
www.uag.com.br

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA É CAMPEÃ BRASILEIRA  
EM PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA NA SAFRA 2013/2014

O ano de 2014 iniciou com uma grande comemoração e se tornou 
memorável para toda equipe da Usina Açucareira Guaíra, que recebeu 

como a melhor empresa canavieira do Centro Sul do Brasil pela comissão 
julgadora formada pelo CTC (Centro de Tecnologia Canavieira) e 
Grupo IDEA, recebendo pelo segundo ano consecutivo, o prêmio 
de Usina CAMPEÃ BRASILEIRA DE PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA 
- SAFRA 2013/14. O prêmio foi entregue no dia 27 de Março de 
2013, na ocasião do 16º Seminário de Mecanização e Produção de 
Cana-de-Açúcar, em Ribeirão Preto, no Centro de Eventos Taiwan, 
sendo recebido pelo Sócio-Diretor da empresa, Eduardo Junqueira 
da Motta Luiz e pelo Diretor Agrícola, Gustavo Villa Gomes.  
A empresa obteve na safra em questão (2013/14) a produtividade  
média de 103,5 ton/h, considerada a maior produtividade do ano entre as 
mais de 250 Usinas que disponibilizam seus dados ao CTC, pela aplicação 
da mais alta tecnologia de produção da cana-de-açúcar.

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA CONQUISTA SELO BRONZE NO  
“PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO VALORE” DA BAYER 

Com muito empenho, dedicação e compromisso com a preservação 
do meio ambiente, a Usina Açucareira Guaíra conquistou no último dia 

Valore”. A cerimônia de entrega foi realizada no Clube das Mangueiras 
Wanda Ferreira Junqueira na Fazenda Rosário, sendo recebido pelo 
Sócio-Diretor da empresa, Eduardo Junqueira da Motta Luiz. Criado em 

entre outros objetivos, agregar valor aos produtos oriundos do campo, 
assegurar a competitividade ao produtor brasileiro dentro de um mercado 
global exigente por qualidade e preocupado com questões ligadas à 
sustentabilidade da cadeia de produção. O processo de auditoria foi realizado 
em dois dias, avaliando toda a infraestrutura e áreas de produção de cana 
da usina, a qual obteve índices excelentes em: estrutura e condições de uso 
das áreas de vivencia dispostas em todas as frentes de trabalho; instalações 

PALAVRA DO DIRETOR
O setor sucroenergético vive a maior crise de sua história devido às políticas desastrosas dos preços dos combustíveis adotadas 
nos últimos anos. Ao longo das cinco safras recentes, 44 usinas fecharam (de um total de 384). Das usinas atuantes, há 33 em 

uso do etanol e, principalmente o congelamento do preço da gasolina que impediu a competitividade do etanol nas bombas dos postos 
de combustíveis, foram cruciais para o cenário que estamos vivenciando no setor. Somente as usinas que não realizaram grandes 
investimentos, e que possuem altos índices de produtividade estão sobrevivendo a esta crise. Se não houver nenhuma mudança de 
política econômica para o setor, a perspectiva é que um número maior de usinas feche ou entre em recuperação judicial.  

e equipamentos; tecnologia agrícola; treinamentos; gestão ambiental e de saúde e segurança do trabalho; práticas trabalhistas; 
controle de pragas; gestão do solo; e uso de defensivos. A Usina Açucareira Guaíra foi a primeira a atingir 100% de conformidade em todos 
os 140
empresa benefícios como sustentabilidade dos negócios no longo prazo; diferenciação do produto no mercado, assistência técnica e expertise 

produtividade. Toda a equipe técnica da Usina Açucareira Guaíra esteve empenhada na conquista do selo bronze, e a expectativa é que ao longo 

Engenheiro Ambiental da empresa, Anderson Malerba
laureou o Sócio-Diretor, Eduardo Junqueira da Motta Luiz, em homenagem à conquista do premio “Campeã em Produtividade Agrícola 
Safra 2013/14” na região de Ribeirão Preto e Brasil, conquistado pela adoção de boas práticas agrícolas e alta tecnologia.
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MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS MARCA INÍCIO DA SAFRA 2014/2015  
NA USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA

EMPRESA RECEBE VISITA DOS ALUNOS DA  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNESP)

No dia 23 de abril, a Usina Açucareira Guaíra recebeu a visita técnica 
de 13 alunos da pós-graduação em Engenharia Agronômica em nível 
de Mestrado e Doutorado da Universidade do Estado de São Paulo 
(UNESP – campus Botucatu). Durante a visita foi apresentado aos 
alunos o vídeo institucional, e uma breve introdução dos números de 
desempenho e práticas agrícolas sustentáveis empregadas pela empresa, 
proporcionando ampla discussão técnica e troca de informações. 
Em seguida foram encaminhados ao campo, visitando as fazendas e 
conhecendo o planejamento e execução das operações ali realizadas, 
obtendo explicações dos gestores responsáveis, em especial as duas 
modalidades de plantio mecanizado, conhecendo suas diferenças e 
avaliando as vantagens de cada processo. Também acompanharam a 

Na manhã do dia 01/04 foi realizada na Usina 
Açucareira Guaíra a missa para registrar o início da 
safra 2014/2015. O evento foi realizado no Clube 

Fazenda Rosário às 9 horas da manhã. A celebração 
foi presidida pelo Padre Edson Páttaro pároco 
da Paróquia de São Sebastião em Guaíra, que 
ministrou as bênçãos à empresa e aos colaboradores.
Participaram da cerimônia aproximadamente 300 
pessoas, entre diretores, funcionários e convidados.  
A realização desta celebração tem por objetivo 
a confraternização dos colaboradores da 

e preparação espiritual para mais uma safra, 
independentemente  de religião, foi evidenciado 
a fé e a importância do fortalecimento do trabalho 
em equipe e espírito de união entre todos.  

colheita mecanizada utilizando piloto automático (GPS), tendo como exemplo a colheita de muda, onde foram 
apresentadas especificidades necessárias para obter matéria prima de boa qualidade e um ótimo resultado de 

A missa tradicionalmente celebrada é um marco inicial 
para a nova safra com as bênçãos declaradas, por meio 
da cerimônia. A nova safra teve início no dia seguinte.

TREINAMENTO MERCEDES BENZ 
Durante os dias 01 e 04 de abril, foi realizada na Usina Açucareira Guaíra 
a apresentação dos novos caminhões Mercedes Benz AXOR 3344 
semiautomáticos adquiridos pela empresa, e o treinamento fornecido 
pelo instrutor técnico da Mercedes, Sr Rogerio Pirez, abordando os 
temas: trafegar com veículo sempre tracionado; rotação correta do 
motor; tecnologia Blue Tec 5; previsão de chegada; aproveitamento da 
inércia; e comportamental, análise de conduta. O objetivo foi capacitar 
os condutores destes novos caminhões canavieiros sobre a maneira 
adequada de conduzi-los, proporcionando assim uma maior economia de 
combustíveis para empresa e a segurança de seus colaboradores. 
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17ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE – 2014

pode sobreviver por mais de 24 horas no ambiente, é transmitido através das vias respiratórias ao falar, tossir e espirrar. 
Durante o inverno o vírus da gripe passa a circular, e o período que antecede esta estação do ano é ideal para que as 
pessoas sejam imunizadas contra a doença. As campanhas de vacinação realizadas nas empresas são comprovadamente 

Usina Açucareira Guaíra 
iniciou no mês março a 17° Campanha de Vacinação contra a gripe. Na primeira etapa a equipe de enfermagem 
da empresa levou ao conhecimento dos colaboradores informações sobre a importância, benefícios e esclarecimento 
de alguns mitos sobre a vacina. A aplicação das vacinas iniciou-se em abril e teve uma adesão de 2.385 doses entre 
colaboradores e dependentes dos municípios de Guaíra, Ipuã e Miguelópolis.

Em comemoração ao Dia Mundial 
da Água, 22 de março, e diante da 
importância deste bem natural essencial 
a vida, a Usina Açucareira Guaíra, através 
do seu departamento de meio ambiente, 
preparou algumas atividades ambientais 
para 40 alunos do 6° ano do Colégio 
Zezinho Portugal. O evento comemorativo 
ocorreu no dia 21/03, no Clube das 
Mangueiras na Fazenda Rosário. As 
crianças assistiram ao vídeo educacional 
sobre as at iv idades sustentáveis 
realizadas pela Usina Açucareira Guaíra, 
palestra sobre a importância de preservar 
água, distribuição de folders educacionais 
sobre o uso racional da água e mudas 
de árvores de espécies nativas doadas 
pela prefeitura municipal de Guaíra. 
Em seguida foram encaminhadas para 
conhecer a Estação de Tratamento de 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

são tratados e, através de circuito fechado, a água é reutilizada na lavagem 
de toda a frota da empresa, reduzindo ainda mais a captação de água 
utilizada nesses processos, favorecendo a garantia de recursos hídricos em 
quantidade e qualidade. 

EMPRESA REALIZA EVENTOS SOCIOAMBIENTAIS

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 junho, e diante da 
importância de manter um meio ambiente equilibrado, a Usina Açucareira 
Guaíra, através do seu departamento de meio ambiente, preparou 
algumas atividades ambientais aos colaboradores dos diversos setores 
da empresa. O evento comemorativo ocorreu no Clube das Mangueiras 
na Fazenda Rosário. Diante do cenário em que estamos vivenciando 
com escassez de água por falta de chuvas, reservatórios baixos e 
da importância deste bem natural essencial à vida, o tema abordado 
para a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente foi o consumo 
consciente da água. O objetivo foi conscientizar os colaboradores quanto 
à utilização racional da água, através de pequenas atitudes realizadas 

por eles, tanto dia a dia na empresa quanto em seus lares, evitando assim o desperdício deste bem tão precioso.  
Os colaboradores da empresa assistiram ao vídeo educacionais sobre as atividades sustentáveis realizadas pela Usina 
Açucareira Guaíra, palestra sobre a importância de preservar água, distribuição de folders educacionais sobre o uso 

esta já fazem parte do calendário ambiental da empresa, concretizando suas ações socioambientais e o compromisso 
em preservar o meio ambiente. 
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EXPEDIENTE

COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA 2014
A Páscoa é um momento doce 
e prazeroso compartilhado em 
família e com os amigos, além de 
grande oportunidade para integrar e 
confraternizar. Com este objetivo, foi 
realizada no mês de abril a festiva 
de Páscoa no Clube das Mangueiras 

Fazenda Rosário. O tema escolhido 

REGINALDO ROSA É CAMPEÃO PAULISTA 2014 E RECORDISTA  
NO LEVANTAMENTO DE PESO NA MODALIDADE SUPINO

Desde 2009 a Usina Açucareira Guaíra tem patrocinado atletas no levantamento de peso e outras 
 

Reginaldo Francisco Rosa, colaborador da empresa desde 2007. O esportista que 
é praticante do levantamento de peso na categoria SUPINO sagrou-se campeão do  
XXI Campeonato Paulista realizado na capital no mês de abril. Reginaldo foi campeão 
em sua categoria, alcançando a marca de 272,50 Kgs, contra 250 do 2º colocado e 240 do  

como o melhor atleta da competição (avaliação realizada em todas as categorias participantes 
do campeonato num total de 270 atletas). Parabenizamos o atleta por mais esta conquista.

convidativo e destacado em toda a 
decoração. A garotada se divertiu 
com os brinquedos espalhados no 
clube e junto aos demais convidados 
se deliciaram com salgadinhos e um 
especial Buffet de massas. Como 
inovação e seguindo o tema, foram 
mantidas durante todo o evento duas 
cascatas de chocolates servidos 
com frutas diversas e marshmallow, 

além de docinhos, bolo e chocolates.  
O compromisso social das empresas 
do Grupo Usina Açucareira Guaíra 
foi evidenciado na Páscoa com a 
distribuição de chocolates a todos os 
colaboradores e também para algumas 
entidades que a empresa é parceira 
como o Centro de Ação Social N. Sra. 
Aparecida e APAE - Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais.  


