USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA RECEBE PRÊMIO
NO MASTERCANA SOCIAL 2020
Aconteceu na noite do dia 29 de outubro, no auditório da empresa DimasTec,
em Ribeirão Preto (SP), a premiação do MasterCana Social 2020. O evento,
devido a pandemia da Covid-19, foi híbrido: presencial e online. A 13ª Edição do
MasterCana Social foi realizada pela ProCana Brasil em parceria com o Grupo
de Estudos em Recursos Humanos na Agroindústria (GERHAI). O MasterCana,
que visa incentivar e reconhecer as melhores práticas em gestão de pessoas
e responsabilidade socioambiental, também contou com uma novidade nesta
edição, a premiação das TOP 3, sendo laureadas as 03 empresas com os
melhores cases inscritos nas categorias. Com mais de 92 cases inscritos pelas
empresas nesta premiação, a Usina Açucareira Guaíra foi eleita a TOP 3 na
categoria Saúde e Segurança Ocupacional, prêmio recebido pelo Gerente de Segurança e Saúde do Trabalho,
Mario Marcio dos Santos. Nesta categoria a empresa já foi laureada 04 vezes em edições anteriores.

EMPRESA É DESTAQUE COMO USINA DO ANO EM TRÊS
CATEGORIAS NO PRÊMIO MASTERCANA BRASIL 2020
A Usina Açucareira Guaíra se destacou
mais uma vez no MasterCana Brasil e,
nesta edição, foi premiada como Usina do
Ano em três categorias, sendo elas: Área
Agrícola – Tecnologia & Inovação, pelo
17º ano consecutivo; Automotiva e Logística Agrícola
– Gestão, pelo 2º ano consecutivo; e Estratégia
Empresarial – Gestão. Os prêmios foram recebidos pelo
Engenheiro Agrônomo, Mateus Sebastião Gonsalves da
Silva. O evento ocorreu na noite de 09 de dezembro, no
Auditório Dimastec, em Ribeirão Preto (SP) e devido à
pandemia da Covid-19, foi híbrido: presencial e online, e
seguiu com todos os protocolos de segurança sanitária. A
tradicional premiação é uma iniciativa que visa incentivar,
reconhecer e premiar as melhores práticas das empresas
da cadeia produtiva bioenergética incluindo entidades
representativas e empresas fornecedoras de produtos
e serviços, que contribuem para o desenvolvimento
sustentável e segurança dos colaboradores, tão
necessários em decorrência da Covid-19. “A conquista de

mais estes prêmios é o resultado
de todo um trabalho em equipe
perante as atividades no campo,
com competência, dedicação e
comprometimento. Isso prova
sem qualquer questionamento
o benefício das práticas que
adotamos e as tecnologias
aplicadas, que mesmo com
ano muito difícil, conseguimos
alcançar bons resultados. A
diretoria da Usina Açucareira
Guaíra agradece toda sua equipe pelo excelente trabalho,
à Procana pelas indicações aos prêmios, em especial o
Sr. Josias Messias, e parabeniza a todos por mais um
ano de MasterCana Brasil, que mesmo com todas as
dificuldades neste ano, tomaram todos os cuidados e
conseguiram homenagear merecidamente aqueles que
tanto fazem pelo setor, mantendo a premiação como uma
das mais importantes do setor sucroenergético”.

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA É CAMPEÃ DE
PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA NA SAFRA 2020/2021
A Usina Açucareira Guaíra foi classificada como uma das melhores empresas
produtoras de cana-de-açúcar do Centro Sul do Brasil na safra 2020/21,
sendo eleita pelo Grupo IDEA a Usina Campeã de Produtividade Agrícola
na região de Ribeirão Preto. Os cálculos para o Índice IDEA levam em
consideração a idade média dos canaviais, a produtividade agrícola da safra,
ou seja, o TCH (tonelada de cana por hectare) na cana própria e o teor médio
de ATR desta cana. Devido à pandemia da Covid-19, a cerimônia de entrega
do prêmio foi somente em formato digital e ocorreu no dia 10/02/2021, onde
a Usina foi representada pelo diretor agrícola, Gustavo Villa Gomes.
www.uag.com.br

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA É RECOMENDADA
EM AUDITORIA DE MONITORAMENTO BONSUCRO
Certificada pelo selo Bonsucro EU
RED desde 20 de junho de 2018
(com validade de 03 anos), a Usina
Açucareira Guaíra, renovou por mais
um ano sua certificação através
da auditoria de monitoramento do
selo, verificando os cumprimentos
dos indicadores do “Padrão de
Produção Bonsucro”. A auditoria
de monitoramento ocorreu nos dias
01 e 02 de setembro de 2020, e
foi realizada pela certificadora
Control Union, através de 2 auditores

credenciados, onde foram verificados
todos os padrões e requisitos legais
para comercialização do açúcar e
etanol produzidos a partir da cana
certificada (12.028,11 hectares).
Com muito empenho e dedicação de
toda a equipe, a empresa atendeu
com excelência o cumprimento dos
indicadores, que avaliam os impactos
da produção de cana-de-açúcar na
biodiversidade, no ecossistema e nos
direitos humanos, além do cumprimento
às exigências legais e a melhoria

contínua nos processos de produção.
O desempenho sustentável da área
agrícola foi de 97,50% e da indústria
97,56%, uma média de 97,53%.
O selo Bonsucro é uma iniciativa global
multistakeholder dedicada a reduzir
os impactos ambientais e sociais da
produção de cana-de-açúcar, sem
deixar de levar em consideração a
necessidade de viabilidade econômica,
aprimorando continuamente os três
pilares da sustentabilidade: viabilidade
econômica, social e ambiental.

EMPRESA REALIZA CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES
NO PERÍODO DE ENTRESSAFRA
A Usina Açucareira Guaíra, durante os meses que antecedem o início da safra, realiza a capacitação de seus
colaboradores através de cursos e treinamentos, que possui como objetivo a formação e reciclagem dos colaboradores
nos conceitos teóricos e práticos para cada atividade específica. Todos os colaboradores envolvidos recebem
orientações dos procedimentos de segurança, garantindo assim que os riscos ambientais sejam mitigados ao
desenvolver de suas atividades. Os treinamentos ocorreram na Fazenda Rosário e na área industrial, seguindo todos
os protocolos de segurança sanitária na prevenção à Covid-19. Foram totalizadas 28.270 horas de treinamentos, com
participação de 3.373 colaboradores e todos eles receberam os certificados de capacitação dos cursos realizados.
Os cursos ministrados foram os seguintes:
NR-01
Reciclagem das Ordem de
Serviços e Procedimentos de
Segurança do Trabalho.
NR-13
Reciclagem para
Operador de Caldeira

NR-33
Espaço confinados

SENAR
Curso Manuseio e Segurança em
Solda e Corte

NR-05
Curso para
Membros da CIPA.

NR-11
Operador de Empilhadeira,
Operador de Ponte Rolante,
Operador de Munck.

NR-12
Proteção de Máquina e
Equipamentos

NR-17
Ergonomia

NR-20
Avançado I e II Líquidos e inflamáveis

NR-31
Prevenção de Acidentes com
Agrotóxicos, Operadores de
Máquinas Agrícolas, Operador
de Motosserra, Métodos para o
Transporte Manual de Carga.

NR-35
Trabalho em Altura
Incêndio Florestal.

CTB
Lei 9.503 – Curso Direção
Defensiva e Noções de Primeiros
Socorros.

Curso de Transporte e Segurança
no Manuseio de Produtos
Químicos.

SENAR
Curso Operação de Maquinas
Agrícolas em Agricultura de
Precisão

SENAR
Treinamento Operador
de Colhedora de Cana de
Açúcar, Retroescavadeira, Pá
Carregadeira,
Tratores Agrícolas.

www.uag.com.br

Mercedes Benz
Treinamento Técnica de
Manutenção Preventiva UVT

CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA CORONAVÍRUS

A Usina Açucareira Guaíra sempre preocupada com a
saúde de seus colaboradores, vem colocando em prática,
desde fevereiro 2020 e intensificando várias medidas de
prevenção a COVID-19 dentro da empresa, seguindo
as recomendações determinadas pela Organização
Mundial de Saúde, para proteger e conscientizar seus
colaboradores e consequentemente seus familiares.
Algumas das ações concretas que estão sendo realizadas
são: orientação constante aos colaboradores quanto
às medidas preventivas para reduzir a exposição ao
COVID-19 (conforme ilustração abaixo); fornecimento de
máscara de uso não profissional a todos os colaboradores
e seu uso obrigatório na empresa, também para terceiro;
aferição de temperatura corporal diária em todos os
colaboradores antes de iniciarem suas atividades;
disposição de álcool em gel em pontos estratégicos de
todos os setores da empresa; aplicação do Spray Feel
Care e peróxido de hidrogênio líquido diluído em água
aplicado através de dispositivo elétrico aerossol nos
ambientes de trabalho; higienização e desinfecção no
interior dos ônibus e nas áreas de vivências; fixadas
faixas de demarcação no solo para o distanciamento
mínimo seguro entre os colaboradores; realização de
serviços por terceiros somente os que forem primordiais

à empresa, sendo que o visitante é encaminhado para
o ambulatório realizar a triagem. Anualmente a empresa
realiza a Campanha Contra Gripe, visando à prevenção,
que foi antecipada na empresa devido ao COVID-19,
realizada no dia 16 de março 2020, com a aplicação de
1.312 doses. Para sua 24° Campanha, a empresa já
antecipou e encomendou as vacinas. Mesmo que a vacina
não apresente eficácia contra este novo vírus, é uma
forma de auxiliar os profissionais da saúde a descartarem
as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico
para o possível Coronavírus. A Usina Açucareira Guaíra
já produziu 8.128 litros de álcool etílico hidratado 70%
e 6.266 litros de álcool em gel, que continuam sendo
distribuídos nas dependências e veículos da empresa para
uso dos colaboradores e, até o momento, doados 1.990
litros de álcool etílico hidratado 70%, às Santa Casas e
entidades do município de Guaíra e Ipuã, para contribuir
no combate ao Covid-19. “Com estas ações preventivas
e a doação desse álcool, estamos contribuindo com
a proteção de nossos colaboradores e comunidade.
Reforçamos que todos continuem contribuindo e fazendo
sua parte utilizando estas orientações e materiais e juntos
venceremos esta luta contra o Coronavírus”.

empresa realiza CAMPANHA DO AGASALHO 2020
A Usina Açucareira Guaíra, motivada pela ação de ajudar aos que
necessitam de acolhimento na época do inverno para combater o frio,
realizou no dia 26 de junho a doação 35 cobertores novos para a campanha
do agasalho 2020, promovida pela OAB de Guaíra, 189ª Subseção. Os
cobertores foram entregues a presidente da instituição, Marlene Gonçalves
Figueiredo Nacle. Os itens arrecadados na campanha foram doados as
famílias cadastradas na instituição, nas igrejas e nos Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS) do município.
www.uag.com.br

EMPRESA PROMOVE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO
CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA
A Usina Açucareira Guaíra, que
há mais de 6 anos vem aderindo
à campanha de conscientização e
prevenção do câncer de mama e
de próstata, que são sinalizadas
pelo mês de outubro com o
“Outubro Rosa” e de novembro
com o “Novembro Azul”, mesmo
em tempo de pandemia, não deixou
de passar a importante mensagem
de prevenção e combate ao câncer
a seus colaboradores (as). No dia

21 de outubro de 2020, a usina
promoveu a campanha “Movimento
Rosa”, onde foram entregues as
colaboradoras da empresa um
informativo com orientações e
dicas importantes de prevenção
e combate ao câncer de mama e
um nécessaire como lembrança da
importância deste movimento. Já
no dia 13 de novembro de 2020, foi
vez dos colabores homens receber
atenção e cuidados com a saúde,

onde foram entregues informativos
com orientações e dadas dicas de
prevenção e combate ao câncer
de próstata. As campanhas têm
como objetivo chamar a atenção
de todos os colaboradores sobre
a importância da prevenção e
diagnóstico precoce desses tipos
de câncer. A usina acredita que
ações como estas podem ajudar a
salvar vidas!

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA REALIZA O
24º NATAL DOS SONHOS
Mesmo com um ano muito
difícil devido a pandemia do
Coronavírus, a Usina Açucareira
Guaíra continuou com sua
tradição, que há mais de 20
anos promove o bem-estar aos
internos atendidos nas creches e
entidades sociais, proporcionando
a eles comemorações Natalinas e
doações para o dia a dia. Durante
o mês dezembro de 2020, foram
doados cerca de 2.100 presentes
a todas as crianças e idosos,
onde mesmo que de maneira
diferente, ficaram felizes com as
comemorações de Natal. A entrega
dos presentes foi realizada seguindo
protocolos de segurança sanitária

na prevenção ao COVID-19. Para
isso foi reservada uma semana,
dividido em dois períodos e
entregues por meio de Drive Thru,
e aos que não possuem veículos,
foi agendado horário exclusivo
para retirada no local, evitando
qualquer tipo de aglomeração.
O tradicional jantar comemorativo
realizado todos os anos no asilo,
foi realizado somente com os
internos e pessoas que trabalham
na instituição, vedada entrada
de qualquer outra pessoa. As
comemorações foram realizadas
nas creches: Dirce Barros Lélis,
Josefina Ravanhani Caligaris,
Olga Abdala Jabbour, Waldemar

Chubaci, Nilce Fugio e Zilda de
Oliveira; e também nas instituições:
APAE, SOGUBE e Centro Ação
Social N. Sra. Aparecida (asilo).
A Casa Transitória André Luiz (na
cidade de Barretos) recebeu a
doação para aquisição de roupas a
todos os internos. “Com esta ação,
acreditamos que proporcionar
estes momentos de divertimento,
principalmente neste período
de quarentena, é fundamental
para um melhor desenvolvimento
psicológico e social de todas as
crianças e idosos. Atos como
estes, firmam o compromisso
social perante a comunidade no
entorno da empresa”.
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