
PALAVRA DO DIRETOR
A Usina Açucareira Guaíra, se antecipando 
ao futuro, vislumbra para este ano 
uma mudança de paradigma no setor 
sucroenergético mundial com o advento 
da nova tecnologia de plantio de cana de 
açúcar. Há 3 anos, quando procurada, a 
empresa aderiu à idéia de desenvolver, 
em parceria com a multinacional 
Syngenta, um novo sistema de plantio 
(PLENE) que garantiria um canavial com 
elevada sanidade, produtividade, ganhos 
econômicos e maior sustentabilidade. Ao 
mesmo tempo a John Deere, empresa 
que somos parceiros no desenvolvimento 
de equipamentos, trabalhava no 
desenvolvimento de um implemento que 
efetuasse a operação de plantio desta 
nova tecnologia. Consolidando nossas 
expectativas, em julho do ano passado, 
assinamos o 1º Contrato Mundial do 
PLENE e agora o 1º Contrato Mundial das 
Plantadoras GreenSystem. Acreditamos 

que o Brasil, o maior produtor mundial 
de cana - de - açúcar, dará um grande 
passo para a consolidação de sua posição 
ímpar no mercado de venda de álcool e 
açúcar no mundo. A assinatura destes 

e preocupação com a sustentabilidade, 
que advém de práticas agrícolas como: 
a colheita mecanizada da cana-de-
açúcar crua em 100% da área e plantio 
direto da mesma com utilização de 
GPS, aplicação de corretivos de solo em 
taxa variável, rotação de cultura (soja) 
nas áreas de reforma dos canaviais e 
emprego de softwares que auxiliam na 
gestão das atividades agrícolas. Além dos 
investimentos tecnológicos, sabemos da 
importância de investirmos na capacitação 
dos nossos colaboradores buscando 
através destas ações o crescimento 

refletirá nos resultados da empresa. 

Com este objetivo estão em andamento 
diversos treinamentos, tanto voltados para 
a área técnica, como comportamental 
no desenvolvimento de lideranças. Este 
conjunto de ações tem nos permitido atingir 
excelentes resultados: canaviais com 
12 cortes sem redução de produtividade 
onde a média alcançadas nos últimos 4 
anos foi de 97,53 toneladas/hectare. O 
incremento de sacarose em 2010, em 
relação à região de Ribeirão Preto segundo 
relatório do PAMPA, foi de 14,06 toneladas/
hectare. Isto representa uma produção de 
1280 kg de açúcar a mais por hectare. 
Sustentabilidade, inovação tecnológica e 
capital humano são alicerces fundamentais 
para um futuro certo e promissor de toda 
organização. Aproveito para reconhecer 
a competência e o compromisso de cada 

desejando a todos um ano de conquistas e 
realizações.

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA ASSINA 1.º CONTRATO MUNDIAL DE
 COMPRA DA PLANTADORA DE CANA-DE-AÇÚCAR (PLENE) 

Com a assinatura do 1º contrato mundial 
do PLENE, em julho de 2010, a Usina 
Açucareira Guaíra Ltda em parceria com 
a Syngenta deu um enorme passo em 
direção ao futuro com a adoção deste 
novo sistema de plantio de cana-de 

o plantio de cana-de-açúcar na medida 
em que oferece gemas tratadas contra 
doenças e pragas, garantindo sanidade, 
pureza varietal e rastreabilidade. Na 
tecnologia convencional usa-se entre 12 e 
15 toneladas de gemas para plantar cada 
hectare de cana. Já a tecnologia do PLENE 
pode reduzir esse intervalo para 1 a 
2 toneladas. A inovação poderá 
redu z i r  c o n s i d e r a v e l m e n t e  o s 
custos de  plant io. Esta nova cana, 
plena de novas tecnologias, também 
d e v e  a u m e n t a r  s e n s i v e l m e n t e 

Diretores da Usina Açucareira Guaira e representantes da Syngenta e John Deere durante a assinatura do contrato

a produtividade agrícola e produzir 
uma cana de melhor qualidade. 
A adoção do PLENE também traz inúmeros 
benefícios ao meio ambiente, é possível 
fazer o plantio direto da cana-de-açúcar 
que elimina diversas operações agrícolas 
(aração, gradagem e subsolagem), 
minorando assim a emissão de dióxido 
de carbono e também a compactação 
do solo pela utilização de equipamentos 
agrícolas mais leves e tratores com 
menor potência neste s istema.
Para a operacionalização desta nova
tecnologia se fez necessário o 
desenvolvimento de um implemento que 
efetue a deposição dos “minitoletes” 
no solo, de maneira a garantir que este 
tenha condições ideais para atingir 
o máximo potencial de germinação.  
O equipamento foi produzido pela 

John Deere onde muitas alterações foram 
realizadas para obter uma plantadora 
que fornecesse todas as condições 
necessárias para se atingir tal objetivo. 
A Usina Açucareira Guaíra e a Syngenta 
participaram do desenvolvimento deste 
projeto. O resultado de todo este árduo 

15 de fevereiro quando a Usina Açucareira 
Guaíra Ltda assinou o 1º contrato mundial 
de compra da Plantadora de Cana - 
de - Açúcar (PLENE) GreenSystem 
que efetuará o plantio desta nova 
tecnologia em implantação no 
setor sucroenergético.  Estiveram 
presentes na assinatura do contrato 
Eduardo Junqueira da Motta Luiz 
(Sócio Diretor da Usina Açucareira 
Guaíra Ltda), José Luís Coelho 
(Gerente de Marketing Estratégico – 
Segmento Canavieiro América Latina) 
da John Deere, Marcelo Ribeiro de 
Mendonça (Sócio Diretor do Grupo 
Colorado) e Marcio Farah (Gerente 
Comercial  – Novas Tecnologias 
para Cana-de-Açúcar)  da Syngenta. 
O evento foi registrado por diversos 
veículos de comunicação ligados ao 
setor sucroenergético e na coletiva de 
imprensa realizada ficou evidenciada 
pelas multinacionais John Deere e 
Syngenta, a importância da parceria 
com a Usina Açucareira Guaíra no 
desenvolvimento de todas as etapas 
do processo desta nova tecnologia.



O treinamento é uma ferramenta 
importante numa empresa que busca a 
excelência e a qualidade nos resultados. 
Os impactos de um treinamento de 
longo prazo numa organização podem 

desempenho, motivação e atitudes 
dos participantes. Quando executamos 
qualquer tipo de atividade, seja ela 
simples ou complexa, temos que ser 
competentes. Para tanto, competências 
cognitivas (conhecimento), atitudinais 
(atitudes, valores, criatividade, emoção, 
auto-estima e inter-relacionamento) 

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA E FAZENDA ROSÁRIO 
INVESTEM EM TREINAMENTOS

e operacionais (experiências e 
produtividade) devem sempre ser 
desenvolvidas e aperfeiçoadas. Treinar 

com um único propósito: fazer com 
que todos cresçam (empresa / 
colaborador). Com este objetivo, a 
Usina Açucareira Guaíra e a Fazenda 
Rosário estão realizando diversos 
cursos para área técnica e também 
para área de Gestão e Liderança.  O 
objetivo principal é a capacitação de 
nossos colaboradores e a construção 
de um excelente clima organizacional, 

reconhecimento e recompensa. 
Enfatizamos aos nossos colaboradores 
que o seu aprendizado será um bem, 
em primeiro lugar para ele mesmo, 
devendo vestir primeiramente a sua 
camisa, para extrair o máximo possível 
buscando o seu desenvolvimento como 
pessoa e ser humano, capaz de obter o 
seu sucesso e aí poder vestir a camisa 
da empresa podendo oferecer o melhor 

treinados que têm motivação são 
essenciais para o sucesso da empresa.

Acompanhe abaixo alguns dos treinamentos realizados e outros que estão em andamento:

Treinamento Munck e Guindaste Curso NR10 ministrado pelo SENAI Treinamento prático (OXICORTE)

Treinamento Sistema Hidraulico Básico Noções Básicas de Primeiros Socorros Gestão de Pessoas ministrado pelo SENAI

Plano de Ações Emergencial 
nas frentes de trabalhos

Treinamento com os novos 
caminhões de Bombeiro

Entrega técnica dos novos 
caminhões de Bombeiro



USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA  DOA ALIMENTOS 
PARA CAMPANHA GUAÍRA SOLIDÁRIA

Em uma demonstração de 
sol idar iedade às ví t imas das 
chuvas na região serrana do 
Rio de Janeiro,  o Jornal  Guaíra 
em parcer ia com a Guarda Civi l 
Munic ipal  real izou a Campanha 
Guaíra Sol idár ia através da 
arrecadação de al imentos não 
perecíveis,  água e p r o d u t o s 
de higiene e l impeza.  Houve 
u m a  g r a n d e  p a r t i c i p a ç ã o 
dos c i d a d ã o s  g u a i r e n s e s  e 

XIX SIPAT (INDÚSTRIA)  E  XVIII SIPATR (AGRÍCOLA)
Baseada no tema: “Trabalhar com 
Segurança é Respeitar a Vida”, 
a Usina Açucareira Guaíra Ltda 
e Fazenda Rosário realizaram, 
entre os dias 01 e 04 de fevereiro, 
a XIX SIPAT - Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes e XVIII 
– SIPATR – Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho 
Rural. O evento aconteceu no Clube 
das Mangueiras, na Fazenda Rosário 
em Guaíra. O evento foi promovido 
pelo Departamento de Segurança 
e Saúde do Trabalho em parceria 
com a CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) e CIPATR 
(Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho Rural). 
Todas as palestras e atividades 
visaram promover a valorização da 
vida por meio da segurança, saúde 
e solidariedade.  Cerca de 1900 
colaboradores participaram das 
programações. A primeira palestra, 
realizada no dia 01 de fevereiro, 
abordou o tema “Direção Defensiva”, 
ministrada pelo Tenente Luciano Di 
Doné, o Sargento Rinaldo Onofre 
Frabi, o Capitão Márcio Rogério 
Simplício e o Policial Militar Claudio 

Ferreira dos Santos. O tema 
abordado no segundo dia de palestra 
foi “Tabagismo”, sendo apresentado 
o que é, suas conseqüências para 
a saúde, doenças provocadas 
pelo fumo e dependência da 
nicotina.   “Alcoolismo e Drogas” foi 
o tema abordado no terceiro dia. Os 
colaboradores puderam conhecer 
um pouco mais sobre os tipos de 
drogas lícitas e ilícitas como: fumo, 
álcool, maconha, cocaína, crack, 
ecstasy e seus efeitos no organismo. 
Os problemas sociais, familiares, 
pessoais e nas empresas gerados 
pelo consumo de drogas também 
foram abordados. As palestras 

do dia 02 e 03 de fevereiro foram 
ministradas por Lucélia Garcia 
Correa (Enfermeira) e Joice Cardoso 
(Assistente Social). No dia 04 de 
fevereiro foi apresentada a palestra 
“Proteção Auditiva”, ministrada pela 
fonoaudióloga Cristiane Gouveia 
de Souza Mendes, apresentando o 
Sistema Auditivo, tipos de sons, ruídos 
e as interações com os indivíduos, 

trabalho, perda auditiva, exame 
audiométrico, medidas preventivas e 
a utilização do EPI’s (Equipamentos 
de Proteção Individuais).Todos os 
dias foram realizadas campanhas 
informat ivas sobre diabetes, 
tabagismo, alcoolismo, hipertensão 
arterial, coleta seletiva e ergonomia. 
A equipe de enfermagem também 
realizou aferição de Pressão Arterial 
(330 aferições) e testes de Glicemia 

houve sorteio de brindes entre os 
colaboradores em clima de alegria 
e descontração, homenagem aos 
grupos de apoio e as premiações 
das brincadeiras realizadas (palavra 
cruzada da segurança, palavra 
cruzada da saúde e alô segurança).

também de algumas empresas, 
colaborando com a campanha. 
A diretoria da Usina Açucareira 
Guaíra e F a z e n d a  R o s á r i o , 
t a m b é m  c o m o v i d a s  c o m  a 
s i t u a ç ã o  d a s  v í t i m a s  d e s t a 
tragédia, part ic iparam c o m  a 
doação de 70 cestas básicas, 
que foram entregues para o 
representante da Defesa Civil em 
Guaíra, o Comandante da Guarda 
Municipal Paulo Sérgio da Silva.

Grande número de colaboradores participaram
 das programações realizadas na SIPATR/2011

Colaboradores realizando 
aferição da pressão arterial

Testes de glicemia (DIABETES) 
realizado no evento

Sargento Rinaldo Onofre Frabi ministrou
 a palestra sobre (DIREÇÃO DEFENCIVA)

Os prêmios distribuídos 

Comandande da Guarda Municipal recebe as cestas 
doadas que foram enviadas ao Rio de Janeiro
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EXPEDIENTE

MENORES APRENDIZES 
FORMATURA DA TURMA 2010 E INÍCIO DA TURMA 2011

No último dia 15 do mês de dezembro, foi 
realizada a cerimônia de formatura da 3.ª 
turma dos menores aprendizes do Curso 
de Mecânico de Manutenção Básica. O 
programa é realizado em parceria da 
SOGUBE (Sociedade Guairense de 

Prefeitura do Município e as Usinas 
sucroalcooleiras do município entre 
elas a Usina Açucareira Guaíra Ltda. 

na Câmara Municipal de Vereadores 
de Guaíra com a presença do prefeito 

municipal José Carlos Augusto, a 
diretoria da SOGUBE, representantes 
do SENAI e os representantes das 
Usinas além de familiares dos jovens 
formandos. O objetivo do programa é 

os adolescentes do ensino regular 
contribuindo para uma formação de 
qualidade e para a criação de condições 
de inserção no mercado de trabalho. Já 
estamos iniciando o programa com uma 
nova turma de menores aprendizes 
para o ano de 2011.

EVENTOS SOCIAIS REALIZADOS PELA EMPRESA
NO NATAL 2010 – EMOÇÃO E ALEGRIA

Alegria, emoção e muita festa, esta foi 
a realidade dos eventos realizados nas 
entidades sociais no mês de dezembro. 
Há 12 anos a empresa realiza as 
festividades de natal nas creches do 
município de Guaíra, em diversas 
entidades sociais e também na Casa 

André Luiz, em Barretos. O Papai Noel 
enviado pela Usina Açucareira Guaíra 
nas entidades sociais para entrega de 
presentes e realização das festivas 
vivenciou grandes emoções.  Os gestos 
de carinho, amor e gratidão demonstrados 
pelas crianças, pelos idosos e pelas 

crianças especiais deixaram o bom 
velhinho emocionado. Alguns momentos 
especiais que ocorreram durante os 
eventos podem ser acompanhados nas 
fotos abaixo e também no vídeo que 
será disponibilizado no site da empresa
(www.uag.com.br).

Menores Aprendizes exibem o Diploma 
recebido na cerimônia de formatura

Casa André Luiz (Barretos) Casa André Luiz (Barretos) Apae (Guaíra)

Asilo (Guaíra) Creche Olga (Guaíra) Creche Dirce B. Lellis (Guaíra) Creche Dirce B. Lellis (Guaíra)

Cidade dos Meninos (Guaíra) Creche Dr. Waldemar Chubaci (Guaíra)

Apae (Guaíra)


