combate à dengue com
distribuição de mudas de citronela no pátio industrial e
na oficina agrícola. Os colaboradores ainda assistiram à
palestras sobre saúde bucal com o odontologista Renato
Neri e sobre prevenção dos acidentes domésticos com o
bombeiro Luis Carlos Cristianini.
Em todos os dias do evento houve sorteio de brindes
e todos participaram de sessões de ginástica laboral,
ministradas pela fisioterapeuta Anni Jaquelini. Para falar

sobre o uso correto e a importância dos Equipamentos
de Proteção Inidivuais (EPIs), foi convidado o grupo
teatral Moacir Barini, que levou as informações por meio
de espetáculos divertidos.
Já pensando na Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do próximo ano, durante as semanas que
antecederam a SIPAT 2014, a comissão organizadora
convidou os colaboradores a enviarem sugestões para
o tema do próximo evento do evento. Foram distribuídas
urnas nos setores agrícola, industrial e administrativo e,
durante as atividades os ganhadores foram anunciados.
A colaboradora Ana Paula Machado ficou em terceiro
lugar, com a frase “Trabalho é dignidade segurança é
necessidade”. Em segundo lugar ficou a colaboradora
Angelica Denise Tecila, autora da frase “Um dia sem
segurança não será notado, um dia com acidente para
sempre será marcado”. Por fim, o primeiro lugar ficou com
a frase “EPI no armário não protege operário”, de autoria
da colaboradora Samara Parentes da Silva Tessaro.
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Rio Paraná

Atitudes Inteligentes! Segurança no trabalho é
saúde presente
Colaboradores Alysson Dias, José Lemos Neto e Rafael Seidi.

Prezando pela saúde e bem estar dos colaboradores,
a Unidade Rio Paraná, em Eldorado/MS, realizou no
último mês de fevereiro, sua segunda edição da 2ª
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho.
O evento teve uma semana repleta de atrações
e agradou os colaboradores com a organização e
a escolha dos temas.. A colaboradora Roselene
Medeiros destacou a palestra “Segurança, Sucesso
e Trabalho”, que retratou a importância da motivação,
direitos e deveres – sempre prezando pela segurança
no trabalho – e foi apresentada pelo grupo Sipat Show
“Eu gostei porque foram apresentadas informações
importantes de forma engraçada, o que ajudou a frisar
mensagem”, elogiou ela.
A Polícia Rodoviária Federal também esteve
presente para ministrar palestra sobre os riscos e
cuidados no trânsito, além de esclarecer diversas
dúvidas dos participantes. Para falar sobre os riscos de
choque elétrico nas áreas urbanas e rurais, a Enersul –
concessionária de energia do estado – esteve presente
e enfatizou os cuidados que devem ser tomados ao
trabalhar em áreas que possuem redes elétricas,
além de lembrar sobre as consequências físicas dos
acidentes.

Nos últimos dia de evento, os colaboradores
participaram da palestra com a fisioterapeuta Kelly
Batista, que falou sobre ergonomia no trabalho e a
importância da ginástica laboral. A Secretaria Municipal
de Saúde também esteve presente para conscientizar
o público a respeito das DTS’s e distribuir preservativos
e material informativo. E a FMC, parceira em outras
atividades da empresa, que apresentou entre outros
temas a importância do uso e de forma correta dos
EPI.
Os colaboradores que compareceram, receberam
brindes e participaram de sorteios. Dentre os
ganhadores destacaram-se Silverio Fernandes, da
equipe de MDO, e Antonio Kock, motorista, que
ganharam bicicletas. A colaboradora Elza dos Santos
Oliveira também foi premiada por ter criado a frase que
foi utilizada como slogan da semana.
De acordo com a comissão organizadora, a 2ª SIPAT
da Unidade Rio Paraná atingiu um índice de participação
muito satisfatório, fato que mostra o envolvimento e
a conscientização dos colaboradores em relação às
práticas de trabalho seguras e saudáveis. A unidade
ainda planeja realizar, durante todo o ano de 2014,
diversas ações voltadas para a saúde e segurança dos
colaboradores e de toda a comunidade.
Fotos/ Edson Felix e Valdeci Salomão
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Ivaté

Abra as portas para sua segurança,
você é a chave
Fotos/ André Silvério

Colaborador Diego Horie

Foi realizada a 18ª Semana Interna de Prevenção de Acidente
de Trabalho (SIPAT) da Unidade Ivaté. Durante o evento, foram
realizadas diversas ações como palestras sobre a importância
da ginástica laboral - ministrada pela Fisioterapeuta da unidade
Andréia Campaner -, Proteção Auditiva e Auto Cuidado - com
a Fonoaudióloga Laís Michele da Silva -, Combate às Drogas
com a Soldado Helen Vendramini e Prevenção das DST’s com a
Enfermeira Bernadete Del Mônaco Avelar.
A comissão organizadora promoveu também um Teatro
Interativo, com a Companhia Humortização de Paranavaí,
envolvendo todos os participantes em atividades lúdicas e de
conhecimento sobre os procedimentos de segurança na indústria.

São Tomé

Não tenha pressa, não crie atalhos. Um bom
profissional concilia segurança com trabalho
Foto/ Eduardo Ignacio Batista

Colaboradora Ana Lúcia Pintinha

Membros do SESMT, CIPA e CIPATR se uniram
para organizar a oitava edição da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de São Tomé, que surgiu com
a proposta de mostrar aos colaboradores a importância
de prevenir acidentes e doenças do trabalho.
Foram realizadas palestras e intervenções com os
colaboradores que abordaram temas como, Qualidade
de Vida por meio da Ginástica Laboral, Malefícios e
Medidas para Prevenir o Tabagismo, Comprometimento
no Trabalho, Saúde Bucal e Atividades Anti-stress. Os
membros da CIPA ainda encenaram um espetáculo de
teatro, intitulado “Na Barca da Segurança”, que focou
na importância da prevenção de acidentes nos locais

de trabalho.
As palestras e intervenções foram ministradas, em sua
grande maioria, pelos profissionais da unidade. A Sipat
da Unidade São Tomé também contou com a presença
do pneumologista Rafael Cabrera, que falou sobre os
malefícios do tabagismo, e da equipe paulista Bioshow.
Ao total, participaram 865 colaboradores entre os
setores da industria, administrativo, lavoura e agrícola.
Além disso, membros da comissão organizadora
elegeram – em concurso entre os colaboradores - a
frase que serviu como tema da semana. “Não tenha
pressa, não crie atalhos. Um bom profissional concilia
segurança com trabalho”, de Mauro Baggio, foi a
escolhida.

Umuarama

Prevenção e segurança é a melhor forma de
conservarmos a vida. Pense nisso!
Colaboradora Fabiula Marques Pacheco

A Unidade Umuarama, Usina Santa Terezinha,
realizou sua V SIPAT, Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho. A semana começou com
intervenções de segurança e campanhas sobre saúde,
com a entrega de folhetos com orientações. Em sua
abertura oficial, o evento contou com a presença do
diretor da unidade Claudio Meneguetti, do supervisor
administrativo Ágide Eduardo Meneguette, do
supervisor de segurança do trabalho Pedro Caldas e
da engenheira de segurança do trabalho Rosangela
Barbosa. Também esteve presente o Engenheiro de
Segurança da Unidade Umuarama Diego Raphael
Oliveira e outros colaboradores membros da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e da
CIPATR (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho Rural).
Dentre os assuntos abordados nos encontros
estavam a importância do uso de EPI’s, proteção
auditiva, o uso correto do soro hidratante e direção
defensiva. Os colaboradores também assistiram ao
espetáculo Ballet Máquina Humana, palestra show
que abordou temas como alcoolismo, segurança do
trabalho e saúde em geral.
Para a colaboradora Carla Raquel da Silva Damy,
coordenadora da CIPATR, a escolha dos temas
atendeu as expectativas dos colaboradores, já que
todos os assuntos tinham relação com as atividades

que eles executam “Acho que o trabalho de todos
os colaboradores se enquadraram em alguma das
palestras. Achei sensacional a nova cara da SIPAT,
a nova organização, as empresas que ministraram
as palestras, especialmente devido aos temas
abordados”.
Todos os dias foram realizados, lado a lado com as
palestras, Recados de Segurança e Saúde e dinâmicas
de relaxamento com a equipe da Unipar, Universidade
Paranaense. Os colaboradores também participaram
de sorteios de brindes e de uma confraternização ao
final das atividades.
O colaborador Celso Andrea Mateus Junior,
Presidente da CIPA, relatou que este ano a
empresa procurou passar o conteúdo de uma forma
descontraída, por meio de teatros, com o objetivo
de conseguir fixar mais os assuntos no dia a dia do
trabalhador. “Este ano foi realmente uma semana
inteira voltada para a importância da segurança e
saúde. Tivemos odontomóvel, standart de saúde e
todos se mobilizaram para a SIPAT.”
De acordo com a colaboradora Carlota Andrade,
suplente da CIPA, o evento foi muito organizado e as
palestras foram muito esclarecedoras. “Acho que todos
os colaboradores que participaram da V SIPAT saíram
satisfeitos, ouvi vários elogios”, disse ela.
Fotos/ Fabiula Marques Pacheco

COMPARTILHE

Jéssica Monteiro
“Essa foto foi tirada no Puerto Madero, em Buenos Aires,
em janeiro. Tínhamos saído para jantar. Logo após fomos
passear pelo Porto, que a noite é maravilhoso por causa da
iluminação. Super recomendo conhecer o lugar, que é lindo.”

Silvana Anunciada da Silva
“Foi a primeira vez que visitei a praia de Mariscal, em Santa
Catarina. O que mais me chamou a atenção foi o mar, pois é
zero de poluição, a areia é super branca e a água é cristalina.
O bacana é que é possível ver muitos mariscos no costão da
praia e também mergulhar na praia vizinha, Lagoinha.”

Wagner Takata
Essa foto foi tirada na baía de La’ie, na ilha de Oahu, no
Havaí. Pra quem curte esportes radicais é o destino perfeito,
pois é possível experimentar todos os esportes aquáticos
num mesmo lugar. Surfe e canoagem foram esportes que
pratiquei enquanto estava lá. Uma viagem pra quem curte
adrenalina.”

Amigo colaborador:
Compartilhe e envie as fotos e os comentários para o e-mail abaixo:
comunicacao@usacucar.com.br
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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Euripes
‘ Lopes da Silva
Daniela Giannini

Em sete anos de Usina Santa Terezinha, Eurípes
Lopes da Silva já acumulou muita história pra contar.
Ele iniciou seu trabalho na portaria do Corporativo
em Maringá e hoje é zelador da Logística na mesma
cidade, mas entre essa mudança de cargo, muita
coisa aconteceu. Eurípes conversou com a Equipe
de Comunicação sobre sua trajetória na empresa e
sobre seus desafios e conquistas no dia a dia do
trabalho.
Quando e como o senhor começou a trabalhar
na Usina Santa Terezinha?
Entrei na Usina no dia 4 de fevereiro de 2007.
Antes de entrar aqui, eu estava desempregado.
Essa fase durou um ano e oito meses e parecia que
todas as portas tinham se fechado pra mim. Fiz um
monte de entrevistas, preenchi muitos formulários,
mas nada dava certo. Até que me chamaram aqui.
O pessoal do Recursos Humanos disse que foram
feitas entrevistas com várias pessoas, mas eu tinha
sido o escolhido. Fiquei muito feliz quando ouvi isso.

Foto/ Daniela Giannini

O senhor começou trabalhando na portaria,
mas acabou mudando de cargo após algum
tempo. Como foi esse processo?
Antes de entrar na usina, tinha trabalhado 12 anos
como porteiro e vigia noturno. Aí, quando vim pra
usina, comecei trabalhando na portaria também. Eu
era muito rígido quando estava na portaria, sempre
fui muito preocupado em fazer tudo muito bem feito,
seguir certinho as funções que me passavam. Fiquei
dois anos como porteiro, até que surgiu uma vaga
pra ser zelador no pátio. Eu já tinha coberto férias

“Acho meu trabalho importante. E fico mais
seguro disso quando vem alguém e elogia, fica
impressionado em como a gente consegue
manter o lugar tão limpo e bem cuidado.”
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Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha
no pátio uma ou duas vezes, então me chamaram
pra assumir o cargo. Pensei muito antes de aceitar,
muita gente achava que eu estava rebaixando o
cargo. Mas foi a melhor coisa que fiz, me dei muito
bem com o serviço novo. E ainda teve a vantagem
de ter mais tempo livre pra fazer as minhas coisas e
ficar com a minha família, porque não trabalho mais
aos finais de semana.
O senhor se desligou da empresa por um
período, mas retornou. Pode nos contar um
pouco desse momento?
Em janeiro de 2013 eu precisei sair da empresa
pra acertar um problema financeiro. Expliquei o
motivo e, em minha opinião, saí daqui com uma
chave de honra, em bons termos e com o apoio
de todo mundo. Consegui acertar o que precisava,
mas achei que não teria a oportunidade de voltar.
Até que, nove meses depois, eu estava de volta.
Abriu uma vaga na zeladoria da Logística e eles me
ligaram. Foi muito gratificante terem se lembrado de
mim porque eu gosto de trabalhar aqui, as pessoas
são muito boas.
Quais são seus maiores desafios no trabalho?
E qual é a parte que mais gosta?
Todo trabalho tem a parte boa e a parte ruim. Tem
alguns momentos que, pra todo lado que eu olho,
tem algum serviço pra fazer, parece que nunca vai
acabar. Tenho que cuidar do almoxarifado, do pátio
e, caso precise, dos arredores do prédio. Mas ainda
bem que eu não gosto de ficar parado! Tem hora
que os chefes até me pedem pra dar uma parada,
descansar um pouco, porque quando começo, não
paro mais! Mas tem um lado muito bom também.
Em todo lugar que passo, as pessoas me veem,
me cumprimentam, desejam bom dia ou boa tarde.
Tenho minha liberdade pra trabalhar, acredito que
seja porque confiam no meu serviço; E ter o almoço
quentinho, uniforme pra trabalhar... isso tudo é muito
importante pra mim.
Durante esses sete anos na empresa, houve
algum momento ou história que te marcou?
Ah, tem algumas, sempre tem. Uma vez, eu estava
na minha primeira semana de trabalho no pátio, e

o pessoal ia fazer uma costelada na Associação
dos Funcionários. Então, chamaram o João – que
trabalhava comigo na época – e eu para ajudar. Mas
o João acabou ficando doente, e eu vim sozinho.
Cheguei aqui e assei seis costelas ao fogo de chão,
sem nunca ter feito isso antes. Na segunda vez
que vim ajudar em um jantar, assei 16 costelas de
uma só vez. Pra mim, isso foi bem marcante porque
foi um desafio. O bom é que a gente está sempre
aprendendo alguma coisa nova.
O senhor é zelador de uma área muito grande
da usina. Como é sua rotina de trabalho pra
que consiga manter todo o espaço em ordem?
Eu entro as 7h45 e, quando chego, a prioridade
é cuidar da recepção e de toda a parte da frente
do prédio. Deixo tudo arrumado e limpo para as
pessoas terem uma boa impressão quando entram.
Acho meu trabalho importante. E fico mais seguro
disso quando vem algum cliente e elogia, fica
impressionado em como a gente consegue manter
o lugar tão limpo e bem cuidado. É muito bom
terminar o dia e saber que cumpri minha função. A
melhor parte é quando dá o horário de ir embora
e eu estou feliz, com saúde e com a sensação de
dever cumprido.
O senhor é casado, tem filhos e um neto.
Como concilia o trabalho com a vida em
família?
Sou casado há 29 anos, tenho três meninas, de
25, 26 e 27 anos e um netinho de um ano e 11
meses também. Já aluguei muito a churrasqueira da
AFUS pra vir com a minha família. De certa forma,
eles acabam fazendo parte da minha vida aqui no
trabalho. Então, só o fato de ter onde trabalhar,
chegar em casa sabendo que tenho um emprego
onde me dou bem, já é uma conquista que me
deixa com a cabeça tranquila. E consegui várias
coisas com meu trabalho aqui. De pouquinho em
pouquinho, vamos conquistando. Quando minha
esposa precisou de um fogão ou de um sofá novo,
pude comprar pra ela por conta do meu trabalho.
Consegui comprar meu carro também. E, na época
em que saí, quitei o pagamento da minha casa,
minha maior conquista.
JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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ÁGUA NA
BOCA

Frango na Cerveja
O frango é um alimento coringa para qualquer estação.
Saudável e versátil, basta dar uma incrementada no preparo
ou no acompanhamento para conseguir um sabor diferente
todo dia. Nessa edição, a colaboradora Camila Milleny
Moreno compartilha com a gente sua versão desse prato
tão prático e saboroso, o Frango na Cerveja.
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

2 coxas de frango
2 sobrecoxas de frango
1/2 cebola picada
4 dentes de alho amassados
Bacon (o suficiente para forrar o fundo da panela)
1 cerveja 600ml (qualquer marca) em
temperatura ambiente
Temperos a gosto

Modo de preparo

As coxas do frango deverão estar separadas das
sobrecoxas.
Retire toda a pele do frango, tempere com alho, cebola,
sal e outros temperos a gosto. Deixe descansar por pelo
menos uma hora.
Corte fatias finas de bacon. Forre o fundo e as laterais
de uma panela grande com as fatias de bacon. Coloque o
frango na panela, de forma que todos os pedaços estejam
em contato com o bacon no fundo. Na Sequência coloque
a cerveja e ligue o fogo. Tampe a panela e deixe cozinhar.
Caso o caldo seque antes do frango estar completamente
cozido, acrescente mais cerveja ou água até ficar no ponto.
O frango estará pronto quando a carne estiver soltando do
osso e o caldo completamente seco.
Sugestão: você pode acrescentar rodelas de calabresa
junto ao bacon, no fundo da panela.
Rende quatro porções.

GASTRITE
Gastrite é a inflamação da mucosa do estômago. Pode ser causada por uso de
medicamentos, infecções e estresse físico ou psíquico (gastrite aguda), ou por uma bactéria
chamada Helicobacter pylori (gastrite crônica). A maioria dos casos crônicos não apresenta
sintomas. Já na gastrite aguda, os sintomas podem os mais variados:
•
•
•
•
•
•

Dor e queimação no abdômen;
Azia;
Perda de apetite;
Náuseas e vômito;
Sangramento digestivo nos casos mais complicados, demonstrado pela evacuação
de fezes pretas (melena) e/ou vômitos com sangue (hematêmese);
Anemia pela deficiência de absorção de Vitamina B12 e ácido fólico.

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA GASTRITE
Evitar:
•
•
•
•
•
•
•

Cafeína: café, chocolate, chá mate, chá preto, chá verde, chá branco ou de hortelã,
refrigerante e bebidas mentoladas.
Frituras ou alimentos muitos gordurosos: carnes gordas, manteiga, pipoca, amendoim,
etc.
Massas: alimentos feitos com farinha de trigo, como macarrão, lasanha, pão caseiro,
bolos, tortas, etc.
Frutas ácidas: laranja, limão, tangerina, abacaxi, maracujá.
Temperos fortes: vinagre, limão, pimenta-do-reino, alho, cebola, mostarda, catchup
Conservas e embutidos
Alimentos indigestos: pepino, tomate, berinjela, pimentão, melancia.

Recomendações:
•
•
•
•
•

Comer devagar e mastigar bem os alimentos
Não ficar de jejum por mais de 3 horas. Alimente-se pelo menos seis vezes por dia
Aguardar ao menos duas horas para se deitar após comer
Não ingerir líquido durante as refeições
Evitar bebidas alcoólicas e cigarro.

Khary Kelly Fanhani
Nutricionista

