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Invista, inove e aprenda!

Caro amigo,
A tecnologia vem mudando a forma como vivemos, nos comunicamos
e aprendemos. Quando bem utilizada, ela pode ser uma grande aliada
na otimização do tempo e desenvolvimento de habilidades.
Com essa proposta e, usando a tecnologia a seu favor, a Usina Santa
Terezinha vem investindo no treinamento para colheita mecanizada
por meio de simuladores virtuais. Até o momento, 240 colaboradores
passaram pela capacitação, com o programa que simula uma
representação real das condições adversas da colheita mecanizada,
sem a necessidade de movimentação das máquinas. O método acelera
o aprendizado, reduz gastos e preserva as partes envolvidas.
O incentivo à tecnologia e capacitação tem sido uma premissa comum
entre todas as unidades. Em São Tomé, a equipe de treinamento e a
quantidade de cursos aumentaram, com o objetivo de adequar a frente
de trabalho a uma série de investimentos na renovação da frota. Na
Unidade Paranacity, foi lançado um programa de treinamento para a
formação de encarregados, chefes, supervisores e gerentes dos setores
de colheita e plantio mecanizado.
Os investimentos também vêm acontecendo desde 2012, na Usina
Goioerê, que acaba de entrar em sua primeira safra sob a gestão da
Usina Santa Terezinha. Com a renovação de máquinas e implementos,
a meta é de que sejam moídas 1.150.000 toneladas de cana no período
de maio a dezembro de 2014.
É com essa proposta de aprendizado e inovação que apresentamos
mais uma edição da Revista Santa Terezinha. Desejamos à todos uma
boa leitura.
Abraço!
Equipe de Comunicação

Errata
Na edição 22, em reportagem da página 15, o título
“Colaboradores passam por treinamento para colheita
mecanizada” está incorreto. O título correto é “Unidade
Ivaté capacita condutores para departamento agrícola”.
A Revista Santa Terezinha tem circulação bimestral
nos formatos digitais e impressos e é órgão oficial de
comunicação da empresa. Ela é distribuída gratuitamente
para os colaboradores da Usina Santa Terezinha.
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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Comunicação:

Foto/ Ivan Amorim

ferramenta de integração,
instrução e desenvolvimento.

Colaboradora
Gisele Pereira Higino Vareschini

A comunicação é uma área extensa e ampla, podendo ser escrita, oral
ou gestual. Iremos delimitar nossas impressões e conclusões sobre a
comunicação, falando essencialmente da sua importância. Para tanto o
primeiro passo é entender a relevância que devemos dar ao tema.
Pensando em comunicação, lembramos que podem ser citadas
inúmeras teorias. Mas de forma mais prática, podemos focar somente na
importância de se ter uma comunicação clara e eficiente.
A comunicação é importante em todos os aspectos da nossa vida, em
especial para as relações interpessoais, visto que através dela podemos
nos relacionar, compreender e ser compreendidos. Comunicar-se é um
ato pertencente ao nosso convívio e a falha no processo comunicativo
sempre acontece por falta de esclarecimentos.
Para uma comunicação clara, também é preciso saber ouvir, entender
o que as pessoas querem dizer e o que esperam de nós. Um recurso
pode ser o esclarecimento de dúvidas e incertezas, de forma a certificarse de que tudo que você disse foi entendido. Essa é a base da boa
comunicação.
A comunicação é uma ferramenta de integração universal, de instruções
e trocas mútuas, no entanto, comunicar-se bem é importantíssimo. Seja
claro e objetivo, seja breve, escolha palavras com cuidado e respeite
opiniões.
A melhor forma de ser um bom comunicador é entender a importância
da comunicação e dos elementos que ela pode trazer para melhorar
as relações interpessoais, favorecendo o que temos a dizer e o que
precisamos entender.

Gisele Pereira Higino Vareschini é Analista de Recursos Humanos
Sênior e graduada em psicologia e letras.

Agentes de Mudança participam de oficina
para projetos socioambientais
Membros do programa Agentes de Mudança aprenderam sobre gestão socialmente
responsável e desenvolvimento sustentável
Fotos/ Ivan Amorim

Daniela Giannini

Colaboradores que fazem parte do programa Agentes
de Mudança participaram de mais um encontro
para capacitação. A reunião foi realizada na sala de
eventos do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) – CTM (Centro Técnologico Maringá), em
Maringá, e reuniu membros dos times Voz da Unidade,
Colaborador de Atitude e Amigos do Meio Ambiente de
todas as unidades da Usina Santa Terezinha.
A consultora em Gestão para Sustentabilidade:
investimento social privado do Sesi – PR (Serviço
Social da Indústria), Renata Thereza Fagundes Cunha
foi quem ministrou a Oficina de Gestão de Projetos
Socioambientais. Renata destacou a importância de
se realizar capacitações para a área socioambiental,
além de falar sobre o diferencial de uma administração
integrada ao conceito de sustentabilidade. “A
sustentabilidade caminha no tripé do econômico,
social e ambiental. As empresas que percebem isso
se colocam à frente em relação ao mercado”.
Para a colaboradora Ana Lúcia Pintinha, da Unidade
São Tomé, o encontro é uma oportunidade de
profissionalizar ainda mais os projetos já desenvolvidos

pelos Agentes de Mudança, e ajuda a esclarecer
ferramentas que podem padronizar as ações que já
estão sendo realizadas pela Usina Santa Terezinha.
Durante toda a manhã, foram abordados temas como
gestão socialmente responsável, investimento social
privado e desenvolvimento sustentável. O objetivo
do encontro foi capacitar os colaboradores para o
desenvolvimento das ações ligadas ao programa
Agentes de Mudança, que tem por objetivo fomentar,
incentivar e realizar ações sustentáveis dentro da
empresa.
Segundo Renata, que é consultora da área de
Sustentabilidade da Usina Santa Terezinha há cerca
de um ano, a empresa já mostrou um crescimento em
relação ao desenvolvimento de projetos “Compreender
a necessidade de profissionalizar determinadas ações,
de sistematizar, registrar, estabelecer
parcerias e diálogos mais concretos
demonstra um amadurecimento da
empresa na questão do investimento
social”, disse ela.
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Unidades celebram início da
Safra 2014/2015
O início do período de colheita e moagem foi marcado por missa de ação de graças em
diversas unidades
Daniela Giannini

O início da Safra 2014/2015, que marca o período de
colheita e moagem da cana-de-açúcar, foi celebrado
em diversas unidades da Usina Santa Terezinha.
Como forma de dar as graças ao que foi alcançado
no ano anterior e pedir as bênçãos para o próximo
período de trabalho, as unidades de Iguatemi, Cidade
Gaúcha, Ivaté, Umuarama, Paranacity e Terra Rica
reuniram os colaboradores em missas de ação de
graças.
Os diretores aproveitaram o momento para ressaltar

a importância da segurança no trabalho e parabenizar
as equipes pelo empenho e conscientização que
resultaram num período de entressafra sem acidentes
de trabalho graves. No ofertório, colaboradores de
diversos setores levaram ao altar a cana-de-açúcar,
fruto da terra e principal matéria-prima da usina;
o açúcar e o álcool, principais produtos, frutos
do trabalho do homem; os EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual), além do pão e vinho,
representando o corpo e sangue de Jesus Cristo.

Na Unidade Iguatemi, o gerente industrial Sinobilino Zanusso foi o responsável pela leitura da
Oração do Trabalhador. O diretor Júlio César Meneguetti fez a abertura do evento.

“Bom dia a todos! Estamos reunidos para celebrar o início de mais uma Safra. Pedimos a benção de Deus
para que durante o ano gozemos de saúde e tenhamos força de vontade para vencer os obstáculos do dia a dia.
Estamos finalizando o período da entre safra, momento em que preparamos toda nossa estrutura, visando ao
máximo melhorar os equipamentos e processos. Caso aconteçam problemas durante a safra, faremos de tudo
para que sejam resolvidos com agilidade e Segurança.
É muito importante à presença de cada um que aqui está, pois, desenvolve um papel fundamental na empresa.
Juntos, formamos uma só equipe e está provado em nossos números, que trabalhando empenhados no mesmo
objetivo, temos excelentes resultados. Agradeço a presença de todos, em especial aos membros da família
Meneguetti que vieram participar da nossa celebração, e desejo que nesta safra tenhamos ainda mais sucesso.”.

Oração do Trabalhador
Bom dia meu Deus! Antes que eu comece este dia e eu me concentre na correria de mais uma jornada de trabalho,
quero falar com o Senhor. Dentro de mim existe uma gratidão imensa por ter um ganha-pão, enquanto tantas pessoas
sofrem com o desemprego e a fome. Muitas vezes, quando chego em casa, sinto o meu corpo cansado, mas até por
esse cansaço eu lhe agradeço. Perdoe quando eu saio às pressas e não digo uma só palavra, deixando de fazer minha
oração. Conceda-me, Senhor, aprender com as pessoas que trabalham comigo, ainda que elas não demonstrem vontade
de ensinar. Permita-me amá-las ainda que elas não estejam abertas ao amor. Derrama sobre o meu ambiente de trabalho
a sua paz e a sua misericórdia para que todos sintam a Sua presença. Não permita jamais que eu fique acomodado com
minhas funções. Quero crescer com dignidade e respeito, cumprindo os meus afazeres com dedicação e preocupação
com o próximo. Dê-me coragem para prosseguir, esperança para continuar sonhando e a certeza de que, através do meu
trabalho, poderei fazer com que o mundo se transforme num lugar muito melhor de se viver. Amém.
6
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Fotos/ Girlei Previatte

Cidade
Gaúcha

Fotos/ Ivan Amorim

Iguatemi

Fotos/ Maria Cristina Soares Costa

Ivaté

Fotos/ Rodrigo Paschoal Bellusci

Paranacity

Fotos/ Camila Marafão

Terra Rica

Fotos/ Fabiula Marques Pacheco

Umuarama
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Programa de Integração é destaque na Unidade Ivaté
Fotos/ Diego Horie

Colaborador Diego Horie

O maior patrimônio das empresas é seu capital
humano. Sendo assim, profissionais amparados
e preparados para recepcionar e instruir novos
colaboradores, são altamente motivadores, e
demonstram que a empresa tem organização, estrutura
e políticas claras.
Todo colaborador precisa de instruções sobre o local
de trabalho, normas e procedimentos da empresa,
políticas e processos, pensando nisso, a Unidade
Ivaté oferece o programa de Integração, que envolve
instruções de trabalho, normas, procedimentos e
treinamentos comportamentais ministrados por uma

equipe multidisciplinar que envolve diferentes áreas
como o Recursos Humanos, o Segurança do Trabalho,
Supervisão e uma equipe de instrutores da unidade.
Segundo o instrutor Diego Horie, os conteúdos
trabalhados são úteis para o desenvolvimento e
integração do colaborador, para que os mesmos não
tenham nenhuma dúvida no exercício pleno de sua
atividade. Os benefícios de um programa de integração
de novos funcionários são inúmeros, e vão desde
retenção imediata do talento, até a maior adaptação
com as normas e procedimentos da empresa.

Terminal Logístico realiza campanha de saúde bucal
Fotos/ Isabela Badan

Colaboradora Isabela Leal

Colaboradores de terminal Logístico
da Usina Santa Terezinha, em Maringá e
Paranaguá, participaram de uma campanha
de saúde bucal. Com coordenação da
enfermeira Isabela Badan, os colaboradores

8
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receberam orientações e instruções sobre
técnicas corretas de escovação e uso
adequado do fio dental. Ao final, todos
receberam panfletos informativos e kits com
escova, pasta e fio dental.

Usina Goioerê realiza curso de Excel para colaboradores
Fotos/ Gislainy Ap. Del Massa

Colaboradora Gislainy Dell Massa

Em curso com 24 horas de carga horária,
ministrado na Unidade Goioerê, colaboradores
puderam aprender sobre o uso do programa
Excel. O objetivo do curso foi capacitar os
participantes a realizarem cálculos a partir
de formulas e funções, além da elaboração
de planilhas e gráficos. A capacitação ajuda e
facilita no controle das atividades e no uso das

ferramentas de produtividade.
O curso foi realizado em parceria com o
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural) e ministrado pelo instrutor Ricardo
Botelho, nas dependências da unidade. Ao
todo, 15 colaboradores participaram e se
formaram na primeira turma do ‘Curso Piloto
de Excel Intermediário’.

Colaboradores de Ivaté recebem Curso de Condutores de
Veículos de Emergência
Fotos/ Jéssica Afonso (Sindicato Patronal de Ivaté)

Colaborador Diego Horie

Colaboradores de Ivaté participaram de Curso de
Condutores de Veículos de Emergência, realizado
em parceria com o Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) e com o Sindicado Patronal
de Ivaté, conforme determina a resolução nº285 do
Contran (Conselho Nacional de Trânsito).
Com carga horária de 50 horas, o curso foi ministrado

pelo instrutor Bruno Bove Vieira e
proporcionou aos participantes noções
de primeiros socorros, meio ambiente,
convívio social no trânsito e relacionamento
interpessoal, além dos procedimentos
necessários aos profissionais que atuam
em veículos de emergência.
MARÇO/ABRIL 2014
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Fotos/ Arquivo

Unidade Paranacity realiza treinamentos de segurança
Colaboradora Hada Waléria dos Santos

Os treinamentos de segurança estão a
todo vapor na Unidade Paranacity. Dentre os
diversos realizados nos setores agrícola e
industrial, os que se destacaram no período
de entressafra foram os treinamentos para as
normas regulamentadoras NR 10 – Segurança
em Instalações e Serviços de Eletricidade;
NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos
em Espaço Confinado e NR-35 – Trabalho em
Altura.

Ministrados pelo engenheiro de segurança
do trabalho Aguinaldo Bizzo e uma equipe de
instrutores, os cursos atenderam colaboradores
dos setores de Manutenção Elétrica,
Instrumentação, Cogeração de Energia,
Segurança do Trabalho, além dos supervisores
e chefes de setores. Foram ministradas
aulas práticas e teóricas que trataram de
assunto como noções de primeiros socorros,
atendimento de emergência e resgate;

Fotos/ Valdemir Mello

Aprendizes tem aula na Unidade São Tomé
Colaboradora Maiara Cardoso

O ano de 2014 começou trazendo inúmeras
novidades no setor de treinamento da Unidade
São Tomé. Teve início a primeira turma de
Aprendizagem de Adolescentes e Jovens
sediada na unidade já que, anteriormente, os
alunos tinham que se deslocar até a Unidade
Cidade Gaúcha para as aulas teóricas.
Pensando em agregar mão de obra
qualificada à empresa e reduzir o desconforto
causado pelo deslocamento, incorporou-se a
ideia de aumentar o numero de contratações
e manter os aprendizes em aula dentro da
própria unidade.
O momento é de muita expectativa, pois as
mudanças trouxeram grandes desafios. Para
comportar a contratação dos novos aprendizes,

foram construídas duas salas de treinamento,
uma para aulas teóricas e outra para aulas
práticas, equipadas com recursos tecnológicos
e ferramentas necessárias para todo processo
de aprendizagem. O arranjo físico planejado do
local da construção também proporciona aos
jovens uma maior comodidade no que se refere
à prática profissional.
Os alunos foram divididos em duas turmas,
uma no período da manhã e outra no período
da tarde, e juntos somam 30 aprendizes, o triplo
dos contratados em 2013. A unidade espera
um retorno positivo com as novas mudanças,
aumentando o número de contratados ao final
do programa e qualificando ainda mais a mão
de obra interna.

Foto/ Jarbas Garcia Monteiro

Reunião de
início de safra
na Unidade
Paranacity
A avaliação é feita
mensalmente e todos os
setores são pontuados e,
no final do ano, há uma
premiação

Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

Comemorar e planejar: essa foi a tônica da reunião de inicio
de safra que já se tornou tradicional na Unidade Paranacity, e
contou com a participação de 79 colaboradores, envolvendo toda
a gerência, supervisão e chefia das áreas industrial, agrícola e
administrativa. Os assuntos abordados, expostos pelos gerentes e
supervisores das áreas, trataram sobre as metas para safra 2014,
metas agrícolas assinadas no pacto de qualidade com o conselho
e as metas de produção e PPR (Programa de Participação de
Resultados) 2014. Além desses assuntos a equipe foi elogiada
pelos resultados obtidos no PPR 2013.
Cada setor teve a oportunidade de apresentar as melhorias,
enfatizando as mudanças na busca de atender as metas de safra,
bem como os investimentos realizados. O gerente de mecanização
agrícola Edimar Andrade Miguel comentou que está bastante
otimista para atender a demanda de matéria prima da indústria.
Com relação às metas, Edimar explanou que a frota esta preparada
para abastecer a usina.
O diretor da unidade, Álvaro Meneguetti, ficou com a incumbência
de apresentar as metas do PPR 2014, e comentou sobre os
investimentos e as melhorias feitas para aperfeiçoar os processos de
produção, afirmando que as perspectivas para a safra que se inicia
agora são muito boas. “Com o trabalho e dedicação já mostrados na
última safra, nossos objetivos são tangíveis”, completou ele.
A reunião também tem papel importante na integração das
lideranças, das áreas da unidade, e fomenta a cobrança paralela na
busca por melhores resultados. Em sua apresentação, o supervisor
da destilaria, Atlas Vinicius Spinelli, lembrou a todos que a eficiência
de seu setor depende de matéria prima de qualidade.
São essas cobranças que fazem com que cada setor busque
a eficiência esperada dentro das metas estipuladas, e a boa
maturidade da equipe é o que permite que isso aconteça. Em
comemoração aos resultados já alcançados pela unidade na safra
2013, foi oferecido um jantar na Afusa, a associação de funcionários
da Unidade Paranacity.

MARÇO/ABRIL 2014
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Fotos/ Rodrigo Paschoal Bellusci

Unidade Paranacity
lança treinamento para formação de líderes

Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

A Unidade Paranacity fez o lançamento
oficial do programa de treinamento idealizado
para formação de encarregados, chefes,
supervisores e gerentes dos setores de colheita
e plantio mecanizados. O programa é divido em
quatro etapas. A primeira etapa – descrição
de procedimentos operacionais e das rotinas
dos encarregados dos setores envolvidos –
foi realizada por gerentes de mecanização
e produção agrícola, supervisor de colheita
mecanizada, chefes do plantio mecanizado e
do treinamento.
Nas etapas seguintes são apresentados os
procedimentos para as equipes de trabalho,
oportunizando eventuais correções. Também
é feito o acompanhamento em campo nos três
turnos, realizado por um técnico acompanhado
12
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do setor de treinamento, supervisões e
gerências envolvidas. Por fim, são entregues
os relatórios de atividades, com sugestões e
propostas de melhorias.
A intenção do programa é fornecer subsídios
de gestão para as frentes de trabalho nas
questões de logística e administração das
frentes, bem como na gestão pessoal, focando
na qualidade em todas as operações. O
programa é direcionado aos encarregados,
pois são eles os agentes das mudanças
necessárias para as melhoras em qualidade e
custo de produção. Ao total, serão envolvidos no
programa 36 colaboradores (de encarregados
a gerentes), que já se mostram otimistas com
os ganhos e a qualidade a que se propõe o
programa.

Fotos/ Daniela Giannini

Usina Santa Terezinha promove curso de
especialização em parceria com a UEM
Em curso com duração de um ano, os residentes aliam aulas teóricas na universidade ao
estágio prático nas unidades da usina
Daniela Giannini

O Curso de Especialização em Tecnologia Mecânica
do Setor Sucroalcooleiro, realizado pela UEM
(Universidade Estadual de Maringá) em parceria com
a Usina Santa Terezinha, inaugurou sua terceira turma,
com 30 alunos. A cerimônia da aula inaugural também
marcou a formatura dos 25 alunos da turma de 2013,
dos quais 11 já eram colaboradores da empresa e
outros oito foram efetivados na conclusão do curso.
A parceria entre a UEM e a Usina Santa Terezinha
existe desde 2012. Até o momento, foram formados
86 alunos, que recebem o título de Especialista em
Tecnologia Mecânica do Setor Sucroalcooleiro, além
de contarem com a oportunidade de se inserir no
mercado de trabalho.
Os alunos da especialização produzem, na reta final
do curso, artigos científicos que são compilados no
livro “Tecnologia Mecânica do Setor Sucroalcooleiro”.
A obra apresenta soluções tecnológicas para as
unidades produtivas da Usina Santa Terezinha. “Todos
os artigos que eles fizeram, apresentavam a solução
para um problema específico e real da usina”, explica o
Prof. Dr. Norival Ferreira dos Santos Neto, coordenador
do Departamento de Engenharia Mecânica da UEM.
Segundo o professor, a parceria com empresas na
realização desses cursos é fundamental, já que
possibilita que o aluno tenha um contato direto com a
problemática do dia a dia do mercado de trabalho.
As vantagens da parceria também foram destacadas

pelo Diretor Financeiro/Suprimentos Paulo Meneguetti,
que falou sobre o papel da empresa em contribuir
com o crescimento e o desenvolvimento profissional
e intelectual de seus colaboradores. “Ao longo do
tempo aprendemos que a empresa tem um papel
muito importante em auxiliar no desenvolvimento dos
colaboradores. E aprendemos também que, esses
colaboradores, quando estão mais preparados, têm
condição de crescer mais rápido e elevar muito o nível
de qualificação da empresa.”.
O curso visa aprimorar e oferecer capacitação
- por meio de aulas teóricas e residência técnica para engenheiros mecânicos, de produção, agrícola,
químicos e tecnólogos de automação industrial para
atuarem em usinas de açúcar e álcool. O objetivo
da residência vai de encontro com a proposta de
capacitação e retenção de mão de obra da Usina
Santa Terezinha. Segundo o diretor Paulo Meneguetti,
o crescimento da empresa é creditado, em grande
parte, ao preparo de seus colaboradores.
Durante a residência, os alunos recebem uma bolsa
de estágio de até R$ 2.500,00, dependendo da área de
formação. A residência técnica possibilita
o contato direto com os problemas que
podem ser encontrados na realidade
do trabalho, de forma a deixar os
profissionais mais bem preparados para
enfrentar os desafios da profissão.
MARÇO/ABRIL 2014
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Líderes passam por treinamento para
Mecânico de tratores na Unidade Paranacity
Fotos/ Rodrigo Paschoal Bellusci

Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

Durante a entressafra, a Unidade Paranacity realizou
treinamento para Mecânico de Tratores - Módulo
Motor e Módulo Transmissão. Ofertado pelo SenarPR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o
curso atendeu encarregados e líderes das frentes de
trabalho, com ênfase no princípio de funcionamento e
diagnóstico de falhas em máquinas agrícolas.
Essa foi mais uma das etapas de qualificação
dos colaboradores responsáveis pela frota no
campo, de forma a cumprir as metas de qualificar as
lideranças com conhecimento técnico e específico
sobre os equipamentos. “Entendo que para esse
público específico, além gerenciar os equipamentos
no campo, se faz necessário ter conhecimento,
capacidade e potencial para identificar possíveis
falhas e suas causas, sempre avaliando as diversas
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situações operacionais. Assim, chega-se à conclusão
de determinar a parada do equipamento no momento
correto”, comentou o instrutor do Márcio Vessoni, do
Senar-PR. A expectativa é de que nos próximos dois
anos, a unidade consiga efetuar o treinamento com
os colaboradores que atuam em cargos de liderança.
Segundo depoimento do participante Atalíbio
Fernandes, colaborador da unidade há 21 anos, o
treinamento proporcionou uma visão diferenciada
sobre a operação dos tratores no campo. “Pensarei
duas vezes antes de determinar que o equipamento
trabalhe ao apresentar qualquer suspeita de
irregularidade”, disse ele. O colaborador Jefferson
Vieira da Fonseca afirma que, no curso, pode
aprender muito sobre a mecânica de funcionamento
dos tratores. “Entrei no curso com conhecimento

superficial sobre mecânica e as falhas que ocorrem
nos motores dos equipamentos, porém, terminei o
curso sabendo como prevenir e identificar possíveis
quebras nos motores.”. O supervisor de tratos
culturais da unidade, João Luiz Ropelato, aproveitou a
oportunidade para refletir e auto avaliar suas atitudes
como supervisor no campo.
Investindo na formação e qualificação de novos
operadores, e na qualificação dos supervisores,
encarregados e líderes do campo, é dado um
passo a mais em direção a qualidade, redução dos
custos operacionais e manutenção. Vislumbrar um
diagnóstico de falha eficaz resulta num menor tempo
de manutenção, aumentando a disponibilidade dos
equipamentos.
O programa de desenvolvimento de lideranças

começou em 2012 e é composto pelos cursos de trator,
motor e transmissão. Até o momento, participaram
84 colaboradores. Nos planos do programa, ainda
será incluso o curso de eletricidade básica, também
desenvolvido pelo Senar-PR. A unidade ainda
acompanha e incentiva a participação dos líderes
nos cursos complementares de desenvolvimento
comportamental, formação em gestão de pessoas
e de olho na qualidade. Entre fevereiro de 2012 e
fevereiro de 2014, foram realizados 13 cursos técnicos
(trator, motor, transmissão e elétrica) específicos para
formação da liderança.
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Fotos/ Suelen Albuquerque

Tecnologia capacita cerca de
240 colaboradores
A partir de simulador de máquina colheitadeira de cana, aprendizagem de operadores
é acelerada e reciclada
Suelen Albuquerque

Imagens tridimensionais de canavial e sons
próximos da realidade. Esse é o cenário do
colaborador que é treinado a partir do simulador de
máquina colhetadeira de cana-de-açúcar.
O treinamento realizado em duas etapas na
Usina Santa Terezinha, já capacitou cerca de 240
colaboradores das dez unidades produtivas da
empresa. Por meio de dois simuladores portáteis
disponibilizados nas unidades, os operadores
iniciantes recebem instruções e são avaliados.
O equipamento é também uma oportunidade
para treinar e aprimorar os trabalhadores rurais
que trocarão o corte manual da cana pela colheita
16
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mecanizada, treinando-os em diferentes níveis de
complexidade e diversas condições de colheita.
O colaborador da Unidade Goioerê, Sidnei Santana
Nogueira, é operador de máquina há dois meses na
empresa. “Há mais de um ano trabalho na empresa.
Eu cortava cana. Pedi pra mudar de função e deu
certo. Agora, tenho vários desafios pela frente.”
Nogueira conta que o simulador, com certeza,
vai facilitar os colaboradores que não têm muita
experiência. “No simulador, não há risco físico. É um
sistema idêntico ao da lavoura.”
Além de evitar danos às máquinas, o simulador
permite diminuir o tempo de treinamento, aumentar

a produtividade, reduzir gastos com o combustível e
ser aplicado durante a entressafra e também a safra.
Segundo o colaborador, Vilson Favarin, os
simuladores são perfeitos. “Com o treinamento, não
corremos o risco de danificar a máquina na lavoura e
também o solo e soqueira de cana.” Ele lembra que
no início do treinamento, os operadores tiveram um
pouco de resistência, mas depois perceberam que é
só ter o controle da máquina.
O gerente de tecnologia da informação da Usina
Santa Terezinha, Sérgio Galinari, explica que o
treinamento possibilita capacitar o operador num
ambiente em que se possa cometer alguns erros.
“Na operação real, os erros podem ser muito
prejudiciais ao equipamento ou a soqueira de cana.
Com o simulador, a empresa oferece oportunidade
de aprendizagem aos procedimentos e sequências
corretas de operação, de acordo com a orientação do
fabricante, reduzindo os ‘vícios’ de operação.”
Galinari ressalta que o treinamento traz confiança
e segurança ao operador. “No treinamento, o
colaborador pode conhecer desde os comandos

básicos de operação e manobra da colhetadeira até
um processo de colheita mais complexo, envolvendo
um terreno acidentado e cana com dificuldade de
colheita.”
Produção sustentável
Para a safra 2014/2015, a Usina Santa Terezinha
assumiu o compromisso pela eliminação gradativa
da despalha da cana-de-açúcar, por meio da queima
controlada no estado do Paraná, na forma definida
pelo Decreto Estadual. Sendo assim, os simuladores
de colhetadeira contribuem com o compromisso,
permitindo acelerar o processo de aprendizagem
e reciclando os conhecimentos dos operadores e
investindo na requalificação de colaboradores do
corte manual.
Tecnologia
O simulador foi desenvolvido por meio de uma
parceria da John Deere e a South West, que também
produz equipamentos para aviação, Forças Armadas
e Nasa. O equipamento é semelhante aos usados
pelos pilotos de avião.
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Unidades
comemoram o
Dia Internacional
da Mulher
Em comemoração à data, foram realizadas atividades e
ações educativas, de lazer e de estímulo a autoestima
Daniela Giannini

Ilustração/ Alexandre Mourão

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as mulheres já
representam 42,5% da força de trabalho do país. Além disso, pesquisas
apontam que elas também estudam mais que os homens e, na maior
parte das vezes são as responsáveis pelos serviços com a casa e os
filhos. O Dia Internacional da Mulher foi firmado com o objetivo de não
apenas homenagear, mas discutir o papel da mulher da sociedade,
unindo esforços e criando estratégias para eliminar a desvalorização
do gênero.
Como forma de fortalecer a igualdade entre os sexos – que é um
dos ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) -, a Usina Santa
Terezinha comemorou a data em diversas unidades, por meio de ações
educativas, de lazer e atividades que estimulam a autoestima.

Presentes e sessão de fotos marcam o Dia da Mulher no
Corporativo e Logística
Fotos/ Ivan Amorim / Daniela Giannini

Daniela Giannini

No Corporativo, 78 colaboradoras compartilharam de
atividades voltadas à comemoração do Dia da Mulher.
O evento começou com uma palestra ministrada pela
psicóloga Gisele Pereira Higino Vareschini, com o
tema ‘Saúde Mental e Física: um estado de felicidade’.
As mulheres também participaram de sorteios do kits
de beleza e todas receberam um brinde, simbolizando
a importância do dia. Ao final, foi servido um delicioso
café da manhã e as colaboradoras puderem participar

de uma sessão de fotos com um profissional.
O terminal Logístico de Maringá também
comemorou a data com as colaboradoras de todos os
turnos, organizando um momento de descontração e
confraternização no meio do expediente. As mulheres
foram presenteadas com um aromatizador de
ambientes personalizado e participaram de sorteio de
brindes.
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Saúde e autoestima são estimuladas no Dia da Mulher
da Unidade Iguatemi
Fotos/ Ivan Amorim

Colaboradora Camila Calabrezi

O número de colaboradoras na Usina Santa
Terezinha vem crescendo a cada ano e, aos poucos,
as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço
em setores e funções que até há pouco tempo
eram quase que exclusivamente masculinos. Com
foco nessas colaboradoras, a Unidade Iguatemi
realizou uma campanha de conscientização sobre
a realização anual de exames preventivos no Dia
da Mulher. Na saída do refeitório, as colaboradoras
receberam diversas orientações sobre prevenção e
saúde da mulher.
20
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Ainda em comemoração à data, a reunião do
PPR (Programa de Participação de Resultados)
foi decorada com tema especial para as mulheres,
que participaram de uma dinâmica e receberam
uma lembrança – kit com nécessaire, batom, porta
batom, pinceis e sombra de olho – como forma de
agradecimento. Durante toda a semana do Dia da
Mulher, a unidade também contemplou em sua
entrada uma faixa com a frase ‘A quem torna a
nossa vida mais suave, mais colorida e mais doce’,
homenageando todas as suas colaboradoras.

Agentes de Mudança homenageiam as mulheres da
Unidade Tapejara
Fotos: Crysnan Kelen Gonçalves dos Santos

Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal

A
Unidade
Tapejara
comemorou o Dia internacional
da Mulher com a distribuição
de brindes para colaboradoras.
Os colaboradores membros do
programa Agentes de Mudança
se organizaram em grupos
para que todos os setores da
empresa fossem contemplados.
Os brindes – um kit com
esmalte, lixa de unha e cartão foram distribuídos nas frentes de
corte, oficina agrícola, posto de
troca, administrativo, refeitório e
pátio industrial.

Dia da Mulher na Unidade Rondon
Fotos: Arquivo

Colaboradora Grasielly Magalhães Casagrande

O Dia Internacional da Mulher é sinônimo de luta
por uma sociedade mais justa. Em 8 de março,
comemoram-se os direitos civis alcançados pelas
mulheres ao longo da história. A data também serve
para a humanidade refrescar a memória e reverenciar
quem se dedicou e ainda se dedica a assegurar uma
vida mais digna a todas as mulheres.
Mas a mulher não desiste de lutar pelo seu
crescimento, a data é apenas marcada por
comemorações,
mas também por discussões

que visam a diminuição do preconceito e levantam
assuntos que tratam da importância do papel da
mulher diante da sociedade. A competência levou
a mulher a conquistar espaços, ganhar respeito e a
sonhar mais.
Com intuito de valorizar e parabenizar todas as
colaboradoras por essas conquistas, a Unidade
Rondon não deixou a data passar em branco e
distribuiu lembrancinhas à todas as mulheres da
empresa.
MARÇO/ABRIL 2014
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Colaboradoras assistem palestra no Dia Internacional da
Mulher da Unidade São Tomé
Ana Lúcia Santana Pintinha

22

REVISTA SANTA TEREZINHA MARÇO/ABRIL 2014

Fotos: Maurílio Soares da Rocha

Embora as mulheres sejam mais sensíveis e,
por isso, expressem suas emoções com maior
freqüência por meio do choro, elas têm marcado as
ultimas décadas por suas conquistas profissionais.
As mulheres vêm encarando os desafios propostos
com convicção e disposição, tornando sua atuação
expressiva por meio de sua capacidade técnica,
competência cognitiva e sensibilidade para
compreender o mercado de trabalho, por uma ótica
mais pautada nos relacionamentos interpessoais.
Segundo o autor especialista em linguagem corporal
Allan Pease, a maior parte dos livros sobre relações
humanas são escritos por mulheres e mais de 80%
do seu público também são as mulheres. Isto nos faz
concluir que as mulheres valorizam mais a qualidade
conferida aos relacionamentos interpessoais.
Na atualidade, as empresas têm investido cada
vez mais nos treinamentos de seus colaboradores,
dando prioridade ao processo de gestão de pessoas.
A mulher, com habilidade para gerir relacionamentos,
tem contribuído de modo significativo, se tornando
cada vez mais parceira na construção de uma
identidade profissional de qualidade. Deste modo,
não é difícil compreender porque as mulheres tem
conquistado espaço no mercado de trabalho. Sua
habilidade em se relacionar é transmitida aos que
fazem parte de sua rotina profissional, gerando
o equilíbrio necessário para que ocorra uma
comunicação de qualidade.
Pensando nisso, a Unidade São Tomé organizou
um evento comemorativo para o Dia Internacional da
Mulher. As colaboradoras foram recepcionadas com
um café da manhã especial no Dia Internacional
da Mulher. No evento, elas também participaram
da palestra “As lágrimas de uma mulher fortalecem
os relacionamentos”, ministrada pela psicóloga
e colaboradora Ana Lúcia Santana Pintinha e
assistiram a um clipe de fotos, que emocionou a
todas.

Colaboradoras da Unidade Terra Rica participam de aula
de dança no Dia Internacional da Mulher
Colaboradora Camila Marafão

Fotos: Camila Marafão

Em nossa cultura, talvez nenhuma outra flor tenha
tantos significados quanto a rosa. Símbolo de amor,
coragem e respeito, pode-se dizer que essa é a
flor mais desejada pelas mulheres, que sempre se
emocionam ao recebê-la. Foi com esse símbolo de
delicadeza que a Unidade Terra Rica homenageou
suas colaboradoras. Na celebração de início da safra,
todas foram presenteadas com um botão de rosa,
acompanhado de uma mensagem assinada pelo
diretor da unidade.
Durante o mês de maio, foram trabalhados diversos
temas sobre saúde da mulher, falando sobre a

importância da prevenção e do autoexame. Também
foram promovidas dinâmicas de beleza e cuidados
com a pele em parceria com lojas e marcas de
cosméticos e maquiagens. A colaboradora Gisele de
Assis Cardoso Andrade, que também é professora de
dança, ainda ministrou uma grande aula de Zumba. O
orgulho de ser mulher e a alegria pelo reconhecimento
esteve estampado nos rostos das colaboradoras em
todas as ações realizadas na unidade. Parabéns às
mulheres que embelezam o dia a dia da empresa, com
competência e dedicação.
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Evento homenageia as mulheres trabalhadoras, mães e
esposas na Unidade Umuarama
Fotos: Isabella Floes Covre

Colaboradora Fabiula Marques Pacheco

A mulher, com delicadeza e garra, soube galgar
e conquistar o seu degrau na escada da vida que
inclui o lado profissional, familiar e pessoal. Para
comemorar essa conquista tão especial, a Usina
Santa Terezinha, Unidade Umuarama, realizou
um momento de interação e descontração para as
mulheres da empresa.
O evento começou com um café da manhã e,
logo em seguida, a Enfermeira do Trabalho Barbara
Lorena Galoro passou uma técnica de relaxamento
muscular, propiciando o alívio das tensões diárias. Na
sequência, a Analista em Recursos Humanos Fabiula
Marques Pacheco, realizou uma apresentação sobre
autoestima, com o objetivo de estimular a reflexão e
a valorização da auto-análise. Ao término da palestra
houve um desfile representando os vários tipos de
papéis que a mulher exerce na contemporaneidade,
mostrando que a mesma não precisa de um dia

específico para ser lembrada. No desfile foram
apresentadas a Mulher Trabalhadora, representada
pela Rosangela Barbosa, Engenheira de Segurança do
Corporativo; a Mulher Mãe, representada por Carlota
Andrade, Operadora de Balança; a Mulher Dona de
Casa, representada pela Francieli Taiete, Auxiliar
Administrativo e a Mulher Esposa, representada pela
Sueli Ribeiro, Técnica em Enfermagem do Trabalho.
De acordo com a colaboradora Francieli Taiete, a
comemoração foi muito interessante e descontraída.
“Com certeza ajudou a aumentar a autoestima de
todas as mulheres”, disse ela.
Ao final do evento, as colaboradoras foram
surpreendidas com a presença do supervisor
administrativo Ágide Eduardo Meneguette e do
engenheiro de segurança do trabalho Diego Raphael
de Oliveira, que fizeram a leitura de uma mensagem
em homenagem ao dia e entrega de lembranças para
todas.

Unidade Ivaté sorteia brindes e presenteia as
colaboradoras
Por meio das gerências Industrial e Agrícola,
a Unidade Ivaté promoveu diversas ações em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No
primeiro dia de comemorações, as mulheres foram
presenteadas com chocolates e participaram de
sorteios de brindes. A data também foi lembrada na
Missa de Início de Safra, onde todas as colaboradoras
foram homenageadas e presenteadas com um kit
manicure. O objetivo do evento foi valorizar e estimular
a autoestima das mulheres da empresa.

Fotos: Marta Rosa / Diego Horie

Colaborador Diego Horie

Fotos/ Valdemir Mello

Foto/ Daniela Giannini

Membros da diretoria e gerência de diversas unidades produtivas da Usina Santa
Terezinha participaram de uma reunião com o economista Italo Lombardi, representante
do banco britânico Standard Chartered. O economista falou sobre as previsões e o
crescimento do mercado econômico no Brasil.

Foto/ Girlei Previatte

Colaboradora Taise Signorini

Como nos anos anteriores, em 2014 a Unidade Cidade Gaúcha contribuiu para uma
Páscoa mais doce para as crianças do município. O grupo de jovens Pescadores de
Cristo propôs uma parceria para arrecadação e distribuição de chocolates nas vésperas
da Páscoa. A usina, ciente da solidariedade de seus colaboradores, aderiu à campanha
e a expandiu internamente. Desse modo, foram arrecadados e entregues ao grupo cerca
de 120 caixas de bombons.
MARÇO/ABRIL 2014
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EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Unidade São Tomé renova frota, investe
em mecanização e treinamento

Colaboradora Maiara Cardoso

A safra que se inicia está carregada de boas
expectativas. A Unidade São Tomé está investindo
em novas aquisições com o intuito de alavancar e
otimizar a produção. Até o momento foram adquiridas
três colhedoras, cinco caminhões transbordo, seis
conjuntos de transbordo, 21 julietas, dois micro
ônibus, quatro caminhões FMX I-Shift, três tratores
para o preparo de solos, dois tratores para a colheita
mecanizada, um caminhão pipa, e um caminhão
comboio. “Com toda essa estrutura nova esperamos
diminuir nossos custos com transporte de cana
terceirizado, corte de cana com imigrantes e,
automaticamente, aumentar a colheita mecanizada
de 60% para 85% na média geral do ano”, explica
Ronaldo Minson, supervisor de moto-mecanização
e transporte. Outra novidade para esse ano foi a
implantação do sistema Penta de preparo de solo
profundo na unidade. Para isso, foram adquiridos
três novos implementos.
De forma a adequar os colaboradores a tantas
inovações, a equipe de treinamento também
aumentou. Agora são seis instrutores internos:
três para motoristas, um para mecânicos, um para
máquinas agrícolas e um para mecanizada. E a
idéia é aumentar ainda mais a equipe para suprir

a demanda. Ter instrutores atuando em diferentes
segmentos e turnos, capacita mais colaboradores
para o exercício de suas funções. E ainda,
trabalhando dentro dos procedimentos operacionais
da empresa, contribui para a diminuição de quebras
e avarias.
A quantidade de cursos na área também cresceu.
Até o mês de abril deste ano foram realizados cursos
de transporte coletivo de passageiros, movimentação
de produtos perigosos, técnicas de operação fora de
estrada, eletricista automotivo, além de treinamentos
ministrados pela Volvo para integrar os condutores às
tecnologias dos caminhões FMX semi automáticos
recém adquiridos.
Todas essas conquistas só foram possíveis graças
ao empenho de muitos colaboradores. “Estamos
otimistas com o início da safra 2014 que tende a
aumentar consideravelmente, e também estamos
muito satisfeitos com a confiança que
a unidade vem nos colocando para
alcançar os objetivos de fazer mais,
com menos. É com esse espírito e com
senso de equipe que vamos chegar
lá.” completa o supervisor Ronaldo
Minson.

Terra Rica investe em estrutura física
Fotos/ Camila Marafão

Colaboradora Camila Marafão

A Usina Santa Terezinha, Unidade Terra Rica,
inaugurou no mês de abril uma estrutura para troca de
turno, e uma passarela coberta que abrange o trajeto
da até o parque industrial, como forma de proteção das
intempéries. O investimento foi realizado com o intuito
de oferecer mais qualidade de vida aos colaboradores
tanto na espera do transporte, bem como durante o
trajeto até a indústria. Com esse investimento o nível
de segurança aumenta, já que os ônibus têm local
exato de estacionamento, e os colaboradores podem
aguardar a saída do transporte sentados em bancos.

Além da estrutura e da passarela, foram construídos
dois sanitários que atendem os colaboradores e os
motoristas terceiros que aguardam o carregamento.
Nas instalações foram aproveitadas tubulações
descartadas na manutenção do processo industrial,
colaborando assim na redução de geração de resíduos
sólidos. O resultado do investimento pode ser visto
diariamente na rotina dos funcionários
que transitam pela passarela e usam a
estrutura de forma tranquila.
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Santa Terezinha

investe em Usina Goioerê
Com novos investimentos, unidade se preparou para a primeira safra sob gestão da
Usina Santa Terezinha

Colaboradores Cícero Costa Leitão de Albuquerque e José
Gabriel Meneguetti Couto

Fundada em outubro de 1976, no município de
Moreira Sales, a Usina de Açúcar e Álcool Goioerê
Limitada., apresenta esse nome por estar localizada
nas margens do rio Goioerê. Desde 2012, com os
investimentos realizados pela Usina Santa Terezinha,
a empresa conta com uma indústria inteiramente
reformada e pronta para a produção de Açúcar, Etanol,
Energia e derivados da cana-de-açúcar.
Na área agrícola, foram efetuados investimentos em
máquinas e implementos para a reforma dos canaviais
onde, desde 2012, foram plantados 12.711 hectares.
Para o biênio 2014 / 2015 a previsão de plantio é de
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mais 9.000 hectares.
A primeira safra sob a gestão da Usina Santa
Terezinha tem a previsão de moagem de 1.150.000
toneladas no período de maio a dezembro de 2014.
A usina conta com 1.707 funcionários, sendo 927 no
setor agrícola, 257 na indústria, 76 no administrativo e
447 rurícolas. Para 2015, a previsão é de moagem de
1.557.000 toneladas.
No controle da unidade está o diretor executivo
Marcelino Seiji Takaoka, que juntamente com seus
gerentes Ocimar Rocha de Oliveira na área agrícola e
Sergio Rubens Lopes Monteiro na área industrial, além

Fotos/ Arquivo

de centenas de colaboradores entre supervisores,
encarregados e executores, são os responsáveis pela
gestão da unidade.
A Usina Santa Terezinha sempre se preocupou
com a formação de uma equipe integrada. Para tanto,
manteve os funcionários antigos e introduziu apenas
alguns profissionais que faltavam para uma boa gestão
da unidade. Todos os colaboradores foram treinados
e capacitados para o novo sistema de trabalho e se
mostram a disposição da empresa para mostrarem o

valor e a vontade do povo da região.
Em abril, foi celebrada a missa que marcou o início
da safra 2014/2015, a primeira sob gestão da Usina
Santa Terezinha. A missa aconteceu na paróquia São
João Batista, no município de Moreira Sales, e foi
celebrada pelo Padre Sidnei Calderan, que concedeu
a benção do Santíssimo para que todos tenham uma
boa safra, saúde e proteção nos momentos de riscos
de acidentes de trabalho e percurso.

MARÇO/ABRIL 2014
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RESPEITO À VIDA

Unidade Iguatemi promove
campanha de combate a dengue
Em parceria com a unidade básica de saúde local,
colaboradores distribuíram panfletos e orientações sobre a
prevenção da doença
Fotos/ Ivan Amorim

Combate à

Dengue
Colaboradora Camila Maria Calabrezi

Maringá é o sétimo município com mais casos de dengue em todo o país,
somando cerca de dois mil casos confirmados e três mortes por decorrência
da doença. Pensando nisso, a Unidade Iguatemi, em parceria com a UBS
(Unidade Básica de Saúde) local, promoveu uma campanha junto às casas
da empresa no distrito de Iguatemi. Mais de 30 colaboradores da usina e
profissionais da UBS se uniram no combate contra o mosquito da dengue e
realizaram visitas em todos os conjuntos habitacionais da empresa.
Os profissionais se dividiram para visitar os quatro conjuntos e vistoriaram
todos os imóveis. Os moradores receberam folders com orientações e, nos
locais onde foram encontrados focos do mosquito transmissor da doença como água parada com ou sem larvas –, foram orientados em como manter
o quintal limpo e organizado, sem entulhos ou mato alto. Os realizadores
da campanha ainda informaram que, posteriormente, uma nova visita seria
realizada para averiguar a eliminação dos focos, frisando a responsabilidade
de cada um em realizar a limpeza constante de seus quintais. A dengue é
uma doença perigosa que pode levar a morte e depende de atitudes simples
para que possa ser evitada, por isso, é importante estarmos em constante
vigilância, cuidar do nosso quintal e dos nossos vizinhos, denunciando, quando
necessário, qualquer irregularidade.
A campanha ainda se estendeu para dentro da usina. Na indústria, oficina
e no setor administrativo foram entregues panfletos com orientações sobre
como eliminar os focos do mosquito tanto no local de trabalho quanto nas
residências dos colaboradores.

Colaboradores são instruídos para prevenir a dengue
em Umuarama
Fotos/ Barbara Lorena Garolo

Colaboradora Fabiula Marques Pacheco

Com o objetivo de orientar os colaboradores a
tomarem medidas simples de prevenção contra o
mosquito Aedes aegypti, a Enfermeira do Trabalho
Bárbara Lorena Galoro, da Unidade Umuarama,
realizou uma visita em todos os setores da empresa
distribuindo panfletos da Campanha de Combate a
Dengue.
Os colaboradores rurícolas receberam orientações

de como evitar focos de reprodução do vetor, tais como
virar garrafas com a boca para baixo, lavar as vasilhas
de água do animal de estimação, manter caixas d’água
e cisterna fechadas. A enfermeira Bárbara ainda frisou
a importância de colocar as informações passadas em
prática “Se cada um fizer sua parte, eliminaremos o
foco da doença”.
MARÇO/ABRIL 2014
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RESPEITO À VIDA

Com a apoio da usina, atletas se
destacam em corridas de rua

Fotos/ Ivan Amorim

Daniela Giannini

Com apoio e patrocínio da Usina Santa
Terezinha, os maratonistas Edmilson Rodrigues
dos Santos, Ilda Alves dos Santos e Marcela
Gomes Cordeiro participaram da Meia Maratona
Ecológica de Curitiba, PR, da 44ª Corrida Rústica
de Mafra, SC e da 40ª edição da tradicional Prova
Rústica Tiradentes, em Maringá.
Os três atletas fazem parte de um grupo de
maratonistas coordenado por Edmilson, que
atende cerca de 15 pessoas (entre profissionais e
amadores) em treinamento e preparo para corridas
de rua. Ele e sua irmã, Ilda, deixaram o trabalho
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rural para correr profissionalmente ainda na
década de 90 e, desde então, se destacaram em
diversas corridas e maratonas de longa distância
no Brasil e no exterior.
Atualmente, Edmilson se diz quase aposentado
das corridas e se dedica mais ao preparo de outros
atletas. Uma delas é Marcela Gomes Cordeiro
que, recentemente, conquistou o 6º lugar na
Prova Rústica Tiradentes e na Meia Maratona de
Curitiba. Nos 10k da Corrida Rústica de Mafra, Ilda
ficou com o segundo lugar e Marcela
conquistou o lugar mais alto do pódio.

Transformando vidas através do
esporte
Associação futsal de Umuarama mantém projeto que atende crianças e jovens em aulas
gratuitas de futsal
Fotos/ Suelen Albuquerque

Daniela Giannini

Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a Usina Santa
Terezinha patrocina o projeto Afsu – Transformando
Vidas Através do Esporte. A iniciativa social faz parte
da Associação Futsal de Umuarama e atende cerca de
700 crianças com idades entre 7 e 17 anos em aulas
gratuitas de futsal. O projeto conta com oito núcleos
de treinamento distribuídos em diversos bairros de
Umuarama e surgiu com a proposta do esporte como
ferramenta de inclusão social, disciplina e saúde.
Um dos núcleos do projeto – que atende crianças em
oito bairros da cidade – fica no Ginásio de Esportes
do Parque das Jaboticabeiras e atende cerca de 130
alunos. De acordo com uma das coordenadoras,
Dayane Biagi, o núcleo atende meninos e meninas,
que são divididos em diversos horários de treino de
acordo com a idade. Ela explica que, para participar,
não existe nenhum critério de exclusão e a Associação

faz o possível para não haja limite de vagas. “A ideia
é que o futsal seja uma ferramenta de inclusão,
que qualquer criança que tenha interesse, possa
participar”. Quando matriculados, os alunos recebem
um kit com par de tênis, camiseta, calção, agasalho,
meião de jogo e uma mochila.
O Transformando Vidas Através do Esporte existe
desde 2003 e conta com apoio da Usina desde o
início do ano. Atualmente, tem dois coordenadores
e seis monitores que, além de darem o suporte de
treinamento, acompanham o desempenho escolar das
crianças. O rendimento
na escola é monitorado
e o bom desempenho é
a única condição para
poder
participar
do
projeto.
MARÇO/ABRIL 2014
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Unidade Ivaté concilia produção
e respeito à biodiversidade
Foto/ Fábio Eduardo Zampieri

Colaborador Fábio Eduardo Zampieri

O município de Ivaté está localizado na região
noroeste do estado do Paraná, inserido no bioma mata
atlântica e sua cobertura vegetal é denominada como
Floresta Estacional Semidecidual. A Unidade Ivaté
da Usina Santa Terezinha está localizada nas áreas
circunvizinhas à fazenda São Francisco, que possui um
remanescente florestal com 1.960,41 ha, e também ao
Córrego 215, um afluente do Rio Ivaí que serve como
corredor de biodiversidade ao Parque Nacional de Ilha
Grande, uma Unidade de Conservação com uma vasta
diversidade de espécies.
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Diante disso, na região da unidade é possível
visualizar uma rica diversidade de espécies de
animais como o jacaré, onça parda, tatu, cobra,
capivara, ariranha, ema, lagarto, veado, tamanduá,
pica-pau, quero-quero e corujas. Preocupados com a
preservação desses remanescentes e corredores de
biodiversidades a Unidade Ivaté enfatiza o respeito
aos seres vivos e a qualidade de vida, conciliando
uma boa interação entre o processo produtivo e o meio
ambiente por meio de ações e práticas sustentáveis.

MARÇO/ABRIL 2014

REVISTA SANTA TEREZINHA

35

Fotos/ Wesley Jacomo

Projovem
visita Unidade Paranacity
Colaborador Rodrigo Paschoal Bellusci

O Projovem (Programa Nacional de Inclusão
de Jovens) surgiu pela necessidade de formação
profissional de jovens de baixa renda, que precisam
estar contextualizadas ao mercado de trabalho cada
vez mais competitivo. Com objetivo de permitir a
inserção socioeconômica desta parcela da população,
o programa foi criado em 2005 e reestruturado em
2008.
O Projovem é destinado aos jovens de 15 a 17 anos,
e oferece oportunidades socioeducativas para criar
condições de inserção, reinserção e permanência
no sistema educacional. Podem se inscrever os
adolescentes de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família ou que estejam em situação de risco
social (encaminhados pelo Conselho Tutelar ou
Ministério Público, CREAS), independente da renda
familiar. Não há oferta de bolsas e as atividades
socioeducativas são complementares à educação
formal, sendo exigida a frequência no ensino regular
das escolas no município. Os conteúdos abordados
são necessários para a compreensão da realidade
e para a participação social, além de oferecerem o
desenvolvimento de habilidades gerais, tais como a
capacidade comunicativa e a inclusão digital.
Em Cruzeiro do Sul o projeto atende 29 jovens
que recebem capacitação profissional no CRAS
(Centro de Referência e Assistência Social) da
cidade. Nos encontros, são trabalhados temas como
empreendedorismo, planejamento, sustentabilidade e
comunicação, além de assuntos fundamentais para
o desenvolvimento pessoal: cidadania, atividades

comunitárias, comportamento, ética, responsabilidade,
pontualidade e respeito.
Sempre com a proposta da inteligência multifocal, os
alunos do programa fizeram uma visita à Usina Santa
Terezinha, Unidade Paranacity, com intuito de conhecer
melhor a maior empresa empregadora da região em
que moram, suas ações voltadas à sustentabilidade e,
especificamente, o programa AAJ (Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens) em Mecânica.
Recepcionados pelo supervisor administrativo
Jarbas Garcia Monteiro, 23 jovens assistiram ao
vídeo institucional da empresa, que apresenta dados
relevantes a respeito do impacto social e econômico
da unidade nas regiões circunvizinhas. Segundo
Diego Dalcolli, coordenador do Projovem de Cruzeiro
do Sul que acompanhou a visita, a tarde de grande
aprendizagem para todos eles. “Foi sem dúvidas uma
tarde de muito crescimento, todos
gostaram da visita. Agradecemos pela
recepção e atenção com os alunos”.
Durante a visita, muitas dúvidas
surgiram, os jovens demonstraram
grande curiosidade quanto ao
tamanho e as atividades da empresa.
Eles aprenderam sobre as ações
de preservação do meio ambiente,
formação e qualificação da mão de
obra dos colaboradores. A visita seguiu
com um passeio orientado pelas
instalações da usina e se encerrou
com um lanche.

Unidade Paranacity promove Dia
da Saúde
Fotos/ Paulo Janduhi Ernesto De Andrade

Colaborador Paulo Janduhi Ernesto De Andrade

“Ter saúde é garantir a condição e bem estar
das pessoas, envolvendo aspectos físicos,
mentais e socias das mesmas em harmonia”,
seguindo esse princípio, definido OMS
(Organização Mundial de Saúde), o Sesmt
(Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho) da
Unidade Paranacity realizou uma campanha
voltada à saúde dos colaboradores. Foram
realizadas atividades como verificação da

pressão arterial, teste de glicemia capilar, IMC
(Índice de Massa Corporal), entregas de kits
de higiene bucal, além de orientações sobre
o plano de saúde fornecido pela empresa e
também entrega de materiais educativos sobre
hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo,
ergonomia e descarte correto de medicações.
O objetivo do evento é disseminar informações
sobre saúde para melhorar, de forma geral, a
saúde e o bem-estar dos colaboradores.
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Colaboradores participam da 40ª Prova Rústica Tiradentes

Fotos/ Evandro Fernandes

Por meio do Projeto Atletismo, 63 coladoradores correram 10km na corrida de rua mais
tradicional de Maringá
Daniela Giannini

Com o projeto Atletismo, a Usina Santa Terezinha
incentiva, fomenta e viabiliza a participação dos
colaboradores em corridas de rua. A empresa promove,
há seis anos, a Corrida Rústica de Iguatemi – Elenilson
Silva – Pare de Fumar Correndo, além de apoiar a Prova
Rústica Tiradentes e a Maratona de Revezamento –
Pare de Fumar Correndo – Vanderlei Cordeiro de Lima.
A edição 2014 da Prova Rústica Tiradentes, o mais
tradicional evento esportivo de Maringá, contou com
a participação de cerca de 4 mil pessoas, das quais
63 eram colaboradores ou dependentes de diversas
unidades da empresa, que contaram com apoio do
Projeto Atletismo.
Os participantes inscritos pelo projeto tiveram isenção
da taxa, apoio e estrutura necessários para o dia da
corrida. Com o incentivo, o colaborador Diego Horie,
da Unidade Ivaté, começou a participar das corridas
de rua em 2012. “Eu recebia os emails da empresa,
divulgando as corridas e o projeto atletismo, fui me
interessando pelo assunto até que me inscrevi na
Tiradentes. Antes disso, não praticava nenhum esporte
regularmente. Agora a corrida já faz parte do meu dia a
dia”. Nessa edição da Prova Tiradentes – a terceira que
ele participa - Diego viajou cerca de 200 km de Ivaté à
Maringá para completar percurso de 10km.
Alessandro da Silva Flausino e Sebastião Carlos
de Lima, da Unidade Tapejara, fizeram os dois
melhores tempos entre os colaboradores inscritos na
Corrida Rústica Tiradentes. Natural do Mato Grosso,
Alessandro da Silva Flausino é colaborador da Usina
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Santa Terezinha desde 2005. Sua história com a corrida
começou em 1997. “Comecei a correr ainda no Mato
Grosso. Fui vendo que era muito bom para minha saúde
e não parei mais. Foi em 2003 que comecei a participar
de provas.”. Segundo Alessandro, praticar corrida faz
muita diferença no dia a dia “Com a corrida, sinto muito
mais animo pra trabalhar, fico bem mais disposto. Não
tenho nem gripe há muito tempo!”. Pra manter a saúde
e o bom desempenho, Alessandro pega pesado no
treinamento. “Treino por 30 dias e descanso dois. E
procuro correr sempre nos canaviais da usina, já que o
solo me ajuda a pegar mais resistência”.
Sebastião começou a correr em 1994, em Tuneiras
do Oeste, inspirado pelo maratonista Vanderlei
Cordeiro de Lima. Desde 1998 vem participando de
diversas provas de corrida de rua. Sebastião treina de
segunda a sexta-feira, independente de estar ou não
se preparando para alguma prova e já passou o gosto
pela corrida à sua filha. “O esporte faz muito bem,
melhora até a nossa convivência com a família. Tenho
uma filha de 13 anos que também já está participando
de corridas de rua. Sempre a levo para correr comigo
quando posso”. Dono do segundo melhor tempo
entre os colaboradores, Sebastião diz que, para ele,
mais importante que o tempo do percurso, é poder
continuar participando
de corridas
de rua. “Só participar já
é o bastante.
A vitória é cruzar a linha
de chegada
e ter essa recepção
com tantos
amigos aqui”.
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Associação dá suporte
para corredores de rua
Acorremar apoia atletas amadores e profissionais, dentre eles, Fernando Alex
Fernandes, vencedor brasileiro da Prova Rústica Tiradentes 2014
Daniela Giannini

A Acorremar (Associação dos Corredores de Rua
de Maringá) é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
de caráter desportivo, educacional e social, que tem
por objetivo incentivar e regulamentar a prática de
atividades físicas nos âmbitos profissional e amador.
A associação conta com patrocínio da Usina Santa
Terezinha e é formada por cerca de 200 atletas
amadores e profissionais.
Com
foco
no
pedestrianismo,
trabalha
na
promoção
e
divulgação de
diversos grupos
de corredores
de
rua
em
Maringá.
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De acordo com Marcos Rogério, vice-presidente
da Acorremar, os associados tem suporte de
treinamento, troca de experiências e incentivo na
participação de corridas rústicas e maratonas em
todo Brasil.
De acordo com Marcos, o esporte ainda sofre
com a falta de apoio, sendo assim, a parceria da
empresa é essencial pra que eles possam cobrir
despesas de viagens, hospedagens e inscrições
dos atletas em corridas importantes. Ele explica que
o projeto apoiado pela Usina Santa Terezinha, tem
o objetivo de dar suporte e profissionalizar atletas
de elite. Um deles é o maringaense Fernando Alex
Fernandes, membro da Acorremar há 12 anos, ele
tem sido destaque em diversas corridas de rua e
detém o recorde sul-americano dos 2 mil metros
com obstáculos desde 2004.
Fernando começou correndo em pistas de
atletismo, mas a vontade de participar de provas
mais longas o levou para as ruas. Na última edição
da Prova Rústica Tiradentes, foi o primeiro colocado
brasileiro e vem treinando para participar de provas
mais longas. “Treino de segunda a sexta, pela manhã
e a tarde na rua. Duas vezes por semana também
fazemos treinos mais específicos na pista de
atletismo”. O atleta conta com apoio da associação
para manter a rotina de treinamentos diários. “O
apoio da Acorremar e das empresas parceiras é
essencial pra que eu consiga manter
um treinamento de alto nível e possa
participar de competições em todo
Brasil.”.

Fernando Alex Fernandes é vice campeão na
Meia Maratona Ecológica de Curitiba

Fernando Alex Fernandes no pódio da 40ª Prova Rústica Tiradentes
Fotos/ Carlos Novais

Equipe Acorremar na 40ª Prova Rústica Tiradentes
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Praça da Catedral é palco da
Paixão de Cristo
Cerca de 200 atores participam do espetáculo que já é tradição as Semana Santa em
Maringá
Fotos/ Evandro Fernandes

Daniela GIannini

A história da paixão, morte e ressurreição de Jesus
Cristo já é muito conhecida pelo público, mas nem
assim perde a capacidade de emocionar. Milhares
de pessoas se reúnem anualmente, na Praça da
Catedral de Maringá, para assistir à encenação d’A
Paixão de Cristo. O espetáculo é produzido pela
Associação Lírius, com promoção da Arquidiocese de
Maringá, e conta com patrocínio exclusivo da Usina
Santa Terezinha, por meio da lei federal de incentivo à
cultura. Já tradicional na cidade, a peça é considerada
uma das maiores apresentações culturais gratuitas da
região. Segundo o diretor artístico do projeto, Anselmo
José, o elenco conta com 200 atores voluntários e
cerca de 50 pessoas na parte técnica.
O espetáculo chama a atenção pela grandiosidade
da estrutura e do cenário, dividido em três ‘ambientes’
que remetem locais de importantes passagens da
bíblia. De acordo com Cássio Mochi, que interpreta um
dos fariseus e é voluntário na montagem da estrutura,
o trabalho com o cenário começa pelo menos um mês
antes do espetáculo ser exibido, na semana santa. O
realismo retratado em algumas cenas - como na Via
Crúcis e no momento da crucificação – deixa claro
42
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que todo o esforço dos voluntários na preparação do
cenário vale a pena.
O comerciante Fernando Bertola, que interpreta o
papel principal na peça, diz que os atores também
participam de perto do preparo da infraestrutura. “Além
de conhecer e confiar nas pessoas que cuidam do
cenário, acompanhei de perto a montagem. Sei como
funciona o mecanismo que me suspende na cruz, por
exemplo. Isso me deixa tranquilo pra fazer mesmo as
cenas mais impactantes”.
Bertola sempre participou de peças teatrais na igreja
ou em grupos de oração e está no papel de Jesus Cristo
desde o início do projeto. Mesmo com tanto tempo de
experiência, ele ainda sente a responsabilidade de
interpretar um personagem com tanta importância
cultural, histórica e social “Pesa uma responsabilidade
muito grande, porque estamos interferindo diretamente
na religiosidade e na fé das pessoas.
Mas acredito que esteja fazendo o que
fui chamado para fazer. Retratamos
aqui a maior historia de amor que
alguém já teve nota”, completa ele.

Fotos/ Vania Aparecida Lotti

Terra Rica vacina colaboradores contra
Gripe A

Colaboradoras Vania Aparecida Lotti / Camila Marafão

Preocupada com a saúde dos seus
colaboradores, a Unidade Terra rica realizou a
imunização contra o vírus da influenza H1N1,
a Gripe A, em seus funcionários. A campanha
foi realizada em parceria com a Unimed
e o Sesi (Serviço Social da Indústria), no
ambulatório e no escritório do complexo

industrial, facilitando o acesso de todos os
funcionários à vacinação. Foram imunizados
549 colaboradores, que também receberam
orientações a manter hábitos saudáveis de
saúde e higiene, com lavar bem as mãos e
manter os ambientes arejados.

Fotos/ Mônica Geracina Paula

Unidade Paranacity acompanha resultados
do Semeando o Verde

Colaboradora Mônica Geracina Paula

Pensando na consciência voltada à
preservação das matas ciliares e arborização,
a Unidade Paranacity esta fazendo o
acompanhamento das áreas que foram
plantadas no projeto Semeando o Verde. A
fazenda Planalto foi a escolhida para o primeiro
plantio no ano 2012, e conta hoje com uma
mata já fechada. Em 2013, 12.351 mudas de
árvores nativas e frutíferas foram plantadas
na mesma fazenda e, atualmente, toda a
manutenção da área em capinas e tratamento
com herbicidas é de responsabilidade da

unidade.
As mudas do plantio foram produzidas no
viveiro da própria unidade e, até o mês de
março, já haviam sido realizadas três capinas
e aplicação de herbicidas para o controle de
formigas da área. Além disso, a unidade já
faz um trabalho de reflorestamento de mudas
nativas nas propriedades dos arrendatários,
cumprindo
com
a
responsabilidade
socioambiental e contando sempre com
a participação e envolvimento de toda a
comunidade.

Unidade Rondon realiza programa
antitabagismo
Em parceria com a secretaria municipal de saúde, colaboradores tem
acompanhamento multidisciplinar para abandonar o vício
Fotos/ Arquivo

Colaboradora Grasielly Casagrande

Para conseguir parar de fumar, o primeiro passo
é, sem dúvida, decidir firmemente largar o cigarro.
Sabemos que a fumaça do cigarro tem cerca de
4.720 substâncias tóxicas que trazem risco a
saúde do fumante. É também comprovado que,
quem fuma tem maior disposição à doenças como
o câncer, infarto, bronquite crônica, enfisema
pulmonar e até derrame cerebral. Portanto, quanto
mais cedo é tomada a decisão de para de fumar,
menor os riscos de adoecer.
Com o intuito de incentivar e apoiar os
colaboradores que querem dar esse passo, a
Unidade Rondon, em parceria com a Secretaria
de Saúde do Município de Rondon - por meio
dos profissionais de enfermagem, medicina e
odontologia – promoveram pela segunda vez na
empresa o Programa Nacional de Tratamento e
Controle do Tabagismo – Pare de Fumar. O primeiro
grupo de colaboradores a participar do programa,
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em 2013, teve 100 % de aproveitamento. Devido
ao sucesso e a demanda na unidade, foi montado
um novo grupo.
As atividades do programa começam com
entrevistas
individuais,
realizadas
pelas
enfermeiras. Em seguida, são iniciadas as sessões
em grupos que duram cerca de três meses. Além
da orientação dos profissionais, os participantes
– quando necessário – recebem remédios, goma
de mascar e adesivos que ajudam a superar
dependência.
“Conseguir Parar de Fumar é algo parecido com
uma vitoria olímpica. É uma conquista que honra
o vencedor, resgata sua auto - estima, a força e
a confiança na razão ”. – Flávio Gikovate, médico
psiquiatra autor do livro “Cigarro: um adeus
possível”.
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Sandra Pereira Roncada
Fotos/ Arquivo Pessoal

Daniela Giannini

Sandra Pereira Roncada faz parte do time de
colaboradores da Usina Santa Terezinha desde 1982. Hoje
supervisora da Secretaria de Protocolo e Distribuição, ela
já passou pelo departamento fiscal, departamento pessoal
e de assistência social. Sandra conversou com o setor de
comunicação sobre sua história, que foi construída lado a
lado à história da empresa.
Você entrou na Usina Santa Terezinha em 1982,
em Iguatemi. Como foi esse seu início dentro da
empresa?
Entrei na empresa no dia 22 de junho de 1982, no
departamento fiscal. Na época, com 17 para 18 anos,
tinha acabado de concluir o colegial técnico contábil
e fiquei sabendo da vaga na usina. Foi meu primeiro e
único emprego. Fiquei seis meses na área fiscal, mas
não me dei muito bem. A empresa me deu uma segunda
oportunidade e me transferiu para o departamento
pessoal e, de lá, eu deslanchei. Fiquei no departamento
por oito anos.
Antes de ser transferida para o corporativo em
Maringá, você ainda passou pelo setor de assistência
social. Conte um pouco sobre esse processo.
Depois de oito anos de empresa – no departamento
pessoal fui pedir as contas para o meu chefe. Ele ficou
desesperado porque, ainda naquela semana, uma
colaboradora da assistência social iria se desligar da
empresa também. Sabendo disso, perguntei se já tinham
outra pessoa em mente para assistência social e me
disponibilizei para a vaga. Na semana seguinte comecei
no novo cargo e fiquei nele por dez anos. Eu gostava
muito e sempre digo que devo ter trabalhado muito bem já
que, até hoje encontro pessoas que se lembram de mim
e me agradecem por algo que pude fazer e ajudar em sua

vida. Ainda assim, a assistência social tem um lado muito
difícil porque acabamos nos entregando aos problemas
das outras pessoas. Eu não trabalhava com horário, não
conseguia me desligar do trabalho quando chegava em
casa, estava sempre preparada para atender alguém
que precisasse. Contei muito com o apoio da minha
família, principalmente do meu esposo para conciliar esse
trabalho com a vida pessoal, especialmente depois que
meus filhos nasceram.
Quando veio pra Maringá, a Secretaria de
Protocolo estava começando. Como foi o desafio de
assumir um novo setor?
No final de 1999, todo o administrativo da empresa
já tinha vindo para o corporativo em Maringá. Nesse
momento, me fizeram a proposta para vir trabalhar aqui.
Estavam abrindo a Secretaria de Protocolo e Distribuição
que, a princípio, surgiu para secretariar a diretoria e fazer
o controle de toda a documentação da empresa. Eu
fiquei apreensiva, claro, mas aceitei a proposta. Foi um
desafio porque, mesmo conhecendo bem a empresa e as
pessoas, iria me aventurar em uma área completamente
diferente das que havia trabalhado antes. Eu não tenho
medo de novo, resolvi arriscar e acabou dando certo. Se
eu estou no setor já há 14 anos, foi graças a confiança
que a empresa depositou em mim bem como a paciência
do meu gerente em me ensinar tudo que sei sempre do
zero. Ele e os outros advogados da época sempre me
ajudaram bastante.
Como mulher, conciliar trabalho e vida pessoal
é ainda mais complicado. Você tem uma carreira
consolidada, marido, filhos, é avó, e ainda encontra
tempo para se cuidar. Existe algum segredo?
Não é fácil, mas sempre digo que a organização é o

Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha

“Acho que para ficar bem por
todos esses anos, a gente tem
que se dedicar. Não é porque
tenho 32 anos de empresa
que vou me acomodar.”

segredo. Eu tenho horário para tudo e me cobro muito em
relação a isso. Assim consigo fazer tudo o que preciso e
ainda ter tempo de sobra para mim. Houve uma época em
que além de trabalhar, estudar e cuidar dos meus filhos,
eu ainda ajudava e ajudo, na administração da empresa
do meu esposo. Mas organizando os horários para cada
coisa sempre acaba dando certo.
Quais foram suas maiores conquistas durante
esses 32 anos de trabalho na Usina Santa Terezinha?
A graduação foi a minha conquista pessoal mais
importante aqui. Depois de cinco anos trabalhando na
área jurídica, um diretor me ofereceu o curso de direito.
Ele disse que precisava de alguém com formação na
área e preferia que essa pessoa fosse eu, por já estar
na setor e conhecer a empresa. Fiz a faculdade por meio
do programa de incentivo ao estudo da usina e, graças a
Deus, passei no exame da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil). Quando sai do colegial até tentei fazer
vestibular para ciências contábeis, mas não tive êxito,
consegui o emprego na usina e desisti. E depois que
casei e tive filhos, a graduação parecia um sonho ainda
mais impossível. Não foi fácil, mas consegui concluir a
faculdade e chegar até aqui.
Em todo esse tempo como colaboradora, houve
alguma mudança na empresa que mais te marcou?
Quando eu entrei na empresa, o escritório em Iguatemi
eram três casas de madeira. Pra ir até a usina, que é
lote rural, a estrada era de terra. Muitas vezes quando
vínhamos embora, o ônibus fervia e tínhamos que voltar
a pé. Me marcou muito ver a evolução que trouxe, aos
pouco, a pista asfaltada e a construção do escritório em
alvenaria. Era algo que todo mundo idealizava e eu pude
acompanhar de perto. E como sou natural de Iguatemi,

também acompanhei o crescimento da cidade junto da
empresa.
Hoje você supervisiona um setor de 15 pessoas
na Secretaria de Protocolo e Distribuição. Quais
os maiores desafios que encontra no dia a dia de
trabalho?
Não é fácil coordenar uma equipe tão grande. Cada
um tem uma personalidade, uma maneira de ser. Um é
mais tranquilo, outro mais agitado... Mas a gente acaba
aprendendo a administrar. Tento sempre tratar o diferente
de forma diferente. O pessoal até brinca que eu sou
uma ‘mãezona’ no setor. Quando há algum conflito, acho
sempre importante parar para analisar todos os lados e
compreender a partir daí. Quanto à parte prática, no dia a
dia, meu maior desafio é não perder prazos, meu trabalho
exige muito isso.
Aos novos colaboradores que estão começando na
empresa, o que diria que é essencial para construir
uma carreira tão longa aqui dentro?
Tem quem me pergunte como eu consigo ficar há
tanto tempo na mesma empresa. Sempre respondo que,
primeiramente, eu preciso trabalhar. Aqui, eu conheço as
pessoas e a política da empresa. Acho que para ficar bem
por todos esses anos, a gente tem que se dedicar. Não é
porque tenho 32 anos de empresa que vou me acomodar.
Temos que conquistar o nosso lugar a nossa função, todos
os dias. Isso transforma cada dia em um novo desafio.
Pela manhã, antes de me levantar eu agradeço a Deus
por tudo que eu tenho, pela minha vida, pela saúde, pela
família, pelo emprego e pelo novo dia de trabalho que virá,
e peço que ele seja extremamente produtivo e que nada
fique para trás. Isso fará com que ele seja exatamente
como desejei.

ÁGUA NA
BOCA

Fotos/ Arquivo Pessoal

Risoto de Costela
A receita de risoto de costela, enviada pelo colaborador
Eduardo da Costa Oliveira, é ideal para um jantar com a
família ou entre amigos. O prato típico da culinária italiana
também é ótimo para as noites mais frias. Confira!

Porção

•

Receita para 6 pessoas

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg e meio de costela bovina (magra) com osso ou 1kg de costela desossada
4 copos de arroz arbório (próprio para risoto)
200g de manteiga com sal para uso culinário
Água
1 cebola grande
3 dentes de alho
1 maço de cebolinha
1 maço de salsinha
3 tabletes de caldo de carne sabor costela
Pimenta calabresa, pimenta do reino, cominho em pó, nós moscada, curry e sal a gosto
2 pacotes de queijo parmesão ralado
1 copo americano de vinho tinto suave

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, refogue a costela picada em cubos, junto com os dentes de
alho picados e metade da manteiga. Tempere a gosto (lembrando que a pimenta calabresa é
bem forte, cuidado!). Continue mexendo a costela ate ela ficar no ponto, quase começando a
fritar, sem nenhuma água. Coloque 7 copos de água, os tabletes de caldo de carne, a cebola
descascada inteira. Feche a panela e deixe na pressão por 40 minutos.
Após o cozimento, retire os pedaços de costela da panela e reserve o caldo do cozimento.
Desosse (caso necessário) , desfie a carne e coloque de volta na panela de pressão.
Acrescente 4 copos de arroz arbório, feche a panela e deixe cozinhar por mais 7 minutos.
Acrescente o copo de vinho, o restante da manteiga e mexa enquanto o arroz termina o
cozimento e encorpa o caldo. Antes de desligar a panela, acrescente o queijo parmesão
ralado,a cebolinha, a salsinha e desligue o fogo. Sirva ainda quente.

Alimentos Integrais
Colaboradora Khary Kelly Fanhani / Nutricionista

O consumo de alimentos integrais tem sido incentivado devido às vantagens nutricionais que apresentam.
Substituir os alimentos processados pelos equivalentes integrais é uma recomendação comum para uma nutrição
saudável, pois possibilita melhor aproveitamento dos nutrientes que são preservados quando o processo de
refino não é aplicado.
A inclusão de alimentos integrais em planos alimentares para redução de peso, também é importante,
principalmente pela retenção do conteúdo de fibras que, entre outros benefícios, prolongam a saciedade,
reduzindo a fome e conseqüentemente, a quantidade de alimentos ingerida. Outra grande e importante vantagem
é que o açúcar do alimento é liberado aos poucos na corrente sanguínea. Isso é ótimo para pessoas com
diabetes ou até mesmo para prevenir a doença.
Devemos consumir a mesma quantidade de um pão branco e de um pão integral. As calorias são parecidas,
mas o alimento integral ajuda pela quantidade de fibras que possuí, e não por ser menos calórico. Os cereais
são os principais representantes dos alimentos integrais. Veja abaixo alguns exemplos de integrais com suas
respectivas características nutricionais.
Arroz integral
O grão de arroz é constituído de casca, película, germe e endosperma. As vitaminas e os minerais estão
concentrados na película e no germe. O processo de refinação para a produção do arroz branco convencional
remove essas estruturas do grão, ficando apenas o amido.
Açúcar Mascavo
É o açúcar que não sofreu processo de branqueamento com a adição de produtos químicos, sendo obtido
diretamente da cana-de-açúcar. Por isso, os sais minerais e vitaminas, naturalmente presentes no vegetal, são
conservados. Apresenta somente a desvantagem da coloração escura.
Sal marinho
Produto obtido pela desidratação da água do mar, sendo apenas moído e acrescido iodo, não passando por
nenhum processo industrial. Contêm minerais e pode ser utilizado como o sal comum.
Farinha de trigo integral
A farinha integral é obtida da moagem dos grãos de trigo, contendo alto teor de fibra. Substitui a farinha branca
no preparo de bolos, pães, macarrão, bolinhos, cremes, biscoitos, tortas, tornando a receita mais nutritiva.
Cereais matinais
São constituídos por um ou vários cereais misturados. Os mais freqüentes são: aveia em flocos, farelo de
trigo, farelo de aveia, flocos de arroz, flocos de milho. Em geral, contêm também frutas secas (uva passa, maçã
desidratada) e oleaginosas (castanha e amêndoa). Podem ser consumidos no café-da-manhã ou no lanche,
acompanhados de leite, iogurte, salada de frutas.
Não esqueça, o pão francês contêm energia (farinha branca, sal e água). O pão integral possui energia,
nutrientes (farinha integral, fibras, vitaminas e minerais), colabora na saciedade e nos níveis de glicemia e
colesterol.
Qual você vai escolher?
MARÇO/ABRIL 2014

REVISTA SANTA TEREZINHA

49

REDAÇÃO EMPRESARIAL

Onde ou aonde? Eis a questão
Foto/ sxc.hu

Escrever pode ser uma tarefa fácil para alguns, porém, para outros, pode ser uma missão quase
impossível. Escrever um e-mail, relatório, projeto e outros documentos se torna assustador para
certas pessoas.
A proposta desta editoria é justamente auxiliar os colaboradores e os diversos leitores da Revista
Santa Terezinha. Nesta edição, a dica é sobre uma dúvida constante no nosso dia-a-dia: os advérbios.
Quem nunca leu uma frase com os advérbios ‘onde’ e ‘aonde’ usados de maneira incorreta? Bom,
vamos sanar logo essa dúvida.

Onde:
Onde você está? Indica LUGAR, ou seja: Em que lugar você está?
Exemplos:
Não sei onde fica a cidade argentina chamada Córdoba.
Na sala de reunião foi realizado um treinamento, onde cerca de 50 colaboradores participaram.

‘Onde’ pode ser substituído por pronomes, como ‘na qual’, ‘no qual’ e ‘em que’.
Exemplo:
Moramos em uma região na qual as chuvas são escassas.

Aonde:
Aonde você vai? Indica a ideia de DESTINO e MOVIMENTO. A que lugar você vai?
Exemplos:
Aonde você irá depois do trabalho?
Com dedicação, ele trabalhará aonde sempre quis.
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COMPARTILHE

Nossas férias de 2014 foram, certamente, repletas de ótimos momentos. Conseguimos visitar
lugares que há tempos gostaríamos de ter visitado. As fotos ilustram quanto são belíssimas
as paisagens dessa viagem, em Bombinhas, Santa Catarina. Praias como a da Sepultura, Ilha
de Porto Belo e o morro Eco 360º são passeios super recomendáveis. Mas fazer uma romaria
para a casa da padroeira do Brasil é, sem duvidas, a melhor das viagens.

Flavio Vitor Canaver, Unidade Tapejara

Amigo colaborador:
Compartilhe e envie as fotos e os comentários para o e-mail abaixo:
comunicacao@usacucar.com.br
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