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Eduque, aprenda e reconheça!
O acesso à educação básica de qualidade é o segundo, dos
8 Objetivo de Desenvolvimento do Milênio propostos pela ONU
(Organização das Nações Unidas), em movimento internacional que
envolve o governo, a sociedade e a iniciativa privada. A educação é
um princípio fundamental para a construção da cidadania. O acesso
à alfabetização e ao conhecimento promove o desenvolvimento da
personalidade, aptidões, potencialidades e nos preparam para assumir
responsabilidades. A educação é também uma ferramenta para o
crescimento pessoal, profissional e para a inclusão social. Nesta edição,
apresentamos o trabalho da Unidade Rondon na inclusão de seus
colaboradores no programa federal Paraná Alfabetizado. A iniciativa
promove a alfabetização de jovens e adultos acima de 15 anos, com o
objetivo de universalizar o conhecimento e possibilitar condições para a
continuidade da escolarização.
O compromisso em colaborar para o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio foi recentemente reconhecido por meio dos
projetos Semeando o Verde e Atletismo. Pelo segundo ano consecutivo,
a Usina Santa Terezinha tem os dois projetos certificados com o Selo
ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) - 2014/2015, pelo
Movimento Nós Podemos Paraná / Sesi (Serviço Social da Indústria).
A 24ª edição da Revista Santa Terezinha ainda traz iniciativas da
empresa em promover a saúde e o bem-estar de seus colaboradores,
por meio de projetos antitabagismo, programas de combate e tratamento
da dependência química, campanhas de vacinação contra o vírus da
gripe H1N1, palestras e ações de saúde bucal e alimentação saudável
que aconteceram em diversas unidades.
Sendo assim, convidamos a todos para conferir e se inspirar com as
histórias, pessoas e ações apresentadas nas páginas a seguir. Façam
uma boa leitura!
Abraço!
Equipe de Comunicação

Impressão: Midiograf
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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PESSOAS

Superando nossas limitações

Colaboradora
Gisele Pereira Higino Vareschini

Desafios novos surgem a todo momento. Alguns, conseguimos superar
com êxito, já com outros, sentimos muita dificuldade e é nesses momentos
que nos deparamos com nossas próprias limitações.
Superar as próprias limitações também é um desafio, como enfrentar
nossas próprias dificuldades, aceitar a melhoria, a mudança, se posicionar
frente ao novo, ao desconhecido. Tudo isso nos causa certo incômodo e,
por esse motivo, nos acomodamos. Mudar e melhorar dá sim trabalho e
nos causa desconforto.
Sair da nossa zona de conforto, fazer algo mais, ou aprender uma nova
tarefa. Isso é o que nos liberta da acomodação. Ser acomodado é muito
fácil. Não estipular metas e objetivos de crescimento pessoal não dá
trabalho algum. Mais até que ponto isso é sadio? Olhar nossa trajetória e
ver nossa mudança e nosso crescimento nos motiva a fazer algo a mais
e buscar sempre mais.
Porém, se olharmos nossa trajetória e observarmos que ainda fazemos
as mesmas coisas, do mesmo jeito e que nada mudou nos últimos anos,
significa que devemos rever alguns conceitos em relação ao que podemos
fazer de melhor e agir de forma melhor frente as nossas atividades. Tanto
com nossos compromissos e nossa família, quanto sobre nosso próprio
desenvolvimento e crescimento enquanto pessoa.
Profissionalmente, devemos agir assim e a busca precisa acontecer.
Devemos nos profissionalizar e aprender constantemente. Por meio de
treinamentos, palestras e cursos. Oportunidades sempre irão surgir e
aqueles que têm mais capacidade, competência e comprometimento
estarão sempre um passo à frente. Evoluir é uma dinâmica interna e
necessária, para a busca de superação.
Superar limites é saudável, é um rompimento com o medo do novo,
com o medo da mudança. E todos são capazes de promover melhorias e
de ser e fazer cada vez mais, pois isso se chama realização.
Gisele Pereira Higino Vareschini é Analista de Recursos Humanos
Sênior e graduada em psicologia e letras.

Foto/ Marcio Antonio Frasson

Unidade São Tomé investe em capacitação
Colaboradora Daniela da Silva Gumiero

Com foco na melhoria contínua, a Usina Santa
Terezinha, Unidade São Tomé, valoriza a capacitação
intelectual de seus colaboradores. Conforme dados do
Relatório de Sustentabilidade 2013 da empresa, São
Tomé fechou o ano com 299 treinamentos, em 3.271
horas e 12.349 participantes das áreas Administrativa,
Agrícola e Industrial.
Capacitar abrange a arte do compreender, do
saber os “porquês”, de convencer, persuadir e tomar
atitudes rápidas e seguras, garantindo produtividade
e resultados satisfatórios. Tendo esses conceitos
em mente, a unidade recebeu a notícia de que seria
contemplada com o curso gratuito de Eletricista
Industrial, pelo Pronatec (Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). O programa
foi criado pelo Governo Federal, em 2011, no intuito de
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica.
O Pronatec - Brasil Maior, identificando demandas
através do Mdic (Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior), selecionou a Unidade
São Tomé para a realização do curso. Ao todo, 16

colaboradores da indústria e agrícola mecanizado vão
começar o treinamento, no Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) de Cianorte, Paraná. Serão
180 horas de conteúdos específicos e 20 horas de
Gestão Industrial. Como pré-requisito para participar
do curso, os colaboradores passaram por uma
capacitação para Eletricista Residencial.
O colaborador José Carlos Pereira, chefe do setor
manutenção elétrica, enalteceu o esforço e dedicação
da diretoria e gerência industrial para que os dois cursos
fossem realizados. “Nada melhor que estarmos em uma
instituição como o Senai, atualizando conhecimentos
em um momento que a tecnologia caminha velozmente
em novas descobertas e modernizações. Assim,
podemos simplificar cada vez mais a vida na indústria
e até em nossas residências. São nos pequenos
detalhes de melhorias que conseguimos, através
dos conhecimentos adquiridos nestes
cursos, fazer a diferença no mercado e
continuarmos a competitividade”.
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Unidade São Tomé promove curso de
direção defensiva
Foto/ Valdemir Mello

Colaboradora Maiara Cardoso

A direção defensiva ou preventiva tem como intuito
minimizar ou eliminar fatores que possam causar
acidentes no trânsito, capacitando condutores para
que tenham conhecimento técnico e saibam como se
comportar frente a situações de risco.
Pensando nisso, e principalmente na segurança de
seus colaboradores, a gerência agrícola, juntamente
com o setor de treinamento, trouxe para a Unidade São
Tomé o curso de direção defensiva. A capacitação visa
orientar os condutores sobre os riscos de acidentes
em rodovias, adequando-os às várias mudanças que
estão ocorrendo no trânsito como o grande volume de
veículos de diferentes portes que trafegam diariamente
nas pistas.
O curso, realizado em parceria com o Senat
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(Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte),
atende não somente os motoristas da unidade, mas
também supervisores, chefes e encarregados dos
setores agrícola, industrial e administrativo. Durante
uma semana de treinamento, serão formados
aproximadamente 125 condutores.
Baseado na ideia de que em todo acidente pode estar
presente uma falha humana relacionada a imprudência,
imperícia, ou até negligência, o treinamento de
direção defensiva busca traçar um novo perfil para os
condutores da unidade, orientado-os a trabalhar com
uma nova postura de atenção permanente em defesa
da vida.

Terra Rica capacita para colheita mecanizada
Fotos/ Leandro Leme Pereira

Colaboradora Marineia Nislei Maggioni

Com a finalidade de aprimorar os
conhecimentos de seus colaboradores, a
Unidade Terra Rica, realizou um treinamento
para o uso da máquina colheitadeira de canade-açúcar, por meio de um simulador virtual.
O treinamento aconteceu nos três turnos e
contou com a participação de 28 colaboradores
da Colheita e Plantio Mecanizado, que
receberam instruções e foram avaliados. O
equipamento permite acelerar o processo
de aprendizagem, atualiza e requalifica os
conhecimentos dos colaboradores. Além
disso, a capacitação viabiliza o aprimoramento
de operadores para a redução de gastos com
combustível e aumento da produtividade, pois

o ambiente virtual é passível de erros e, na
operação real, o colaborador terá a capacidade
de tomar decisões que não prejudiquem o
equipamento ou a lavoura. O supervisor de
colheita mecanizada, Claudemir Grillo, ressalta
que todo treinamento é muito importante e
afirma que já houve uma melhora no campo.
“A gente vê a diferença. Principalmente nas
pessoas que ainda não tinham tido contato
com a colhedora e passaram primeiro pelo
simulador. Eles já vão com um conhecimento
maior para campo, diferente do operador que
já está atuando, quem tem como foco perder
alguns vícios de operação”.

Curso forma Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes
Colaboradora Alzira de Oliveira Bernal

Em atendimento a Norma Regulamentadora
NR-5, a Unidade Tapejara realizou o
treinamento de formação para os integrantes
da Cipa – Comissão Interna de Prevenção

de Acidentes. O treinamento foi ministrado
pela instrutora do Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrual) Araci Barbosa e
capacitou 22 colaboradores.
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Costa Bioenergia promove treinamento
para colheitadeira e canavieiros
Fotos/ Fabiula Marques Pacheco / Darlan Cavalaro (Senar)

Colaboradora Fabiula Marques Pacheco

Em parceria com o Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), a Costa Bioenergia formou suas
primeiras turmas dos cursos ‘Técnicas de operação forade-estrada’ e ‘Operação e manutenção de colheitadeira
de cana’.
O primeiro treinamento foi ministrado pelo instrutor
Eraldo Moreira, capacitando os colaboradores a conduzir
veículos canavieiros de forma segura e econômica. O
curso ‘Operação e manutenção de colhedora’, ministrado
pelo instrutor Darlan Cavalaro, teve como objetivo instruir
para a redução das perdas agronômicas, tais como
a qualidade da matéria prima, os efeitos da impureza

mineral e vegetal no processo, e a conservação dos
maquinários e seus custos operacionais.
Segundo depoimento do colaborador Euber Ribeiro
Couto, participante do treinamento de colheitadeira,
muitas vezes o colaborador trabalha com o maquinário
e ainda não sabe a forma correta de manuseálo. “O curso foi bem proveitoso, o instrutor falou
bastante de qualidade e de produtividade. Foi
possível verificar a importância de realizarmos
um bom trabalho nesta safra, para deixarmos
uma boa estrutura para a safra seguinte”.

Fotos/ Valdemir Mello

Aprendizes de São Tomé visitam
concessionárias de tratores
Colaboradora Maiara Cardoso

Dando continuidade aos treinamentos
de capacitação para os aprendizes da
Unidade São Tomé, os alunos do programa
AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e
Jovens) tiveram a oportunidade de conhecer,
juntamente com instrutores do Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), as
concessionárias das fabricantes de tratores
e equipamentos agrícolas New Holland
(Equagril Equipamentos Agrícolas) e Massey
Ferguson (Agriparaná), localizadas em
Cianorte, Paraná.
As duas empresas trabalham há mais
de 30 anos no Brasil com equipamentos
mecanização agrícola, visando o melhor
rendimento nas atividades e trazendo
inúmeras inovações no setor. “A visita técnica
teve como objetivo proporcionar ao Jovem
Aprendiz conhecimentos sobre as tecnologias
aplicadas nos diversos modelos de tratores,
e a importância da qualificação profissional
e do programa de aprendizagem.”, explicou o

instrutor do Senar que acompanhou a visita.
Em ambas as concessionárias os aprendizes
foram recebidos de forma acolhedora pelos
colaboradores, que os conduziram por toda
empresa apresentando-lhes a evolução das
tecnologias aplicadas às máquinas, e alguns
de seus equipamentos mais modernos.
O aprendiz Wilhian Felipe Riche conta que
a visita estimulou o trabalho e o aprendizado
do grupo, além de permitir uma maior
interação entre os colegas e familiarizá-los
com os equipamentos agrícolas e as suas
tecnologias. Já a aprendiz Mariana Antonelli
Cólis destacou a importância de visualizar,
na prática, todo desenvolvimento da
mecanização e a oportunidade de conhecer
de perto equipamentos agrícolas nunca vistos
por eles antes.
As visitas se estenderam por todo período
da manhã e foram encerradas com um almoço
que reuniu as duas turmas de aprendizes da
unidade para uma confraternização em grupo.
MAIO/JUNHO 2014
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Unidade
Iguatemi
participa do Dia
do Desafio
Colaboradora Juliana F. Umemura / Silvana
Munhoz Peres

A Usina Santa Terezinha, Unidade
Iguatemi, realizou mais uma edição do
Dia do Desafio. O evento é uma iniciativa
adotada por mais de três mil cidades
de 21 países do continente americano,
com o objetivo de criar um movimento
de incentivo à prática diária da atividade
física, com uma filosofia simples,
baseada na competição amigável para
mobilizar cidadãos de diversos perfis
socioculturais, em uma celebração
a diversidade, credibilidade e livre
expressão.
Maringá participa pela décima
segunda vez consecutiva do Dia do
Desafio. Neste ano o município disputou
o maior número de participantes com a
cidade de El Progresso, Honduras.
A competição tem por objetivo
estimular a adoção de hábitos mais
saudáveis. Vence o desafio a cidade
que conseguir mobilizar o maior número
de pessoas, considerando o percentual
de participantes em relação ao total de
habitantes de cada município. A Unidade
Iguatemi mobilizou colaboradores em
atividades físicas que estimulam a
coordenação motora e flexibilidade, além
de orientações a respeito da importância
da prática de exercícios.

Fotos/ Arquivo

Fotos/ Arquivo

Festa
Junina em
Paranacity
Colaboradora Ana Magnes P. Ropelato /
Estefania Vendette Kutelac

Em Paranacity, o mês de junho foi
animado com a segunda Festa Junina da
Afusa (Associação dos Funcionários da
Usina Santa Terezinha de Paranacity),
que contou com a presença dos
colaboradores e seus familiares.
Em clima de Copa do Mundo, com
decoração em verde e amarelo, a festa
foi animada pela dupla Elder & Graziele,
e pelos colaboradores Nilson Jr. e
Claudinei, que dividiram seus talentos
com toda a empresa.
No cardápio, comidas e bebidas
típicas das festas juninas, como
amendoim, pipoca, curau, canjica,
quentão, bolos e tortas. A festa também
teve fogueira e parque de diversão para
as crianças, com tobogã, cama elástica
e escalada. O grupo da 3ª Idade de
Paranacity apresentou a quadrilha e os
colaboradores puderam interagir com
dança e sorteio de brindes.
O evento foi organizado pela
comissão da Afusa, voluntários e pela
equipe de menores aprendizes do
AAJ (Aprendizagem de Adolescentes
e Jovens), liderados pela instrutora
do Senar (Serviço Nacional de de
Aprendizagem
Rural),
Marlene
Calzavara.
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Fotos/ Diego Horie

Unidade Ivaté
comemora Dia
das Mães
Colaborador Diego Horie

A Usina Santa Terezinha, Unidade Ivaté,
comemorou o Dia das Mães promovendo um dia
de cuidados especiais às mamães da empresa.
Em parceria com a Unipar (Universidade
Paranaense), foi preparado um spa onde as
colaboradoras participaram de sessões de
massagem, maquiagem e design de sobrancelha.
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Treinamento prepara para trabalho em
espaços confinados
Colaborador Gustavo Carneiro Mangolin

A realização de trabalhos em espaços confinados tem tido uma
atenção maior em vários ramos da indústria brasileira. E no setor
sucroenergético não tem sido diferente, pois vem crescendo e
destacando-se no âmbito nacional. A todo momento, surgem novos
equipamentos de todos os tamanhos e formas geométricas dentro do
processo industrial, como as colunas de destilação, dornas, caixas
de evaporação, vácuos, secadores e muitos outros. Por ser tratarem
de espaços confinados, o trabalho nestes equipamentos requer um
pouco mais de atenção.
Segundo a Norma Regulamentadora 33 (NR-33), cujo título é
Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, espaço
confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação
humana continua, que possua meios limitados de entrada e saída,
cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes,
ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. A
norma tem como principal objetivo identificar, reconhecer, monitorar
e controlar os riscos existentes para garantir permanentemente a
segurança e saúde dos trabalhadores.
A norma ainda exige do empregador que seja implementada uma
gestão em segurança e saúde no trabalho, que envolva profissionais
de diversas áreas. A psicologia é responsável pela realização de
exames pisicossociais, realizados no momento da entrevista para
contratação e após o início do trabalho, periodicamente. Após ser
aprovado na avaliação, o colaborador é encaminhado para a medicina
do trabalho, para realização dos exames médicos específicos para a
função, conforme estabelecem as Normas Regulamentadora NR-7 e
NR-31, e só assim é emitido o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).
Quando considerados aptos para executarem atividades em espaços
confinados, os colaboradores são encaminhados ao setor de
Segurança do Trabalho, para realização dos treinamentos.
A segurança do trabalho é responsável, também, pela atualização dos
cadastros; identificação, classificação, avaliação e monitoramento de
riscos; verificação dos procedimentos de segurança, do procedimento
de emergência e resgate para trabalho em espaços confinados; e
do acompanhamento do preenchimento da Permissão de Entrada e
Trabalho em Espaços Confinados.
Manter a gestão depende da força e da união de
muitos colaboradores.

Foto/ Gustavo Carneiro Mangolin
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PESSOAS

Fotos/ Equipe Sesmt

Ivaté investe no
Treinamento de
Brigada de Incêndio
Colaborador Diego Horie

A norma regulamentadora NR 23 e a NBR (Norma
Brasileira de Registro) 14.276, exigem que as
empresas formem uma Brigada de Incêndio: um
grupo de colaboradores capacitados para atuarem
na prevenção, abandono e combate em situações
de principio de incêndio. O grupo também é treinado
para prestar primeiros socorros a possíveis vítimas,
identificar situações de emergência, acionar alarme
e corpo de bombeiros, cortar energia quando
necessário e controlar pânico.
Colaboradores da Unidade Ivaté participaram
do curso de Brigada de Incêndio e passaram por
treinamentos práticos de simulações de resgate,
combate a incêndio dentre outras ações.“A experiência
é válida no caso de uma emergência real, mas o mais
importante é trabalharmos para que ela nunca seja
necessária.”, afirmou o engenheiro de segurança do
trabalho André Silvério. Silvério ainda ressaltou que a
experiência adquirida pelos participantes é marcada,
principalmente, pela conscientização da importância
de se trabalhar em equipe. “Sozinho, as dificuldades
são imensas, mas quando conseguimos envolver e
formar um time ficamos mais fortes e capazes de
fazer coisas fantásticas. Os participantes estão de
parabéns pela dedicação demonstrada durante todo
o treinamento.”, finalizou ele.
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Usina Santa Terezinha apresenta projeto de
greenfield no Mato Grosso do Sul
Fotos/ Marcos Vieira da Silva

Colaborador Rafael Seidi Umemura / Alysson Lopes de Jesus Dias

A Unidade Rio Paraná recebeu a visita da diretoria
da Usina Santa Terezinha, representada por Sidney
Meneguetti – diretor presidente, Paulo Meneguetti –
diretor financeiro/suprimentos, Moacir Meneguetti –
diretor comercial e Julio Osvaldo Meneguetti – diretor
executivo da Unidade Cidade Gaúcha, para apresentar
às autoridades do município de Eldorado, Mato
Grosso do Sul, o andamento do projeto da Unidade
Rio Paraná. Ao lado do gerente agrícola Gervásio
Cocarolli e do diretor executivo da unidade, Marcos
Paganini, foram demonstrados os valores já investidos
em construções, máquinas, equipamentos e plantio
de cana-de-açúcar. A reunião foi realizada em dois
momentos: o primeiro, na Prefeitura de Eldorado/MS,
contou com a participação da prefeita Marta Araújo,
vereadores e secretariados. Em um segundo momento,
foi realizada a reunião com o presidente e diretores do
Sindicato Rural da cidade.
Durante os encontros, os membros da diretoria
apresentaram a Usina Santa Terezinha que,
atualmente, conta com cerca de 25 mil colaboradores,
10 unidades em atividade de produção de açúcar,
etanol e energia elétrica, além da estrutura logística
em Sarandi, Maringá e no porto de Paranaguá, Paraná.
Ao todo, são cultivados 341 mil hectares de cana-deaçúcar em parcerias agrícolas, o que proporciona à
16
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empresa um potencial de moagem de 19,8 milhões
de toneladas em 2014. Também foram prestados
esclarecimentos relacionados aos investimentos que
a Usina Santa Terezinha vem realizando desde que
foi adquirida a Unidade Rio Paraná, em 2010, bem
como a continuidade desses aportes de capital para
dar início às operações de moagem e fabricação dos
produtos. De acordo com Paulo Meneguetti, diretor
financeiro/suprimentos, a empresa está motivada para
concluir o empreendimento. “Continuamos a investir
aqui e aguardamos melhores preços do açúcar e do
etanol, que devem passar por um ciclo positivo nos
próximos anos”.
Segundo Marcos Paganini, diretor da Unidade Rio
Paraná, a greenfield em Eldorado conta com 370
colaboradores, 8.340 hectares de cana-de-açúcar
plantadas em parceria agrícola, e cerca de 200
milhões de reais em investimentos já realizados. O
projeto da nova unidade, antes com o foco direcionado
a produção de etanol, está sendo atualizado para
moagem de 2,5 milhões de toneladas de cana por
safra, que serão destinadas à produção de açúcar,
etanol e energia elétrica para exportação. A nova planta
vai proporcionar a contratação de, aproximadamente,
2.500 colaboradores.

Fotos/ Arquivo

Cursos capacitam colaboradores da
Unidade Rio Paraná
Colaborador Rafael Seidi Umemura

Cerca de 50 colaboradores da Unidade Rio Paraná
foram capacitados, em um total de 272 horas/aula, nos
cursos de Eletricista de Automóveis, NR 11 – Operador
de Guindauto e Brigada de Incêndio – Prevenção e
Combate à Incêndios Florestais. O treinamento para
Eletricista de Automóveis foi realizado em parceria
com o Senai - MS (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial), por meio do Pronatec (Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), e teve como
objetivo capacitar os colaboradores que demonstraram
interesse na área, além de renovar os conhecimentos
daqueles que já trabalham no setor de manutenção
elétrica.
Um grupo de 29 colaboradores participou do
treinamento de Brigada de Incêndio – Prevenção e
Combate à Incêndios Florestais. Com carga horária

de 16 horas, o curso já havia sido realizado em 2013,
mas foi organizado novamente como forma de revisar
e atualizar os conhecimentos, otimizando assim a
qualidade dos serviços de prevenção de acidentes do
trabalho. Outros 15 colaboradores participaram do curso
de capacitação para a Norma Regulamentadora 11 Operador de Guindauto. Com aulas teóricas e práticas
– que aconteceram no pátio e na sala de reunião da
Indústria – os participantes abordaram assuntos que
foram desde os conceitos do guindauto
e seus componentes de segurança, às
inspeções de segurança, noções de
legislação de saúde e segurança no
trabalho, resgate, primeiros socorros e
operações de salvamento.

MAIO/JUNHO 2014

REVISTA SANTA TEREZINHA

17

Fotos/ Evandro Fernandes

Gestores do corporativo e logística se
formam
Daniela Giannini

Com o objetivo de administrar comportamentos e
potencializar o capital humano, a gestão de pessoas
já é uma necessidade nas empresas. Pensando em
formar líderes e bons gestores preparados para lidar
com essa realidade, 41 colaboradores do corporativo
se formam no curso de Gestão de Pessoas.
Coordenado pelo administrador e mestre em gestão
empresarial Francisco Bittencourt, o curso teve duração
de um ano e certificou gerentes e supervisores. Como
18
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trabalho final para a certificação os participantes,
divididos em grupos, foram desafiados a desenvolver
uma estratégia de gestão adequada à realidade da
empresa. A banca de aprovação foi formada pelo
diretor financeiro/ suprimentos Paulo Meneguetti,
diretor jurídico Sidney Samuel Meneguetti, diretor
comercial/ logística Moacir Meneguetti e pelo diretor
da Unidade Goioerê, Marcelino Takaoka.

A brilhante passagem de uma estrela
Lincoln de Britto Santos

Nós homens, desde que mundo é mundo,
procuramos compreender várias questões que até
hoje não encontramos respostas. Porque sofremos?
Porque morremos? Nesse momento procuro resposta
para esta segunda pergunta, mas tenho a consciência
que jamais encontrarei.
Dia 27 de maio, o grande amor da minha vida, Camila
Milleny Moreno, resolveu partir. A dor é imensa, a
saudade nem se fala. Foram oito anos de convivência
que serviram para nutrir esse amor que tenho por ela e
que ela teve por
mim.

A conheci no início de sua luta acadêmica, em Nova
Londrina-PR. Eu terminando a minha faculdade e ela
terminando o ensino médio e sonhando em passar no
vestibular e realizar seu sonho, ser psicóloga. Foram
horas de estudo, várias idas e vindas a Paranavaí para
fazer o curso pré-vestibular durante a noite, e durante
o dia ela trabalhava para custear seus estudos.
Foram vários vestibulares que ela não conseguiu
passar, mas apesar da dificuldade, ela nunca desistiu,
passou no vestibular da Fafipa (Faculdade Estadual
de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí), hoje
Unespar (Universidade Estadual do Paraná), em
História, persistiu no curso durante um ano e lá fez
muitos amigos, mas seu sonho em fazer Psicologia
permanecia.
Mais uma vez ela persistiu, fez o Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) e conseguiu uma
bolsa integral na faculdade Uningá, em Maringpa,
e finalmente ingressou no curso de Psicologia. Levou
consigo para Maringá apenas suas roupas e, com a
cara e coragem, enfrentou os cinco anos de faculdade.
Trabalhou em um jornal, trabalhou no Cras (Centro
de Referência de Assistência Social), de Sarandi com
menores carentes, ficou desempregada, passou por
dificuldades financeiras, mas teve a ajuda de seus pais,
avós e de suas amigas que mais tarde compartilharam
com ela uma república.
Sua vida era uma turbulência, trabalho, faculdade,
horas de estudo, mas claro havia também os
momentos de lazer que eu
e suas amigas
tivemos a chance de
estarmos juntos.
Eram
nesses
momentos que
conhecíamos a
Camila
divertida,
alegre,
que
adorava
dançar.
Com minha partida para Maringá pude
ficar mais próximo dela. Ela estagiando
na Usina Santa Terezinha, conseguiu um
emprego para mim e na necessidade de cuidar e
de protegê-la lhe ofereci um lar, um aconchego que

ela decorou e mobiliou segundo suas preferências e
lá permanecemos até o momento de sua partida.
Foram dois anos felizes onde compartilhamos
muitas brincadeiras, onde pude conhecê-la com
muita intensidade onde o amor, a admiração e
orgulho cresceram dentro de mim imensamente.
Nossa casa era meu porto seguro afinal, lá estava
a minha felicidade, era nela que comíamos juntos,
estudávamos juntos, dormíamos e acordávamos.
Adorava, durante a noite principalmente aos
finais de semana, deitar na cama com ela e ouvir
músicas, conversar, assistíamos inúmeros filmes.
Também saíamos muito, ela que tinha um refinado
gosto musical adorava ir a shows como das bandas
Engenheiros do Hawai, Barão Vermelho e Nenhum
de Nós. Para ela foi emocionante ouvir o Nenhum de
Nós tocar a música “Camila, Camila” que foi a origem
de seu nome.
Cinco anos se passaram, ela venceu, formou-se
em Psicologia, adquiriu seu CRP, e finalmente lá
estava ela com seu certificado na mão, vestida com
sua beca e toda feliz, e eu cheio de orgulho.
E chegou o tão esperado oito de março, dia da
formatura, com um vestido lindo escolhido por
ela, que a fez se sentir uma rainha naquele dia.
Juntamente com suas amigas Aliny e Francielle,
Camila nunca esteve tão feliz e tão radiante em sua
vida, meu peito estava cheio de felicidade em ver a
minha companheira feliz e realizada.
Depois de todo este esplendor, finalmente ela
decidiu cuidar da saúde, livrar-se de vez de sua
doença que a acompanhava desde o seu nascimento.
Infelizmente foi um processo doloroso, que a deixou
bastante debilitada fisicamente, mas nunca ouvi
lamentos e reclamações. Mais uma vez Camila,
apesar de mais uma grande dificuldade, lutou
bravamente, mas agora pela sua saúde e sua vida.
Foi cercada de cuidados médicos, cuidados da
família e claro dos meus, fiz tudo para mantê-la
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esperançosa, para afastar de sua mente os maus
pensamentos, dei todo o meu carinho e o amor de
forma mais intensa para mostrar que ela não estava
sozinha e que ela era uma pessoa muito amada.
Tive a sorte de ter passado com ela suas últimas
noites, conversamos muito sobre tudo, assistimos
tv, um filme, e como toda noite comemos nossos
biscoitos juntos. Mas a última noite foi especial,
rezamos juntos, logo de início por iniciativa dela
começamos com um “Pai Nosso”, e em seguida
ela agradeceu a Deus por ter sido protegida por ele
durante toda sua vida, pediu perdão pelas suas faltas
e pediu uma nova vida onde ela pudesse, através de
seu trabalho, ajudar a quem precisa. Mas, consciente
de que pudesse partir, me pediu que seus órgãos
fossem doados a quem precisa, porque além de
ajudar quem sofre, um pedacinho seu permaneceria
vivo.
Diante de tanta luta e tanta nobreza, Camila me
deixou uma inestimável herança, que é a força, a
determinação, a coragem, o não pessimismo, o amor,
a caridade, o carinho e o exemplo de fidelidade e
companheirismo. Minha dívida com ela é impagável,
só lamento não ter tido mais tempo para retribuir e
proporcionar uma vida mais aconchegante.
Aceitar a morte todos nós não aceitamos, ela é
brutal, violenta, mas por incrível que pareça, é natural.
A vida e a natureza nos demonstra todos os dias
essa verdade. Lamento profundamente, minha dor é
imensa, mas conseguirei afastar esse sofrimento de
minha alma e de meu coração com tempo e com fé
em Nosso Senhor.
Camila, a mulher da minha vida, o meu grande
amor, nunca deixará a minha memória. Te amo
mor, vá em paz, tenho muita esperança que um dia
novamente iremos nos encontrar.
Obrigado por tudo, foi um privilégio e uma honra
estar ao seu lado.

Foto/ Arquivo
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Usina Santa Terezinha é certificada com selo ODM
Os projetos Semeando o Verde e Atletismo foram reconhecidos pelo Movimento
Nós Podemos Paraná, do Sesi, pelo terceiro ano consecutivo
Colaboradora Solange Gil

O Campus da Indústria, em Curitiba,
reuniu cento e quarenta e oito empresas
e instituições paranaenses que foram
reconhecidas pelo Sesi (Serviço Social
da Indústria), por meio do Movimento Nós
Podemos Paraná, com o Selo Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM). Essa foi
a 4ª edição do Selo ODM e a terceira vez que
a Usina Santa Terezinha é certificada, com o
projeto de educação ambiental Semeando o
Verde e o projeto de incentivo ao esporte,
Atletismo.
O objetivo do Selo ODM é o reconhecimento
das empresas e instituições que contribuem
com os cumprimento dos oito Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio, definidos
pela ONU (Organização das Nações
Unidas). Os objetivos visam contribuir
para o desenvolvimento sustentável. “As
empresas e instituições certificadas estão
compartilhando suas iniciativas em prol
de um mundo mais justo”, destacou o
presidente do Sistema Fiep (Federação das
Indústrias do Paraná), Edson Campagnolo.
Estavam
presentes
no
evento
representantes da Secretaria Geral da
Presidência da República e do Pnud
(Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento), pelo apoio à realização
da 5ª Edição do Prêmio ODM Brasil, pelos
cinco anos do Portal ODM e pelo trabalho
realizado pelo Movimento Nós Podemos
Paraná. “O Brasil é um exemplo para o
mundo ao assumir efetivamente o alcance
dos Objetivos do Milênio e, o Paraná, é
um exemplo para o Brasil, pois no estado
há o engajamento da iniciativa privada
no processo.”, salientou em discurso o
coordenador do Sistema Nações Unidas no
Brasil, Jorge Chediek.
A 4ª edição do Selo ODM também
propôs uma discussão sobre o tema com
o painel ‘Selo ODM como condutor da
responsabilidade social’, e contou com a
presença de representantes da Avenorte,
Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii de Promoção
à Cidadania, Secretaria de Estado da Justiça,
Cidadania e Diretos Humanos, além da área
de responsabilidade social do Sesi no Paraná.
Para a Usina Santa Terezinha, receber a
certificação e participar das discussões
sobre responsabilidade social, é de suma
importância para o aprimoramento dos
projetos socioambientais e desenvolvimento
sustentável dentro da empresa.
MAIO/JUNHO 2014
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‘Pare

de Fumar’ na Unidade
Rondon traz resultados

Colaboradores contam mudanças e benefícios após largaram o tabaco
Foto/ Arquivo

Suelen Albuquerque

“Meu filho vinha brincar comigo e pedia colo. Eu
estava fumando e dizia que não. Isso me cortava o
coração. Agora não, pego ele e a gente brinca. Mudou
completamente”, lembra o colaborador da Unidade
Rondon, Marcio Pazini. Ele está há 1 ano sem o tabaco.
Pazini participa do Programa Nacional de Tratamento
e Controle do Tabagismo – Pare de Fumar, no qual a
Unidade Rondon é parceira.
O colaborar foi fumante durante 18 anos de sua
vida. Hoje com 35 anos já desfruta de uma nova vida.
“Tenho mais fome. Já engordei 10 quilos. Agora tenho
que controlar a comida (risos)”. Pazini já havia tentado
duas vezes largar o cigarro e dessa vez foi diferente.
“O grupo, meus colegas, me dá uma força e apoio
muito grande. Minha família também. Parar de fumar é
decisão sua, mas que precisa de apoios.”
O programa é desenvolvido pela Secretaria de Saúde
de Rondon e tem a parceria da Usina Santa Terezinha,
22

REVISTA SANTA TEREZINHA MAIO/JUNHO 2014

Unidade Rondon. Os encontros são feitos na unidade,
por meio dos profissionais de enfermagem, medicina e
odontologia. E conta com grupo de colaboradores com
vontade e disposição para deixar o tabaco.
O colaborador Thiago Luiz Zago, foi fumante há 14
anos e sua vontade requer uma força maior, já que
seus pais e esposa são fumantes. “Só faltei um dia
no grupo, por causa do ônibus. Hoje, pra não correr
o risco de perder o transporte, subo três quarteirões.
Não falto mais.”
Zago conta que sair do horário de trabalho para
fumar o incomodava. “Na manutenção elétrica, somos
em 16 funcionários. Só três colegas fumavam. No meu
turno somos em 5. Só eu era fumante e eu tinha que
sair para fumar”, diz.
Os benefícios são muitos - para os que escolhem
esse novo caminho. Segundo Zago, agora é possível
sentir com mais precisão o paladar e o olfato, como

Fotos/ Suelen Albuquerque

o gosto do tempero na alimentação e o cheiro do
amaciante na roupa.
“Não gasto mais dinheiro com o vício do cigarro.
Hoje posso sair mais ou comprar uma roupa”, conta
o colaborador Valdecir Ribeiro, que fumou durante 25
anos. “Nunca tinha tentado parar. Comecei e gostei.
Coloquei na cabeça: eu não nasci fumando. Por que
não parar?”
De acordo com informações do Inca (Instituto
Nacional de Câncer), 80% dos fumantes desejam parar,
mas apenas 3% conseguem sozinhos, demandando
tratamento específico.
Ribeiro lembra que o pai e uma irmã tentaram largar
a dependência do tabaco e não conseguiram. “Ter
uma pessoa fumando perto, ainda é um desafio. Com
a empresa apoiando, estou conseguindo.”
Na Unidade Rondon, o primeiro grupo do programa,

formado em 2013, teve 100% de aproveitamento,
segundo a analista de desenvolvimento de recursos
humanos – Grasielly Casagrande. Já o segundo grupo
formado este ano, dos 18 inscritos, 50% deixaram
definitivamente a dependência do tabaco. “Os
resultados estão sendo tão positivos, pois já vamos
para o terceiro grupo na unidade”, afirma Grasielly.
Para o colaborador Marcos Lima Fonseca, fumante
há 23 anos, a ajuda dos profissionais são fundamentais,
além da medicação - se necessária. “É muito diferente
ter um profissional dizendo o que pode e o que não
pode. Hoje, já troquei a carteira de cigarros do bolso
da camisa pelo celular.
O celular não saiu mais
do bolso. Eu me sinto
feliz e realizado.”
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Colaboradores são vacinados contra gripe H1N1
Fotos/ Arquivo

Colaboradora Silvana Munhoz Peres

Visando a saúde dos colaboradores a Usina Santa Terezinha,
Unidade Iguatemi, em conjunto com o Sesi (Serviço Social da
Indústria) realizou uma campanha de vacinação contra gripe.
Além de imunizar os colaboradores interessados, a
campanha também teve o objetivo de chamar a atenção
sobre os cuidados com a saúde e a prevenção de doenças.
A vacina é uma das principais aliadas do serviço de saúde
ocupacional porque permite, a partir de ações simples e de
baixo custo, diminuir os riscos de absenteísmo por motivo de
doenças.
Além disso, um programa de saúde bem elaborado é um
benefício aos funcionários e uma ferramenta que assegura
o ritmo de produção, evita faltas, licenças de saúde e
aposentadorias precoces. Além de receberem informativos
sobre a campanha, os colaboradores foram orientados sobre
a importância da carteira de vacinação como documento.

Campanha de vacinação é realizada na Unidade Paranacity
Fotos/ Rodrigo Paschoal Beluscci

Colaborador Claudeni de Assis Bento / Paulo Janduhi E. de Andrade

Também conhecida como Influenza, a gripe é uma
infecção do sistema respiratório, cuja principal complicação
é a pneumonia. Responsável por um grande número de
internações hospitalares no país, a gripe inicia-se com febre
alta, em geral acima de 38ºC, seguida de dor muscular, dor
de garganta, dor de cabeça e tosse seca.
A vacina é a melhor maneira de evitar a gripe e suas
complicações. Já que sua composição é alterada de acordo
com o tipo de vírus, a vacina da gripe deve ser renovada
todos os anos. A vacina previne aproximadamente 90% dos
casos da doença, mas não protege contra outras infecções
respiratórias.
O Sesmt (Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho) da Usina Santa Terezinha,
Unidade Paranacity, promoveu uma campanha de vacinação
da gripe. Com dois pontos para aplicação – nos ambulatórios
da indústria e da medicina do trabalho – o intuito foi facilitar a
vacinação dos colaboradores. A exemplo dos anos anteriores,
a campanha firmou o compromisso que a empresa e o setor
tem em realizar trabalhos preventivos, em busca da qualidade
de vida dos colaboradores.
MAIO/JUNHO 2014
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De volta às salas de aula
Colaboradores da Unidade Rondon superam dificuldades e realizam o sonho de voltar a
estudar por meio do programa Paraná Alfabetizado
Daniela Giannini

Até o início do ano, o mundo das letras era
completamente desconhecido para José Ronaldo
Canuto. Ele, que começou a trabalhar ainda na
infância para ajudar a família, nunca havia tido a
oportunidade de ir à escola. Hoje, aos 41 anos, pôde
finalmente mudar essa realidade. José Ronaldo
Canuto é um dos participantes do programa Paraná
Alfabetizado, iniciativa que busca a alfabetização
de pessoas que com mais de 15 anos e vem sido
implantada entre colaboradores da Usina Santa
Terezinha, Unidade Rondon, desde o início do ano.
Em salas de aula próprias, as turmas formadas
por colaboradores do corte de cana manual, vindos
dos estados de Alagoas e Pernambuco, têm aulas
com carga horária de 10 horas semanais, no período
noturno. Como forma de incentivar a frequência e a
participação dos colaboradores, a Unidade Rondon
fornece bolsas para os materiais e lanches que são
servidos nos intervalos. A empresa ainda trabalha
ao lado da escola na organização de eventos e
comemorações temáticas para os alunos.
A não conclusão dos ensinos prejudica a inclusão
social e pode limitar as oportunidades de crescimento
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pessoal e profissional. Foi pensando nisso que
José Gomes dos Santos, que veio de Pernambuco,
passou a participar do programa. “Hoje em dia, se
a gente não acompanha todas essas mudanças e
tecnologias, acabamos ficando pra trás”, afirma ele.
Santos tem 55 anos - é o mais velho de sua turma - e
parou de estudar na 4ª série do ensino fundamental.
“Eu sou o segundo filho de uma família de oito irmãos.
Quando meu pai morreu, meu irmão mais velho já
não morava com a gente, e fui eu quem teve que
começar a trabalhar para ajudar minha mãe. Depois
de um tempo, não conseguia mais levar os estudos e
o trabalho e acabei saindo da escola”.
Apesar de desafiadora, a volta para as salas de
aula representa uma oportunidade de conquistar
melhores condições de vida. Outro participante do
projeto, o alagoano José Élcio Marques da Silva, de
18 anos, fez questão de contar à família que tinha
voltado para a escola. “Minha mãe ficou muito feliz
que voltei a estudar”, disse ele, que já tem planos de
terminar os estudos depois de concluir o processo de
alfabetização - com duração prevista de oito meses.
“Eu pretendo fazer faculdade, ser advogado. É uma

profissão que pode ajudar a consertar muita coisa
errada e defender as pessoas que estão certas”.
As histórias de José Ronaldo Canuto, José Gomes
dos Santos e José Élcio Marques da Silva ainda
representam uma realidade comum para muitos
brasileiros. Segundo dados do 11º Relatório de
Monitoramento Global de Educação para Todos,
divulgado em janeiro pela Unesco (Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura), o Brasil é o oitavo país do mundo com maior
taxa de analfabetismo entre adultos, com 12,9 milhões
de analfabetos.
O pernambucano Reginaldo Pereira da Silva, 40 anos,
e dois de seus irmãos, João Pedro (25 anos) e Luciano
(19 anos), vieram juntos do nordeste em busca de
oportunidades de trabalho. Vindos de uma família com
13 irmãos, abandonaram os estudos ainda no ensino
fundamental. Apesar de ter concluído a segunda série,
Reginaldo conta que está tendo que começar do zero
todo o processo de alfabetização. “Por enquanto, só
sei escrever meu nome, estou tendo que começar de
novo. A vida fica mais difícil sem saber ler e escrever.

Meu pai sempre dizia que não saber ler é quase como
ser cego”. Apesar das dificuldades em recomeçar e
conciliar as aulas com o trabalho, João Pedro Pereira
da Silva se mostra animado e bem disposto a vencer
o desafio. “Tem gente que fala que não dá tempo, mas
eu acho que sempre dá. Já vi história de gente que,
depois dos 80 anos, foi fazer faculdade. Tem que correr
atrás, não é fácil, mas é possível”.
Voltar à escola também já estava nos planos de
Jaildo Inácio dos Santos, 23 anos, quando ele saiu do
Pernambuco para vir ao Paraná. “Já sei ler e escrever
um pouco, mas tenho dificuldade com palavras
maiores.”, diz ele. O curso ainda está na fase inicial,
mas Jaildo já tem em mente o que quer fazer com as
palavras quando terminar. “Eu quero conseguir mandar
mensagem de celular. Agora, quando eu escrevo,
sempre engulo alguma
letra e as pessoas não
entendem, mas já estou
melhorando.
Quando
eu terminar o curso vão
entender tudo”.
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Fotos/ Camila Maria Calabrezi

RESPEITO À VIDA

Reunião reúne pais, alunos e professores
do Atleta do Futuro

Colaboradora Camila Maria Calabrezi

Foi realizada, em Iguatemi, a primeira
reunião do ano com os pais dos alunos do
projeto Atleta do Futuro que contou com
a presença de pais, alunos, professores,
representantes do Sesi (Serviço Social
da Usina), da Usina Santa Terezinha e do
Centro Esportivo de Iguatemi - Maringá,
Paraná.
Na reunião, foram explicadas as ações
desenvolvidas durante todo o ano de
2014, para que os pais ou responsáveis
conheçam o trabalho que está sendo feito
com seus filhos, de forma a gerar uma
maior proximidade entre os alunos e a
equipe técnica/pedagógica do projeto.
Segundo a facilitadora regional do Atleta
do Futuro, Juliana Soares Luiz, o apoio dos
pais no projeto e na escola é fundamental
para o sucesso das ações e ajuda a fixar a
28
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importância de se criar um aluno cidadão do
futuro.
O gerente industrial da Unidade Iguatemi,
Sinobilino Zanusso, fez a abertura da
reunião, agradeceu a presença de todos e
reforçou que a parceria realizada entre Usina
Santa Terezinha, o Sesi, e a Secretaria de
Esportes de Maringá visa contribuir com a
formação de uma sociedade mais justa e
comprometida com o futuro das crianças.
Zanusso ainda afirmou que a participação
dos pais ou responsáveis no projeto é
uma forma de sabermos o que precisa ser
melhorado e como está evolução da criança
no dia a dia.
Ações como essa possibilitam trocas de
experiências entre pais, filhos e professores
na formação de alunos para o presente e
para o futuro.

Qualidade de vida é tema de
campanha em Terra Rica
Fotos/ Arquivo

Colaboradora Vania Aparecida Lotti / Paula Janaina
Benedito / Marineia Nislei Brunner Maggioni

A
alimentação
saudável
proporciona
qualidade de vida e é uma das melhores formas
de prevenção de doenças já que, comendo
adequadamente, nosso corpo é capaz de
manter suas funções em pleno funcionamento.
Pensando nisso, a Unidade Terra Rica envolveu
seus colaboradores em uma campanha de
combate à obesidade e outras doenças por
meio da alimentação.
O primeiro dia da campanha foi direcionado
aos colaboradores rurícolas. A nutricionista
Bruna Martins levou informações sobre hábitos

saudáveis e, para incentivar a boa alimentação,
foram distribuídas saladas de frutas.
O segundo dia do evento foi realizado
com os colaboradores da indústria e oficina
agrícola. Além de terem o IMC (Índice de
Massa Corporal) medido, os colaboradores
receberam dicas de exercícios físicos, com
a educadora física Denise Rodrigues, que
ressaltou a importância da prática de atividades
regulares, aliadas à alimentação saudável.

MAIO/JUNHO 2014

REVISTA SANTA TEREZINHA

29

Atletas maringaenses se
destacam no Tênis de Mesa
Associação Maringaense de Tênis de Mesa conta com patrocínio da Usina Santa Terezinha
para fomentar e viabilizar o esporte na cidade
Daniela Giannini

Foi por iniciativa de esportistas e voluntários que nasceu
a Amtm (Associação Maringaense de Tênis de Mesa). A
Associação surgiu da necessidade de uma organização
maior para a promoção e o desenvolvimento do tênis de
mesa na cidade, e foi criada em parceria com a Acema
(Associação Cultural e Esportiva de Maringá). A princípio,
a Amtm atendia apenas associados do clube, mas aos
poucos, expandiu os serviços para toda a comunidade.
Hoje, é formada por 60 atletas e conta com patrocínio da
Usina Santa Terezinha. “A associação é voltada ao tênis
de mesa e trabalha com a formação de atletas e com
treinamentos específicos para competições.” explica Atilio
Hishimoto, atual presidente da Amtm.
A associação é subsidiada, em parte, por recursos
públicos, mas depende do patrocínio de empresas
privadas para continuar treinando atletas de destaque
nacional. Segundo José Massato Tanaka, treinador do
tênis de mesa maringaense há cerca de 20 anos, o estado
do Paraná tem diversos mesatenistas que são fortes
candidatos para campeonatos nacionais e a Amtn conta
com sete atletas – das categorias pré-mirim, mirim, infantil
e juvenil – que fazem parte do ranking brasileiro.
Uma dessas atletas é a jovem Jully Nagao que, aos
12 anos, é uma das grandes promessas da associação.
“Comecei a treinar tênis de mesa com sete ou oito anos.
Uma amiga da minha mãe me levou pra assistir, eu gostei,
e passei a praticar.”, conta ela. Treinando quatro dias por
semana – de terça à sexta-feira, por volta de 4 horas por
dia –, a atleta já levou o primeiro lugar na Copa Brasil de
Tênis de Mesa, e é a terceira colocada na categoria mirim
do rating e ranking brasileiro.
Além de dar suporte de treinamento e preparo técnico
para campeonatos, a associação também trabalha para
fomentar os eventos do esporte em Maringá e foi sede
da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de
Mesa. O evento aconteceu no ginásio de esportes da
Acema, reunindo equipes de todo o estado e contou
com a participação de 30 atletas maringaenses que
conquistaram 21 medalhas em diferentes categorias.

De geração em geração
Além dos benefícios que o esporte traz para a saúde
e bem-estar, em Maringá, o tênis de mesa transpassa
gerações e mantém famílias unidas.
É o caso dos gêmeos Gustavo e Gabriel Miura. Os
garotos, que treinam desde os 7 anos de idade, despontam
como grandes promessas para o tênis de mesa brasileiro
e, apesar dos pais não serem praticantes do esporte,
estão sempre acompanhando os filhos nos campeonatos.
A mãe, Jane Miura, também é tesoureira da Associação
Maringaense de Tênis de Mesa e, de tanto acompanhar
os meninos nos eventos, se certificou como árbitra do
esporte.
Outro bom exemplo do esporte praticado em família
é Michie Matsuda, sua filha Edna Mitiko Otsuki e a
neta Kathia Terumi Otsuki. Aos 83 anos, Michie ainda é
participante assídua dos campeonatos e a representante
mais velha na categoria Veteranos. “Eu gosto de jogar
porque viemos todas juntas, eu, minha filha e minha neta.
Ganhar já é difícil, porque eu sempre acabo jogando com
senhoras que tem 5, 10 anos a menos que eu. Mas ainda
assim, gosto bastante”.
Edna Otsuki já participou de campeonatos mundiais e
é tricampeã brasileira no esporte. Ela começou a praticar
ainda na infância, por influencia dos pais, e acabou
colaborando para que a filha também se apaixonasse pelo
esporte. “O tênis de mesa sempre fez parte da minha vida.
Meus pais sempre jogaram e meus irmãos também, por
um tempo. Eu estava sempre participando de campeonato,
eventos e levava minha filha junto, até que ela acabou se
envolvendo também”.
Aos 16 anos, Kathia Terumi Otsuki já jogou
representando a seleção brasileira no Peru, e passou uma
temporada treinando no Japão e na China ao lado dos
melhores mesatenistas do mundo. E apoio da mãe para
continuar praticando é o que não falta. “Com todas essas
experiências ela só tem a ganhar e amadurecer não só no
jogo, mas na vida de forma geral.”, completa Edna.

Fotos/ Suelen Albuquerque / Dalton Matsumura

MAIO/JUNHO 2014

REVISTA SANTA TEREZINHA

31

Tabagismo é responsável por
200 mil mortes por ano no Brasil
Dados da Organização Mundial de Saúde alertam para doenças relacionadas ao fumo e,
Unidade Iguatemi, promoveu campanha de conscientização
Colaboradora Juliana F. Umemura / Silvana Munhoz Peres

A OMS (Organização Mundial da Saúde) criou o Dia
Mundial sem Tabaco em 1987, com o intuito de atrair a
atenção do mundo sobre a epidemia do tabagismo, e
sobre as doenças e mortes evitáveis a ele relacionadas.
A data é celebrada todo ano, no dia 31 de maio. Desde
então, anualmente, a OMS articula em todo o mundo a
comemoração do Dia Mundial sem Tabaco.
A iniciativa não é sem razão, segundo a OMS o
tabagismo é considerado uma pandemia, ou seja,
uma epidemia generalizada e como tal, precisa ser
combatida. O cigarro mata cerca de 200 mil brasileiros
por ano, segundo a Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS). No Brasil, a cada dois minutos e meio
uma pessoa morre por causa do tabagismo.
O tabagismo é diretamente responsável por 30%
das mortes por câncer, 90% das mortes por câncer
de pulmão, 25% das mortes por doença coronariana,
85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva
crônica e 25% das mortes por AVC. Outras doenças
também relacionadas ao uso do cigarro de tabaco
são aneurisma arterial, trombose vascular, úlcera do
aparelho digestivo, infecções respiratórias e impotência
sexual no homem.
A fumaça do cigarro é uma mistura de
aproximadamente
4.720
substâncias
tóxicas
diferentes; que e constituem duas fases fundamentais:
a fase particulada e a fase gasosa. A fase gasosa é
composta por monóxido de carbono, amônia, cetonas,
formaldeído, acetaldeído, acroleína, entre outros. A
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fase particulada contém nicotina e alcatrão. Todas
essas substâncias tóxicas atuam sobre os mais
diversos sistemas e órgãos no nosso corpo.
O tabagismo causa cerca de 50 doenças diferentes,
principalmente, as doenças cardiovasculares tais
como: a hipertensão, infarto, angina e o derrame. Ele é
o responsável por muitas mortes por câncer de pulmão,
de boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim e
bexiga, além de causar doenças respiratórias como
a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. O tabaco
diminui as defesas do organismo e com isso o fumante
tende a aumentar a incidência
de adquirir doenças como
a gripe e a tuberculose.
O tabaco também causa
impotência sexual.
Nesse contexto, a Unidade
Iguatemi
realizou
uma
campanha de Combate ao
Fumo. Tal proposta teve como
objetivo reforçar as ações de
sensibilização e mobilização
da população brasileira para
os danos sociais, políticos,
econômicos e ambientais
causados pelo tabaco.

Palestrantes falam sobre dependência química em Terra Rica
Colaboradora Vania Aparecida Lotti / Paula Janaina Benedito

O álcool e as drogas são substâncias com capacidade de
alterar as funções intelectuais e causar dependência. Por esse
motivo a Usina Santa Terezinha, Unidade Terra Rica, realizou
uma palestra com o tema “Alcoolismo, tabaco e outras drogas”.
A palestra contou com a presença dos profissionais que
trabalham na Comunidade Católica Padre Emanuel, casa de
recuperação para dependentes químicos de Paranavaí, Paraná. A
Psicóloga Mileny March Imieri apresentou como se dá o processo
de adaptação e recuperação dos dependentes químicos. O
secretário da casa, Everton Ricardo Torsani, juntamente com o
enfermeiro do trabalho da unidade de Paranacity, Paulo Jandui
Ernesto de Andrade, falaram sobre as ações das drogas no
organismo e as circunstâncias socioculturais que favorecem
o consumo de drogas, destacando a facilidade da oferta e a
publicidade das drogas legalizadas - como o álcool e o tabaco,
que nos últimos tempos têm afetado, sobretudo, jovens e
adolescentes. Ao final do evento, os participantes assistiram ao
depoimento de um dependente químico em recuperação, que
ajudar a conscientizar todos os presentes.

Foto/ Studio Montemor

Unidade Paranacity conscientiza sobre uso de drogas
Colaboradora Ana Magnes P. Ropelato

O abuso de álcool e drogas é um problema de saúde pública,
que afeta muitas pessoas e tem diversas consequências
sociais e na saúde. Nesse contexto, a Usina Santa Terezinha,
Unidade Paranacity, levou aos colaboradores informações sobre
o combate do uso de drogas, por meio de folders informativos
e palestras no local de trabalho. Na ocasião, também foram
passadas informações sobre o Projeto Causa, que promove
ações de combate ao alcoolismo, por meio de reuniões semanais
com os colaboradores.
Diversos estudos mostram que a dependência química é
tratável. O tratamento pode ter um efeito profundo não apenas
nos usuários de drogas, mas na sociedade como um todo,
colaborando para a diminuição da criminalidade, redução
da contaminação de doenças como a Aids e acidentes
automobilísticos.
Levando informações sobre o assunto, a campanha despertou
o interesse de colaboradores que sofrem com o uso de drogas,
ou tem familiares em situação de dependência química. Os
interessados foram orientados a procurar a Unidade Básica
de Saúde, grupos de apoio do município e o Sesmt (Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho).

Foto/ Arquivo

Fotos/ Arquivo

Cidade Gaúcha trabalha para
combater a dengue
Colaboradora Taíse Signorini

Sabemos que a dengue é um problema
que alarma muitos municípios e chama a
atenção para a necessidade de, em conjunto,
aderirmos a causas que agreguem força na
mobilização contra este mal. Com este intuito,
a Unidade Cidade Gaúcha contribuiu com a
prefeitura municipal na realização do “Dia D”
- Combate Contra a Dengue, que teve como
tema “Dengue: nós venceremos juntos! Faça
a sua parte”.
Foram envolvidos servidores públicos
municipais, estudantes da rede municipal
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e estadual de ensino, acadêmicos da
UEM (Universidade Estadual de Maringá),
professores e voluntários. A iniciativa também
contou com o apoio de colaboradores da
usina, que ainda disponibilizou um caminhão
caçamba para a coleta dos materiais. Foram
visitadas diversas casas e a ação ajudou a
sensibilizar muitos moradores quanto aos
cuidados no combate à doença. Aproveitando
a mobilização, a equipe de colaboradores da
unidade também promoveu um arrastão contra
a dengue no pátio da indústria.

URP promove campanha contra a
Hipertensão e a Diabetes
Fotos/ Valdeci Farith Salomao

Colaboradores Rafael Seidi Umemura / Hellica Regina da Cunha

A Unidade Rio Paraná, promoveu um evento para
conscientização a respeito da prevenção e controle da
hipertensão e diabetes com 250 colaboradores. A palestra
aconteceu no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Eldorado
– MS, e foi ministrada pela enfermeira da Secretaria de
Saúde do Município de Itaquiraí – MS, Jessica Cristina.
A palestrante abordou os sintomas, cuidados e a prevenção
de hipertensão e diabetes e enfatizou a importância da
aferição da pressão arterial e do exame de glicemia, pois
é por meio deles que se consegue diagnosticar os altos
níveis de hipertensão e diabetes. Segundo a enfermeira,
a hipertensão arterial e diabetes são as duas doenças
mais comuns nos países industrializados, mas elas podem
ser tratadas com reeducação alimentar, atividade física e
medicação.
As palestras aconteceram em dois períodos: uma turma
de manhã e outra no período da tarde. Antes do início do
evento, foram realizados os testes de pressão arterial e
o exame de glicemia com os colaboradores que estavam
em jejum. Para aqueles que não estavam em jejum, foi
agendada outra data para os exames. Após a realização
dos exames, foi servido um café em ambos os períodos e,
durante a palestra, foram distribuídos brindes.

URP imuniza contra o vírus H1N1
Foto/ Valdeci Farith Salomao

Colaborador Rafael Seidi Umemura / Hellica Regina da Cunha

A Unidade Rio Paraná promoveu, na sala de reunião da
indústria, a imunização contra o vírus H1N1. A campanha
foi realizada em parceria com o Sesi (Serviço Social da
Indústria) de Dourados – MS e imunizou 137 colaboradores.
Por fim, foram distribuídos panfletos informativos e passadas
orientações a respeito da
prevenção da doença.

MAIO/JUNHO 2014

REVISTA SANTA TEREZINHA

35

Campanha do Agasalho
arrecada quase
10 mil peças de roupa

Tapejara

Daniela Giannini

A edição 2014 da Campanha do Agasalho realizada
pela Usina Santa Terezinha bateu recorde de
arrecadação. Ao todo, foram recebidas 9.991 peças, das
quais 310 eram cobertores. Os agasalhos foram doados
para diversas instituições das cidades que alocam as
unidades da usina e da região.
No corporativo, em Maringá, foi realizada uma gincana
solidária para incentivar o número de doações. As
3.074 peças arrecadadas foram destinadas para três
instituições da cidade: Assindi (Associação Indigenista
de Maringá), Associação Aliança de Misericórdia e para
o Centro de Referência da Assistência Social – Itaipu.
Também foram doadas peças ao Asilo São Vicente de
Paulo, em Mandaguaçu e à Entidade João Paulo II, de
Sarandi.
A Unidade Iguatemi uniu suas doações à parte do
que foi arrecadado no corporativo, e promoveu um
bazar beneficente entre os colaboradores rurícolas
interessados. O bazar também foi realizado na Unidade
Ivaté – que arrecadou 2.148 peças –, em Rondon e em
São Tomé.
As mais de 1 mil peças arrecadadas na Unidade
Paranacity foram destinadas ao Centro de Referência da
Assistência Social e à Secretaria Municipal de Ação Social
da cidade. Em Tapejara, as doações foram enviadas à
Associação de Proteção à Maternidade e Infância. Em
Cidade Gaúcha, Goioerê (PR) e em Eldorado (MS),
também foram destinadas ao Centro de Referência da
Assistência Social de cada cidade. Na Costa Bioenergia,
em Umuarama, os agasalhos arrecadados foram para a
Apromo (Associação de Apoio à Promoção Profissional)
e a Creche Serra dos Dourados.
Ao todo, além dos Centros de Referência da
Assistência Social de seis municípios e
de quatro bazares entre colaboradores
rurícolas, nove instituições e associações
– que atendem crianças, famílias, idosos,
gestantes e pessoas em situação de
vulnerabilidade social – receberam
agasalhos e cobertores.

Terra Rica

São Tomé

Cidade Gaúcha

Corporativo
Fotos/ Arquivo

Iguatemi

Paranacity

Ivaté
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Usina Santa Terezinha comemora
Semana do Meio Ambiente
Daniela Giannini

Além do projeto de educação
ambiental Semeando o Verde, que
acontece anualmente em comemoração
ao Dia da Árvore, a Usina Santa
Terezinha programou atividades em
comemoração à Semana Mundial do

Meio Ambiente. Com a proposta de
conscientizar e disseminar práticas de
preservação entre os colaboradores,
foram organizadas ações e palestras
com foco na educação ambiental.

Unidade Paranacity
Fotos/ Suelen Albuquerque

Em Paranacity, colaboradores receberam folders com
informações sobre desperdício de água, separação
correta de resíduos e processo de compostagem.
Também houve a distribuição de 320 mudas de árvores
nativas durante as trocas de turno.
“Acho a ação muito boa, pois incentiva todo
mundo a plantar uma árvore. Se cada um levar uma
muda pra casa, já dá pra fazer a diferença”, afirmou
Debora da Silva Rodrigues, participante do programa
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AAJ (Aprendizagem de Adolescentes e Jovens). O
colaborador Edivan dos Santos também levou uma
muda de árvore para o quintal de sua casa e ressaltou a
importância de envolver as crianças nessas atividades.
“Tenho um filho de 10 anos e ele já plantou uma árvore.
Acho que incentivar essas ações desde a infância
deixa as crianças mais conscientes ambientalmente,
além de aprenderem a cuidar melhor das coisas”.

Unidade Ivaté
Fotos/ Diego Horie

A Semana do Meio Ambiente da Usina Santa
Terezinha teve sua primeira edição na Unidade Ivaté.
As atividades englobaram ações, blitz e palestras.
No primeiro dia do evento o tema abordado foi o
uso racional da água – com o engenheiro químico
e assessor ambiental da usina Marcos Maziero. De
acordo com Antonio Comparse, coordenador da área
de fiscalização do IAP (Instituto Ambiental do Paraná),
na região de Umuarama, a escolha do tema da
palestra foi muito condizente com os atuais problemas
ambientais. “Uma das questões mais importantes
sobre meio ambiente é a preservação da água. Já
estão surgindo problemas sérios com a qualidade e a
quantidade de água em alguns estados e temos que
redobrar a atenção quanto a isso. Trabalhar esses
assuntos com os colaboradores é realmente o caminho
que a empresa deve seguir”.
A segunda palestra ficou por conta do engenheiro
agrônomo Waldir Baccarin, da Adita (Associação dos
Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária),
que falou sobre o gerenciamento das embalagens

vazias de agroquímicos. Baccarin ressaltou como deve
ser feita a tríplice lavagem para reduzir contaminações
e frisou a importância de ações como a Semana
do Meio Ambiente. “Desde o início da Adita vemos
um aumento significativo no descarte correto das
embalagens. E esse processo de divulgação, de
participação e disseminação de informação entre os
associados tem sido essencial para isso”.
Nas blitz de educação ambiental, nos períodos de
entrada e troca de turno, os colaboradores receberam
panfletos com informações sobre economia de água,
coleta seletiva e reciclagem. A unidade ainda organizou
uma exposição de artesanato. As obras foram feitas a
partir de materiais reaproveitados - como bobinas de
impressora e retalhos de tecido – por alunos da Apae
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de
Ivaté e Douradina – PR. No último dia do evento, foram
distribuídas 800 mudas de árvores nativas e frutíferas.
As atividades foram organizadas pelo Comitê de
Gestão Ambiental de Ivaté e contou com o apoio dos
Agentes de Mudança.
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Corporativo – Maringá
Fotos/ Suelen Albuquerque

O Corporativo, em Maringá, firmou uma parceria
com a Assindi (Asssociação Indigenista de Maringá)
e doou 50 mudas de árvores frutíferas para serem
plantadas no pomar e no pátio da instituição. Com
a proposta de humanizar, propiciar qualidade de
vida, combater a discriminação e a exploração, a

associação atende indígenas artesãos das aldeias
de região centro oeste do Paraná. Também atende
indígenas aprovados no vestibular e matriculados na
UEM (Universidade Estadual de Maringá) com abrigo,
educação e atividades de preservação de cultura e
patrimônio histórico.

Unidade Rio Paraná
Fotos/ Arquivo

Em Eldorado-MS, a Unidade Rio Paraná firmou
parcerias com o Centro Educacional Avante e com
a prefeitura em ações para o Dia do Meio Ambiente.
Com apoio da Usina Santa Terezinha, alunos do
ensino fundamental receberam material informativo
sobre preservação ambiental e participaram do dia de
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campo em uma fazenda. Cerca de 90 crianças fizeram
visitas ao pomar, à cachoeira e plantaram mudas
de árvores. A unidade ainda apoiou a campanha de
coleta de lixo eletrônico do município, disponibilizando
colaboradores para ajudar na ação que recolheu cerca
de três toneladas de lixo.

Unidade Terra Rica
Fotos/ Arquivo

Colaboradores Ana Paula de Melo / Erison Diego Laguillo

Com o propósito de despertar o interesse das
crianças para a preservação ambiental, a equipe de
Meio Ambiente, ao lado dos Agentes de Mudança da
Unidade Terra Rica promoveu uma visita de alunos
da 3ª série da Escola Passo a Passo na usina. As
crianças foram recepcionadas pela equipe, recebendo
orientações quanto à preservação do planeta. Com
a participação dos adolescentes do programa AAJ
(Aprendizagem de Adolescentes e Jovens), orientados
pela instrutora do Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural do Paraná), Maria Cecília, foram

apresentadas maquetes abordando os prejuízos que
as ações do homem podem causar no meio ambiente,
e os benefícios da consciência ambiental, evitando
degradações e poluições.
Os alunos ainda conheceram as etapas de produção
do viveiro de mudas e foram encaminhadas até a
Fazenda São José “C” para participaram do plantio
de mudas nativas. Foram plantadas um total de 2 mil
mudas de árvores das espécies Embaúba, Canafistula,
Cedro, Gurucaia e Mutambo.
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Unidade Iguatemi realiza
campanha de saúde bucal
Fotos/ Equipe Sesmt

Colaboradora Silvana Munhoz Perez

A Unidade Iguatemi realizou uma campanha
de saúde bucal voltada aos colaboradores,
que contou com a presença dos dentistas da
empresa, Eduardo Batista Mulati e Kreslen
Moraes Forcelli. A ação foi elaborada para
motivar os funcionários sobre a importância
da higienização bucal e da visita periódica
ao cirurgião-dentista. Também foi enfatizada
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a forma correta de escovação, que pode
diminuir os índices de cárie, doenças
periodontais e perda dos dentes. Por fim,
os funcionários participantes receberam
um kit de higienização bucal, além de um
folheto com informações sobre os principais
assuntos abordados no evento.

REDAÇÃO EMPRESARIAL

Qual o porquê?
Com quatro possibilidades de grafias, os “porquês” sempre geram dúvidas na hora da escrita. Nesta
edição, trazemos algumas dicas que ajudam a esclarecer o emprego dessa palavra que é usada em
muitas situações.

Por que
O por que deve ser usado nos inícios das perguntas, ou sempre que for empregado com o
significado de ‘por qual razão’ ou ‘por qual motivo’. Exemplos:
Por que você não participou do treinamento?
Eu não sei por que.

Por quê
Quando acentuado, o por quê deve ser usado nos finais da frase, antes de um ponto – seja ele
final, de interrogação ou exclamação. Exemplos:
Você não foi ao treinamento ontem, por quê?
Ele sempre me perguntava por quê.

Porque
Funciona como uma conjunção causal ou explicativa, com significado equivalente à ‘pois’, ‘uma
vez que’, ‘para que’. Exemplos:
Não fui ao treinamento porque não estava na cidade.
Eu uso o EPI porque ele me mantém protegido durante o trabalho.

Porquê
O porquê acentuado funciona como um substantivo, e deve ser empregado como um sinônimo de
‘o motivo’, ou ‘a razão’. Exemplos:
Eu já expliquei o porquê de não ter aparecido.
Não sabemos o porquê dela ter agido assim.

O agrônomo, publicitário e ilustrador catarinene

Alexandre Beck é o criador das tirinhas do
Armandinho. Por meio de conversas com a visão

inocente da crianças, as tirinhas bem humoradas
também deixam um convite à reflexão.

www.facebook.com/tirasarmandinho
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OPORTUNIDADE

Usina Santa Terezinha, 53 anos
de história, 50 anos de fundação
A Usina Santa Terezinha completa 50 anos desde sua fundação. São cinco décadas de energia renovada,
desafios vencidos e evolução constante, movidas por nosso bem mais precioso: os colaboradores.Para
marcar a comemoração, a Revista Santa Terezinha lança a editoria Oportunidade, na qual é descrito o
crescimento profissional dos colaboradores. Confira!

Estagiária

Encarregada de Planejamento de Manutenção Industrial

Engenheira de Segurança do Trabalho

“Entrei na empresa como estagiária sem imaginar que seria efetivada,
foi uma surpresa. Me senti valorizada, reconhecida. Com certeza esse
reconhecimento colaborou pra que eu continuasse me dedicando ao
meu trabalho aqui”.

Giglieli Gislon
Unidade Cidade Gaúcha

Corte de cana

Apontador de serviço

“Estou estudando pra conseguir crescer ainda mais aqui. A
empresa me deu uma chance e são poucas as que fazem isso.
Vou saber aproveitar”.

José Ivaldo
Nascimento de Souza
Unidade Rondon

Corte de cana

Apontador de serviço

Encarregado da Seção Fitopatologia

Encarregado do Desenvolvimento Varietal

Supervisor de Planejamento e Desenvolvimento

Supervisor de Tratos Culturais

Supervisor de Corte, Carregamento e Transporte

Gerente Agrícola

José Edison Garcia
Unidade Iguatemi
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“É imensamente gratificante trabalhar em uma empresa onde pude
fazer parte de sua história, e junto construir a minha, afinal, era uma
unidade em Iguatemi e hoje somos uma empresa com nove unidades
produzindo e duas em processo e fase de implantação”.

Motorista de Caminhão Pré Análise

Encarregado de Tratos Culturais

Supervisor de Tratos Culturais

Wagner Eduardo
Batista

“Quando comecei a faculdade, já pensava em seguir para a área
que trabalho hoje. Eu demonstrei interesse e a empresa me deu a
oportunidade de crescimento.”

Unidade Cidade Gaúcha

Bituqueiro

Operador de Trator

Técnico de Segurança do Trabalho

Encarregado de Treinamento

Marinho Martinello

“Desde que comecei a trabalhar na empresa, sempre pensei em
crescer aqui dentro. A empresa me deu essa oportunidade e meu
papel, agora, é ser cada vez melhor no que eu faço. Eu considero a
empresa uma escola. Comecei a trabalhar aos 19 anos, e tudo que eu
sei aprendi aqui.”

Unidade Cidade Gaúcha

Coordenadora do Laboratório PCTS

Elenilda Trazzi
Rodrigues

Gerente Industrial

“Estude. Se possível, faça pós-graduação, leia livros, jornais, faça
pesquisas, converse com amigos técnicos e visite outras empresas.
Faça o melhor para sua empresa como se fosse sua”.

Unidade Ivaté

Estagiário

Paulo Rogério
Trindade

Supervisor de Tratos Culturais

Supervisor de Planejamento

Gerente Agrícola

“Posso afirmar que a cada dia tenho um novo aprendizado, como se
cada dia fosse o primeiro na empresa”.

Unidade Cidade Gaúcha
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Sergio Joao Macacari
“Eu adoro meu trabalho. Já me
aposentei - em 1999 - mas continuo
aqui. Não paro porque, apesar da
idade, a saúde e a vida vão indo
bem... É importante estar sempre se
movimentando”.
Daniela Giannini

Aos 76 anos, Sergio João Macacari tem uma longa
história com o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar.
Como chefe de mão de obra do corte de cana manual, na
Unidade Cidade Gaúcha, coordena uma equipe de 400
pessoas e tem na boa personalidade e experiência os
maiores segredos para o sucesso do seu trabalho.
Mesmo antes de entrar na usina, o senhor já
trabalhava com fazendas, em contato direto com o
campo. Conte sobre como começou nessa área.
Eu sempre trabalhei na roça. Quando era menino, ia
pra escola e, quando voltava, ia ajudar minhas irmãs a
carpir café. Meu pai era administrador de uma fazenda
na época. Quando terminei o primário, comecei trabalhar
como carroceiro nessa fazenda e fiquei por uns quatro
anos. Meu primeiro emprego de mais responsabilidade
também foi nessa fazenda que meu pai administrava. Fui
ser fiscal de terreiro de café e depois acabei assumindo
a administração. Foi em 1981 que surgiu a usina aqui
em Cidade Gaúcha e, em 1988, me chamaram para vir
pra cá. Entrei como responsável pelo pessoal do corte e
carregamento de cana. Conforme o negócio foi crescendo,
as áreas foram sendo divididas e acabei como chefe de
mão de obra do corte de cana manual, cargo que tenho
até hoje.
O senhor lida com muita gente no trabalho.
Como é sua rotina e quais os maiores desafios que
encontra no dia a dia?
Já chegamos a ter cerca de 1.200 cortadores de
cana e eu era responsável por todos eles. Hoje temos
uma média de 400. Chego à usina por volta das 6h30,
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pego o carro e desço para a lavoura. Eu supervisiono e
corrijo o serviço dos cortadores, ando pelo campo o dia
todo, acompanhando as turmas que ficam divididas em
várias áreas. Eu gosto de estar no meio do pessoal, de
conversar, brincar... Tem gente que já trabalha comigo
há 15, 20 anos, então acabamos ficando amigos. É claro
que, às vezes, não é tão fácil, tem que ter paciência, saber
falar o que precisa sem ofender. As pessoas podem ser
muito diferentes de um dia pro outro, podem ter tido algum
problema em casa ou algo do tipo, mas se a gente chega
com jeitinho pra conversar, acaba ficando tudo bem. Na
verdade, já estou tão acostumado a ficar no meio de toda
essa gente que, quando chega domingo em casa, acho
até estranho. Eu adoro meu trabalho. Já me aposentei –
em 1999 – mas continuo aqui. Não paro porque, apesar
da idade, a saúde, a vida vão indo bem... É importante
estar sempre se movimentando!
O senhor acompanhou muitas fases de transição
da empresa. Como foi o processo e quais foram as
mudanças mais significativas que viu?
Quando a Santa Terezinha assumiu a usina, muita
coisa mudou. Na verdade, mudou quase tudo, mas para
melhor. Ainda assim, as pessoas sempre tem medo de
mudanças, mesmo que elas venham para o bem, então
teve um pouco de resistência no começo. Mas bem
conversado e com muita paciência a gente contornou.
Veio muita coisa boa com a mudança. A preocupação
com a segurança e o uso dos EPIs (Equipamentos de
Segurança Individual) aumentou muito. Hoje a gente tem
um plano de saúde muito bom, uma ajuda de custo para
comprar remédios... Isso tudo, para quem valoriza, é muito

Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha
Fotos/ Suelen Albuquerque

importante, faz a gente trabalhar com mais amor. Outra
coisa que mudou bastante, é que agora têm muito mais
apoio e investimento pra capacitar as pessoas. A empresa
dá cursos, aperfeiçoamentos... Assim, mesmo depois de
tanto tempo aqui eu continuo aprendendo.
O senhor se mudou do estado de São Paulo
para Cidade Gaúcha em 1967 já casado, mas foi
no Paraná que construiu sua família. Durante todo
esse tempo, seu trabalho o ajudou a conquistar
algum sonho importante?
Casei com 24 anos, já tenho 52 anos de casado e seis
filhos, três casais. As três meninas moram no estado de
São Paulo. O meu filho mais velho mora em Curitiba, e
os outros dois meninos também trabalham na usina, um
aqui em Cidade Gaúcha e o outro em Umuarama. Meu
trabalho aqui me ajudou a conquistar a formação de todos
eles e também me ajudou a construir minha casa, que era
um grande sonho meu. Hoje eu posso curtir meus filhos e
meus netos com tranquilidade. Se Deus me deixar onde
estou, podendo trabalhar, com saúde e minha família, já
sou um homem feliz. É o que eu sempre digo: enquanto
eu continuar conseguindo fazer meu serviço, e ele ainda
servir pra empresa, quero ir levando.
Trabalhando em lavoura de cana por tanto tempo,
o senhor pode acompanhar muitas evoluções do
trabalho no setor. Quais considera as evoluções
mais importantes?
Desde 1981 até hoje mudou muita coisa. Quando
comecei nessa área, tudo era pouco. Faltava gente,
faltavam máquinas... Onde precisava de 10 tratores,

tinha cinco. Tudo era plantado na mão e ninguém era
acostumado com o trabalho ainda. Antes trabalhávamos
com 4 mil hectares de cana-de-açúcar. O negócio foi
crescendo, hoje já temos cerca de 30 mil hectares, mas
também temos muito mais gente, mais máquinas e mais
tecnologia.
O senhor é muito querido pelos colegas de
trabalho e já fez muitos amigos dentro da empresa.
Por conta disso, seus colegas te prepararam uma
surpresa no seu aniversário, certo? Pode nos contar
como foi?
Ah, essa surpresa me deixou muito contente. Eu
tinha pegado três dias de folga por conta do banco de
horas bem na época do meu aniversário. Normalmente,
levanto as 5h30 da manhã, mas nesse dia, como não iria
trabalhar, acordei e fiquei na cama. Ainda estava deitado
com a minha esposa quando começou um barulho de
toque de viola e o pessoal cantando parabéns. A gente
levou um susto, eu pulei da cama! Aí fomos abrir a janela
e eu vi todo o pessoal do trabalho lá fora, me fazendo uma
serenata. Eu não desconfiava de nada. Foi tudo combinado
com meu filho, que abriu o portão e ajudou todo mundo
a entrar e ir até a minha janela. Eu nunca tinha recebido
uma serenata, fiquei emocionado. Minha esposa também
ficou muito feliz. Em todos esses anos, fiz muitos amigos
aqui. Às vezes eu saio da cidade e encontro pessoas de
muito tempo atrás que ainda se lembram de mim porque
trabalhamos juntos. Eu acompanhei o crescimento de
várias pessoas e tem muita gente aqui na usina que é
importante pra mim.
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Orgulho de Ser Usina Santa Terezinha
Antônio Marcos Apolônio – Chefe da Oficina Agrícola

“Passei por vários setores, pude aprender muito e isso me
ajuda muito no meu trabalho. Conhecendo os desafios dos outros
setores, saber como funciona os dois lados da moeda, é muito
importante. Eu sempre fui muito curioso, gosto de aprender,
de ir atrás. Com essa qualidade e com as oportunidades que
a empresa me deu, pude ir crescendo e chegar ao cargo que
estou hoje.

Valdirene da Silva Quinderé – Almoxarife A

“Eu sempre procurei mudar e evoluir na empresa. E ainda
procuro. Quero ir cada vez mais longe. Já estou aqui há quase
10 anos e passei de auxiliar de cozinha, a auxiliar de limpeza até
chegar onde estou. A mudança foi um grande desafio, mas corri
atrás e aprendi.”

Adeliany Feitosa Previatte – Chefe do Departamento Pessoal

“Entrei na usina aos 17 anos. Comecei a trabalhar como
almoxarife, depois fui para o departamento pessoal, como
auxiliar. Com a entrada da Santa Terezinha, veio também a
oportunidade de crescimento na empresa. Isso fez com que todo
mundo permanecesse mais unido.”
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ÁGUA NA
BOCA

Brasileirinho
O Água na Boca desta edição traz uma forma criativa
de preparar um dos pratos mais clássicos da culinária
brasileira: o arroz com feijão. A receita do ‘Brasileirinho’
faz parte do programa Cozinha Brasil, do Sesi (Serviço
Social da Indústria) e, além de deliciosa, é super
saudável!

Porção

•
•
•

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Valor calórico: 434 kcal

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de feijão
2 xícaras (chá) de arroz
1 ½ xícara (chá) de cebola
1 colher (sopa) de manteiga
3 dentes de alho
4 ovos
1 xícara (chá) de farinha de mandioca
1 xícara (chá) de banana com casca
4 colheres (sopa) de cheiro verde

Modo de preparo

Cozinhe o feijão e reserve. Faça o arroz com ½ xícara de cebola, 1 dente de alho, ½ colher
de manteiga e sal. Doure o restante da cebola e do alho na outra metade da manteiga. Coloque
os ovos e mexa bem, para desmanchar. Acrescente o arroz, o feijão sem caldo e a farinha
de mandioca. Misture. Tempere com sal a gosto. Acrescente a banana cortada em pedaços
pequenos e o cheiro verde e mexa delicadamente.
Dica: O arroz e o feijão juntos são uma combinação completa de proteínas vegetais. Devemos
consumi-los de 4 a 5 vezes por semana!
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COMPARTILHE

“Nestas férias, eu e o meu marido - Robson
- resolvemos fazer uma viagem diferente pela
América do Sul. Conhecemos uma das sete
maravilhas do mundo, o Machu Picchu. Um
lugar mágico que todos deveriam conhecer.
Outra maravilha do país é a cidade de Cuzco,
fundada pelos Incas. Nas fotos, vocês podem ver
as ‘lhamas cusquenhas’ que são bastante vistas
na cidade e, também, na Praça das Armas. Eu
recomendo a viagem. Com certeza!”

Colaboradora Karina Azevedo, Corporativo
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No último dia 26 de abril vivemos, em Umuarama,
junto a nossos familiares e amigos, um momento
extremamente especial: nosso tão esperado
casamento! Como ouvimos no comentário inicial
da celebração “Amar é experimentar a plenitude
do bem, um êxtase divino e humano, onde a terra
e o céu formam um paraíso sem contradições.
Impulsionados pela necessidade de companhia
e amor”.

Colaboradora Taíse Signorini, Unidade Cidade
Gaúcha

A colaboradora Regina
Maria Colombo, da Unidade
Rondon, fez um poema
para um trabalho escolar
sobre as belezas do Brasil.
Incentivada pelas colegas,
ela decidiu compartilhar seu
trabalho com os leitores da
revista.

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

