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Foi realizada na noite do dia 25 de Agosto, no Espaço Golf, em  
Ribeirão Preto – SP, a premiação do MasterCana Desempenho e 
MasterCana Social Centro-Sul 2014. O MasterCana, realizado 
desde 1988, é a mais tradicional premiação, que destaca quem 
é quem no setor sucroenergético. Com mais de 100 usinas  
reunidas, que correspondem a 2/3 da produção brasileira, o evento 
destacou o trabalho de inúmeros representantes do segmento, que 
mesmo passando por um momento conturbado, seguem exercendo 
com excelência os seus trabalhos. Confira os prêmios abaixo.

PRÊMIO MASTERCANA DESEMPENHO 2014 TECNOLOGIA AGRÍCOLA
A Usina Açucareira Guaíra foi laureada pelo 11° ano consecutivo, como destaque no país a utilizar de forma eficiente às 
tecnologias disponíveis, como: sistemas de planejamento em todos cenários do processo com regras que indicam insumos 
adequados; apontamento de operações via GPRS; agricultura de precisão: GPS em 100% do plantio e 30% da colheita, 
que há 06 safras é 100% mecanizada crua; aplicação de corretivos de solo em taxa variável, equipamentos de alta 
tecnologia, contribuindo no aumento da produtividade; parcerias com empresas do governo, multinacionais e faculdades 
através de pesquisas para evolução de manejo, processos e desenvolvimento de produtos e tecnologias. O prêmio foi 
recebido pelo Sócio-Diretor Eduardo Junqueira da Motta Luiz e a Assessora de Diretoria, Paula Junqueira da Motta Luiz.

Pela terceira vez e segundo ano consecutivo, a Usina Açucareira Guaíra conquistou o prêmio nesta categoria, sendo 
este recebido pelo Gerente de T.I Renato Martins. Alinhada no que há de mais moderno na área, a empresa realiza sua 
gestão baseada no ERP da SAP, com os sistemas de Recursos Humanos, Planejamento Agrícola, Logística e o Portal de 
Compras, integrados ao SAP automaticamente, o que elimina retrabalho e risco de informações inconsistentes; automação 
do recebimento de mercadorias através da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada; software de automação industrial; software 
Business Objects da SAP como ferramenta para tomada de decisão; software de geoprocessamento para geração de mapas 
temáticos para análise do canavial, solo e aplicação de insumos; apontamentos da Manutenção Automotiva executados 
no campo são efetuados eletronicamente através de coletor de dados (Palm) e transmitidos via GPRS integrados ao SAP, 
ganhando agilidade no processo e na segurança da informação; entres outros sistemas aplicados.

PRÊMIO MASTERCANA DESEMPENHO 2014 MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
Na categoria “Manutenção Automotiva”, a Usina Açucareira Guaíra foi premiada como sendo destaque no controle 
dos seus processos de planejamento automotivo, abordando: estratégia de manutenção; programações preventivas 
e serviços de terceiros através de ordens de serviços; notas de manutenção; apontamentos via bancada e no campo 
via PALM/GPRS; índices e indicadores de produtividade e eficiência mecânica; disponibilidade e indisponibilidade 
dos equipamentos; eficiência do atendimento mecânico; consumo de combustíveis e lubrificantes; gastos gerais 
sobre custos de reparo e manutenção (CRM); índices sobre durabilidade de peças e componentes; tempo médio 
entre falhas (MTBF) e tempo médio de reparo (MTTR); indicadores de horas trabalhadas, paradas e ociosas 
dos equipamentos; controle operacional e de rastreamento/localização via Web dos equipamentos através dos 
computadores de bordo (Auteq). O prêmio foi recebido pelo Gerente de Controle Automotivo, Adriano Martins Peres.

PRÊMIO MASTERCANA SOCIAL MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
O MasterCana Social tem como objetivo incentivar, reconhecer e premiar práticas de gestão de pessoas e 
responsabilidade socioambiental das empresas sucroenergéticas do Brasil. A empresa através do case Gestão 
dos Recursos Hídricos conquistou entre os 110 cases inscritos, o primeiro lugar na categoria “Meio Ambiente 
e Sustentabilidade” pela segunda vez, sendo este recebido pelo Engenheiro Ambiental Anderson Malerba. 
Explorar a água, recurso essencial à vida, de forma sustentável se tornou um dos pontos mais importantes 
e desafiador dentro das empresas, e gerenciá-la de maneira eficaz pode garantir nossa permanência neste 
planeta. A Usina Açucareira Guaíra é um exemplo deste compromisso com o meio ambiente, onde através 
do Programa de Gestão dos Recursos Hídricos, promove iniciativas que possibilitam o consumo sustentável 
da água, como: limpeza da cana por ventilação; reutilização da água nos processos de produção através 

PRÊMIO MASTERCANA DESEMPENHO 2014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

de circuito fechado; estações de tratamento de efluentes, tratamento VLC; reutilização; monitoramento da qualidade; pontos de 
captações todos outorgados; proteção dos mananciais; Programas Socioambientais; Projetos de Reflorestamento; entre outros. 
Além do prêmio concedido a empresa, o seu representante também ganhou uma bolsa integral para cursar MBA (Mestre em 
Administração de Negócios) na B.I Internacional. Programa como este, reflete a preocupação e compromisso da Usina 
Açucareira Guaíra em preservar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.
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A Bayer CropScience recebeu na manhã do dia 05 de 
julho, com o projeto programa de certificação  Valore, o 
1º lugar na categoria “Tecnologia” do Prêmio von Martius 
de Sustentabilidade 2014, outorgado pela Câmara de 
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, por meio de seu 
Departamento de Meio Ambiente, Energias Renováveis e 
Eficiência Energética. Há mais de 14 anos, esta premiação 
reconhece projetos que promovam o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural, alinhado ao conceito de 
sustentabilidade em todo o Brasil. O case vencedor de 
2014 foi o da Usina Açucareira Guaíra, situada no município 
de Guaíra (SP), cuja produção passou por rigoroso 
processo de acompanhamento e garantiu a certificação 
Valore Bronze da empresa. “Esta premiação reconhece 
nosso compromisso com a sustentabilidade na agricultura 
brasileira, por meio do Valore e da viabilização econômica 
do negócio dos nossos clientes, do engajamento social 
e de uma atuação ambientalmente correta”, diz Fabrício 
Rezende, gerente de Serviços da Bayer CropScience. 
“Conquistar o Prêmio von Martius confirma que a empresa 
está no caminho certo e que nossas soluções têm 
grande aceitação entre os empresários do agronegócio”, 
completa. A Usina Açucareira Guaíra conquistou a certificação 
após alcançar o nível de excelência operacional exigido 
pelo programa, sendo a primeira usina a atingir 100% de 
conformidade em todos os 140 requisitos do programa. 
Estes critérios consideram o respeito à legislação 

BAYER CROPSCIENCE CONQUISTA PRÊMIO VON MARTIUS 2014  
DE SUSTENTABILIDADE COM CASE GUAÍRA

regulamentadora do setor, responsabilidade 
ambiental e social. Além da preocupação com 
a sustentabilidade da cultura e com o meio 
ambiente, esta certificação oferece à empresa 
benefícios como sustentabilidade dos negócios 
no longo prazo; diferenciação do produto no 
mercado, assistência técnica e expertise de 
profissionais da Bayer CropScience; boas práticas 
agrícolas com uso racional de insumos e recursos 
naturais; qualificação profissional; melhor gestão 
dos negócios – alocação/utilização dos recursos 
de forma mais eficiente; além da diminuição dos 
custos da produção e maior produtividade.

VISITA DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

No dia 26 de junho, a Usina Açucareira 
Guaíra recebeu a visita técnica de 36 
alunos graduandos e 02 coordenadores 
do curso de Engenharia Agronômica da 
Universidade Federal de Uberlândia.  
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 t roca de 
informações. Devido à chuva no dia, 
não foi possível encaminhar os alunos 
ao campo para visitar as fazendas e 
conhecer o planejamento e execução 
das operações agrícolas.  Assim foram 
realizadas palestras pelos gestores 
da empresa, abordando as práticas 
desenvolvidas na área agrícola, 
como: programas de conservação 
do solo, amostragem de solo com a 

confecção do grid amostral, plantio 
mecanizado, operação de “quebra-
lombo, enleiramento e cultivo da 
palha, cultivo da soqueira, adubação, 
aplicação de sólidos em taxa variável 
e fixa, fertirrigação, aplicação de 
defensivos agrícolas através de 
autopropelido (Uniport / Jacto), colheita 
100% mecanizada utilizando piloto 
automático (GPS) e industrialização da 

cana de açúcar. Além de conhecer um 
pouco sobre algumas das atividades que 
a empresa realiza em prol da preservação 
do meio ambiente. Desta forma, a 
Usina Açucareira Guaíra auxilia na 
formação dos novos profissionais 
que estarão em breve no mercado 
de trabalho, norteando sua formação 
acadêmica e consequentemente sua 
vida profissional. 
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EMPRESA INVESTE EM PROGRAMA DE  
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

As palhas deixadas no campo pela 
colheita mecanizada da cana crua 
trazem inúmeros benefícios à cultura, 
mas associado ao período de estiagem 
e ventos fortes, permite a propagação 
rápida do fogo em caso de incêndios, 
pois se encontra bastante seca e solta 
sob a superfície do solo, dificultando o 
seu combate. E não é preciso muito para 
iniciá-lo, apenas uma fagulha, ou mesmo 
o calor do sol em condições específicas, 
pode deflagrar um incêndio de proporções 
catastróficas. Podemos ter como 
principais causas de incêndios: descuido 
humano, bitucas de cigarros lançadas em 
rodovias e estradas rurais que tangenciam 
os canaviais, queima não controlada em 
pastos e canaviais, queima de lixo e por 
pessoas que praticam atos de vandalismo 
colocando fogo nos canaviais. Os 
incêndios quando não controlados por uma 
brigada de incêndio treinada, pode trazer 
inúmeros impactos, como: destruição de 
plantações e construções rurais, perda 
de remanescentes florestais, morte de 
animais silvestres, inclusive de espécies 
ameaçadas de extinção, poluição do ar 
devido à emissão de material particulado 
e de gases poluentes, agravos à saúde da 
população desencadeados pela poluição, 
contribuição para o aquecimento 
global em decorrência da emissão de 
gases de efeito estufa e acidentes com 
queimaduras ou mortes de pessoas. 
As usinas não têm interesse na queima 
da cana de açúcar, pois o cenário que 
encontramos hoje no campo é o emprego 
da colheita mecanizada em cana crua. 
A Usina Açucareira Guaíra está pelo 
6° ano consecutivo com 100% de sua 
colheita mecanizada em cana crua e 
adotou algumas práticas para minimizar 
a propagação do fogo do fogo durante 

o combate aos incêndios, como: a 
realização da operação de cultivo 
nas áreas de cana de açúcar 
recém-colhidas, incorporando 
a palha no solo, não perdendo 
seus benefícios e reduzindo a 
velocidade de propagação do fogo; 
realização de aceiros entre a área 
cultivada e as APP’s, devidamente 
limpos e com medidas adequadas; 
e locação de caminhões pipas em 
pontos estratégicos para observação 
das áreas. Para o combate aos 
incêndios a empresa conta com 
18 caminhões bombeiros da frota 
equipados com kit para aplicação de 
espuma que reduz a velocidade de 
propagação do fogo, minimizando 
os danos provocados pela ação 
do mesmo nas áreas. A frota da 
Usina que compõe a Brigada de 
Incêndio é de 31 caminhões (dentre 
eles: os bombeiros já citados, calda 
pronta e lavadores de máquinas, 
que numa emergência estão aptos 
a receber água para apagar o 
fogo) e tão importante quanto um 
bom equipamento, a presença de 
pessoal capacitado para execução 
desta atividade é primordial, para 
tanto os 90 brigadistas da empresa 
passam por treinamentos anuais de 
combate a incêndio e uso correto 
dos EPI´s empregados nesta 
atividade, realizados pela equipe 
da Saúde e Segurança do Trabalho 
e Encarregados da equipe de 
brigada de incêndio. Também conta 
com 05 veículos leves de apoio,  
03 ambulância e colaboradores 
capacitados à prestação de 
pr imeiros socorros.  Além de 
realizar o combate aos incêndios 

em áreas agrícolas próprias e 
de terceiros, a empresa também presta 
socorro e serviços à comunidade, 
como apagar fogo em residências 
e empresas na cidade, caminhões  
e veículos.  Diante desde cenário, 
e preocupadas na preservação do 
meio ambiente e saúde da população, 
a Usina Açucareira Guaíra, juntamente 
com outras usinas da região, fundaram 
o Plano de Auxílio Mútuo Emergencial 
(PAME), estabelecendo diretrizes, 
planejamentos, projetos, prevenção, 
trabalhos e ações relacionadas com 
as eventuais ocorrências de incêndios 
ou situações de emergências que 
possam resultar em sinistros nas 
áreas de cana de açúcar e outras 
culturas, nas áreas de preservação 
permanente (APP´s), e atendimento 
emergencial nas comunidades, 
quando assim for convocado.  
A parceria entres as usinas no combate 
aos incêndios é fundamental para 
se obter o sucesso e eficácia no 
controle do fogo, garantindo que a 
área atingida seja bem menor do que 
se tivesse em outras condições.  Mas 
mesmo com todos os equipamentos 
que as Usinas da região possuem, é 
importante a conscientização de toda 
a população para evitar a ocorrência 
destes incêndios. Lembre-se que todo 
incêndio começa pequeno, portanto 
evite queimar lixo, palhada, pastagens, 
ou qualquer resíduo, pois, muitas vezes 
é dessa forma que devido a ventos fortes, 
pouca umidade no ar e outras condições 
que podem favorecer a propagação do 
fogo, este pode se tornar incontrolável. 
Pense nisso antes de agir, suas ações 
podem ser decisivas em preservar ou 
destruir o meio ambiente. Para tanto 
a empresa oferece uma premiação 
para os delatores com total sigilo, 
que comprovarem através de fotos e 
vídeos, pessoas em ações criminosas  
ateando fogo nos canaviais, matas, 
margens de estradas e rodovias, com 
o intuito de enquadrar os criminosos 
às punições previstas por lei.  
Atenção: Em caso de incêndio ligue 
diretamente para o ramal de combate a 
incêndios da Usina Açucareira Guaíra: 
(17) 3331-9193.

Uma pequena amostra do efetivo de combate a incêndios da Usina Açucareira Guaíra
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EXPEDIENTE

COLABORADORES REALIZAM EXAMES PERIÓDICOS
Os exames médicos periódicos são 
fundamentais para avaliação do 
estado de saúde dos colaboradores, 
e são realizados em tempos pré-
determinados a todos da empresa.  
Os períodos para a realização dos 
exames são maiores ou menores, 
dependo dos riscos ocupacionais 
existentes no ambiente do trabalho, 
podendo ser reduzidos em caso 
de alguma patologia, de origem 
ocupacional ou não, tenha sido 
detectada. O objetivo do exame 
periódico é o diagnóstico precoce de 
algum agravo à saúde do colaborador. 
Quando detectada alguma alteração 
no exame, o histórico laboral  
do colaborador é imediatamente 
investigado e receberá todas as 
instruções e orientações necessárias, 

sendo encaminhado para o adequado 
acompanhamento do caso. Os exames 
fazem parte do PCMSO (Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional  
e o PPRA), visando PROMOVER 
e PRESERVAR a SAÚDE dos 
colaboradores da empresa.  
A concretização da Saúde Ocupacional  

do trabalhador compreende a realização 
de exames complementares que 
auxiliam o médico na elaboração de 
um diagnóstico preciso, pois nem 
sempre os pacientes/colaboradores 
apresentam queixas, uma vez que se 
trata de uma medicina preventiva, ou 
seja, a doença precisa ser detectada 
em sua fase inicial ou pré-clínica.  
Para a efetivação dos exames 
periódicos, realizados em março, 
agosto e setembro, a empresa conta 
com um ambulatório devidamente 
equipado e com o apoio de uma 
unidade móvel composta por várias 
salas para realização dos exames, sendo 
estas, para coleta de exame laboratorial, 
exame radiológico e espirométrico, o que 
trouxe bastante conforto e segurança 
para os colaboradores da empresa.

ARRAIAL DO ROSÁRIO - 2014
No dia 19 de julho, no Clube das Mangueiras, foi realizado o tradicional 
Arraial do Rosário. Muita diversão, alegria, música, comidas e 
bebidas típicas e muitas brincadeiras para a garotada.  Participaram 
do evento um grande número de colaboradores e dependentes que 
foram animados ao som de “Cleber Rios” abrilhantando nossa 
confraternização. A garotada se divertiu com as barracas montadas 
no recinto (pescaria, argolas e boca do espantalho) e saborearam as 
guloseimas (maçã do amor, pipoca doce e salgada, algodão doce, 
cachorro quente, batatinha e pamonha). Para os adultos foi servido de entrada calabresa acebolada e um delicioso jantar: 
costelinha de porco, caldo de feijão, caldo de mandioquinha, couve cozida, torradas e arroz, que foi muito elogiado 
por todos os presentes. Os doces típicos não faltaram (cocada, pé-de-moleque, canudinho de doce de leite, doce de 
abóbora e um delicioso bolo com paçoquinha), e também fizeram bastante sucesso. A participação de cada convidado 
contribuiu para o sucesso da nossa festa junina.


