
Relatório de  
Responsabilidade Social

Integração Filantropia Voluntariado SustentabilidadeReconhecimentoCapacitação

| biênio 2012/2013 |





Relatório de  
Responsabilidade Social

| biênio 2012/2013 |



Sumário

07

08

24 28

Carta do Presidente

Destaques do Biênio 
2012 • 2013

Agroceres constrói  
diferenciAl com suAs  
práticAs sustentáveis ............... 08 

ApAe rio clAro e Agroceres,  
AtuAndo em conjunto em  
prol dA comunidAde ................... 12 

clube A: umA novA formA de  
dizer obrigAdo ............................. 16 

recA: Agroceres inAugurA  
espAço multiuso  
em rio clAro .................................. 20

Recursos HumanosIndicadores



  

32

36

42 48

Treinamento e 
Desenvolvimento  

Integração e 
Reconhecimento

Filantropia e 
VoluntariadoMeio Ambiente

AtividAdes esportivAs ................. 37

AtividAdes culturAis e  
confrAternizAções .................... 38

reconhecimento 
por tempo de cAsA ...................... 40

formAs de AtuAção ..................... 49

principAis Ações do biênio ........ 50

principAis Ações cfv em 2012 ... 52

principAis Ações cfv em 2013 ... 53 





fernando pereira 
presidente executivo

O sucesso e a longevidade de um 
negócio requer um adequado 
equi l íbr io entre duas dimensões 

das quais ele depende e que são for-
temente interconectadas: a dimensão 
econômica e a social. Em uma empre-
sa privada, cuja sobrevivência e cres-
cimento estão calcados na sua própria 
geração de recursos, o desafio de admi-
nistrar estas duas dimensões, de forma 
equi l ibrada e ef icaz, tem que merecer 
importante prior idade. 

A Agroceres traz consigo, desde a sua 
fundação, uma forte convicção das suas 
responsabi l idades com as pessoas que 
nela trabalham e com as comunidades 
onde ela tem suas bases de operação. 
E esta convicção está impregnada nos 
valores ét icos que compõem sua cultura 
interna e se manifesta através de ações 
rot ineiras que ultrapassam o mero cum-
primento dos aspectos legais.

Neste Relatór io de Responsabi l idade 
Social referente ao biênio 2012/2013 
estão apresentados os principais indica-
dores e outras informações pert inentes 
ao tema, expressando assim o que é a 
Agroceres o que ela pr ior iza na dimen-
são social dos seus negócios. Espe-
ramos, com este relatór io, não apenas 
cumprir o nosso dever de prestar contas 
das nossas ações, mas também inspirar 
pessoas e organizações a se questiona-
rem constantemente sobre seu papel na 
sociedade e como exercê-lo cada vez 
melhor.

Em nome da diretor ia da Agroceres que-
ro agradecer a todos os Agrocerianos, 
famil iares, fornecedores e cl ientes que, 
de alguma forma, colaboraram para mais 
este biênio de sol idez e prosperidade 
dos nossos negócios. E que todos te-
nham um novo ano de muita saúde, paz 
e real izações.

Carta do Presidente
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U m dos mais importantes princípios da 
Agroceres é a sustentabilidade. nos últi-
mos cinco anos, em especial no negócio 

de genética de suínos, o investimento em uma 
nova estrutura de produção sustentável passou 
dos r$ 6 milhões. Adotou-se rigorosas normas 
de produção que vão muito além do que exige a 
legislação ambiental vigente. 

como exemplo, pode-se citar o projeto de me-
canismo de desenvolvimento limpo (mdl) da  
Agroceres, uma iniciativa já implementada que 
além de aprimorar a prática ambiental e benefi-
ciar a comunidade, representa mais um diferencial 
competitivo para o grupo.

o crescimento sustentável sempre fez parte dos 

Agroceres constrói diferencial 
com suas práticas sustentáveis

destaques do biêniodestaques do biêniodestaque do biênio • sustentabilidade 

Entre as inúmeras práticas do Grupo, destaca-se o 
Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), aprovado em tempo recorde pelo governo 
brasileiro e pela ONU, que veio para beneficiar a 
comunidade, ajudar a reduzir custos e consolidar 
mais um diferencial competitivo para o Grupo.
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compromissos da Agroceres, além de representar 
um diferencial competitivo, destaca o diretor supe-
rintendente da Agroceres pic, Alexandre da rosa. 
“Aprimorar a prática ambiental faz todo o sentido 
dentro da nossa filosofia”, afirma o executivo. 

o objetivo principal do projeto é reduzir em mais 
de 360 mil toneladas os lançamentos de dióxido 
de carbono na atmosfera até 2016. de acordo 
com o projeto, que inclui certificação para comer-
cialização de créditos de carbono, os resíduos 
gerados pela criação de suínos nas granjas brasil 
e paraíso passam por um sistema de coleta e tra-
tamento a partir de biodigestores. 

desta forma, o biogás é capturado e queimado 
de forma a reduzir emissões de metano comuns 

na atividade pecuária. isso significa que o gás dos 
dejetos vai para a atmosfera como gás carbôni-
co, ao invés de gás metano, que é 21 vezes mais 
danoso. 

vale destacar a velocidade da aprovação do pro-
jeto de mdl implantado na granja paraíso. em 
média, esse prazo vai de 18 a 24 meses, mas 
o projeto de mdl da Agroceres foi registrado na 
onu (organização das nações unidas) 13 meses 
após o início dos trabalhos. 

recentemente, a empresa implantou, nas granjas 
brasil e paraíso, um gerador para aproveitar o gás 
produzido pelos biodigestores em energia. com a 
novidade, a estimativa é de economia superior a 
r$ 200 mil por ano apenas em energia.
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granja brasil
A granja de melhoramento genético da Agroceres 
pic na cidade de presidente olegário, no interior 
de minas gerais, tem implantado um sistema que 
inclui o tratamento de efluentes com dois siste-
mas de biodigestores e sete lagoas de tratamen-
to, conta o supervisor de produção da núcleo 
genético brasil, jefferson luis marcondes. 

“o dejeto é usado como fertilizante na produção 
de eucaliptos e demais áreas. os animais mortos 
passam por um sistema de compostagem e todo 
o nosso lixo é separado e doado para a usina de 
reciclagem de presidente olegário, que vende 
este material para fazer o pagamento dos seus 
funcionários. esta usina beneficia 18 famílias da 
cidade”, ressalta marcondes. 

destaque do biênio • sustentabilidade

“o crescimento sustentável sempre fez pArte 
dos nossos compromissos. e o projeto de 
mdl implAntAdo AindA trAz outros benefícios 
intAngíveis, Além de representAr um diferenciAl 
competitivo”. 

 
Alexandre da Rosa 

Diretor Superintendente da Agroceres PIC
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udg fraiburgo
A unidade de disseminação de genes (udg), inaugura-
da em maio de 2013 pela Agroceres pic em fraiburgo, 
interior de santa catarina, teve seu projeto concebido 
dentro dos padrões sustentáveis. 

com 113 hectares e apenas 2.500 m2 de área construída, 
85% da propriedade é destinada a área de preservação 
permanente (App) ou reserva legal e 100% da vegetação 
é de mata nativa ou reflorestamento, declara o gerente de 
produção da Agroceres pic, nevton hector brun. 

lá, também foi instalado um sistema de lagoas para o 
tratamento dos efluentes gerados, transformando-os em 
um biofertilizante para aplicação nas lavouras locais. 

granja paraíso
granja de multiplicação genética, a fazenda pa-
raíso, em patos de minas, tem 505 hectares e é 
dividida em três núcleos. cada um deles tem qua-
tro lagoas anaeróbicas para lançamento de resí-
duos. cada núcleo tem dois biodigestores para 
onde os dejetos são direcionados. 

“os benefícios do programa incluem reflexos 
positivos sobre a qualidade de vida dos cola-
boradores e da comunidade em geral, além da 
geração de créditos de carbono”, explica o su-
pervisor de produção da granja paraíso, marcelo 
machado silva. 

A queima do gás metano é usada como fonte de 
energia, para, entre outros usos, aquecer os alo-
jamentos dos animais. A água é tratada e utilizada 
para irrigação, mas também pode ser reutilizada 
na limpeza da granja. o trabalho dos biodigesto-
res tem como principal objetivo reduzir a carga 
orgânica em mais de 80%. 
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destaque do biênio • filantropia e voluntariado 
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APAE Rio Claro e Agroceres, 
duas grandes forças atuando em 
conjunto, em prol da Comunidade

ApAe - Associação de pais e Amigos dos ex-
cepcionais nasceu em 1954, no rio de janeiro. 
caracteriza-se por ser uma organização social, 

cujo objetivo principal é promover a atenção integral à 
pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com 
deficiência intelectual e múltipla. A rede ApAe des-
taca-se por seu pioneirismo e capilaridade, estando 
presente, atualmente, em mais de dois mil municípios 
em todo o território nacional.

uma pesquisa realizada recentemente, em nível na-
cional, indicou que a ApAe é conhecida por 87% dos 
entrevistados e tida como confiável por 93% deles.

baseada nesses resultados e na percepção do cfv 
que pôde atestar que, em rio claro, essa entidade 
atua de forma realmente relevante, atendendo cerca 
de 250 pessoas, a Agroceres elegeu a proposta de 
reforma e reestruturação total da cozinha da unidade, 
como sua maior contribuição no biênio 2012/2013.

A
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o objetivo geral era a reforma, higienização e moder-
nização no ambiente da cozinha, proporcionando um 
melhor atendimento aos seus usuários.

A cozinha foi construída há mais de 30 anos e estava 
totalmente prejudicada. A Agroceres reformou toda a 
parte elétrica e hidráulica, pias, granitos, pisos e re-
vestimentos.

A obra foi iniciada em 7 de janeiro de 2013 e concluí-
da em 25 de julho de 2013.

na inauguração, a equipe Agroceres assim como re-
presentantes da diretoria, estiveram presentes para 
uma manhã muito festiva, onde foi servido um café 
da manhã especial. uma excelente oportunidade de 
ver o resultado do investimento e compartilhar mo-
mentos de grande emoção.

Foi de grande impacto as instalações da nova cozinha da apae de rio claro.

atravÉs da ajuda da agroceres, notamos claramente os beneFÍcios adquiridos: organização, 
limpeza, praticidade, amplitude, segurança e principalmente o incentivo gerado para com os 
Funcionários da cozinha, pois estes com um ambiente Favoravel para o trabalho, Foram capaci-
tados por nossa nutricionista quanto a preparação da comida, melhorando a qualidade da ali-
mentação para nossos 263 alunos, que com isso Foram os grandes beneFiciados pelo projeto. 
a apae agradece novamente pela parceria, obrigado a todos os envolvidos.

Daniel Buchdid 
Direção da APAE

destaque do biênio • filantropia e voluntariado 
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destaque do biênio • reconhecimento
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J á é tradição. há muitos e muitos anos, surgiu na 
Agroceres, um evento muito especial. realizado 
anualmente, para homenagear aqueles colabora-

dores que completassem 25 anos de casa. e ainda, 
que essa homenagem se repetisse a cada quinquênio 
a mais na carreira desses colegas. era o jantar com 
o presidente, na época, dr. ney bittencourt. sempre 
aguardado e comentado por todos.

esse evento é muito interessante, pois o único pon-
to em comum entre os homenageados é o tempo de 
dedicação a empresa. completando o tempo, o co-
laborador virá ao jantar, seja ele de qualquer unidade 
de negócio, de qualquer cidade, seja qual for a sua 
função na empresa. Acompanhados de suas famílias e 
naturalmente felizes pelo marco em suas vidas, esses 
colegas especiais sempre protagonizam cenas emo-
cionantes.

mantendo a tradição, mas inovando no modelo, em 
2012 criamos o clube A, que naquele ano homenageou 
14 colaboradores que completavam 25, 30 e 35 anos 
de casa. segundo dr. fernando pereira, presidente da 
empresa “esse clube foi criado para perpetuar o nome 
desses profissionais na memória da Agroceres”. 

numa noite de muita alegria e descontração, o grande 
destaque foi a entrega da revista clube A: dedicação 
& histórias: um cuidadoso levantamento feito por jor-
nalistas, da biografia de cada um dos homenageados, 
que gerou uma matéria dentro da publicação.

o sucesso foi tão grande, que também já virou tra-
dição. em 2013, lançamos o segundo número, com 
cinco perfis. e vamos continuar para tornar públicas as 
qualidades e curiosidades sobre pessoas que alcança-
ram o privilégio de ter mais de 25 anos dedicados ao 
crescimento de uma empresa.

CLUBE A - uma nova 
maneira de dizer Obrigado
Homenagens por tempo  
de casa, uma tradição repaginada
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destaque do biênio • reconhecimento

A homenagem 
surpreendeu e 
emocionou os 
colaboradores

A receptividade dos colaboradores no jantar cha-
mou a atenção de joão pedro neto, que com-
pletou 25 anos de casa. “Não tenho como agra-
decer a homenagem. Só Deus para pagar isso. 
A festa estava muito bonita e o pessoal nos re-
cebeu muito bem. Fiquei muito emocionado”, 
contou joão pedro, da granja paraíso, em patos 
de minas.

para luiz Antonio traldi, da unidade de rio claro, 
a homenagem foi inesperada. “A homenagem foi 
fantástica, emocionante e me deixou muito fe-
liz. Fiquei surpreso com a qualidade do material, 
a forma como o trabalho foi feito, que fez com 
que não desconfiássemos de jeito nenhum do 
que iria acontecer. Achei que a minha matéria 
mostrou bem a minha essência. Minha família 
ficou muito feliz, inclusive tenho um primo que 
gosta de espalhar para a família todas as coi-
sas boas que acontecem com os familiares e 
que se incumbiu de divulgar essa homenagem”, 
contou.
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sirley clécio de sales, da unidade da Agroceres multimix, em 
campinas, na empresa há 25 anos, ficou muito feliz com a home-
nagem. “Eu e minha família achamos muito legal, maravilhosa, 
nos surpreendeu, pois não esperávamos que fosse ser desse 
jeito. Só tenho a agradecer”, comentou. 

“Eu me senti uma privilegiada, por estar há 30 
anos nesta empresa e por receber essa home-
nagem. Estou muito feliz com o reconhecimen-
to e com o relacionamento que eu construí com 
a empresa ao longo desse tempo. Esse evento 
veio coroar essa história”, contou maria zélia de 
magalhães, da unidade de patos de minas, que 
completou 30 anos de casa.
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destaque do biênio • integração
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o refeitório da unidade de rio claro há algum tempo não atendia às necessi-
dades, já que o contingente de funcionários não para de crescer.

diante disso, e considerando a vocação agregadora da Agroceres, investiu-
se em um novo projeto de refeitório, que seguindo as tendências mais modernas, é 
na verdade um espaço multiuso.

As novas instalações podem ser utilizadas para a convivência do dia a dia e tam-
bém para festas, reuniões, happy-hours, churrascos e todas as atividades que 
eram realizadas no antigo grêmio. conta-se com um palco e com toda a infraes-
trutura de som e imagem para incrementar nossos eventos e festas.

Reca: Agroceres inaugura 
espaço multiuso em Rio Claro
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destaque do biênio • integração

treinamentos e reuniões também podem ser realizados e, com 
isso, ganhou-se autonomia para realizar dentro da unidade, 
eventos de maior porte.

tudo criado com o objetivo de oferecer melhores serviços, quali-
dade de vida, conforto e satisfação para os funcionários.

para marcar essa data, nossos tradicionais almoços de fim de 
ano, promovidos pelas unidades ou pelos departamentos, fo-
ram concentrados em uma única e grande comemoração, com 
um cardápio natalino, música ao vivo e outras surpresas.
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indicadores • número de funcionários
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sexo 2011 2012 2013
feminino 243 262 267
masculino 973 975 986
total 1216 1237 1253

indicadores • número de funcionários

diretorias 2011 2012 2013
nutrição Animal 423 415 407
genética de suínos 80 84 94
granja paraíso 78 69 69
isca formicida 39 42 42
sementes 139 190 228
palmito cultivado 374 357 335
corporativas 83 80 78
Total 1216 1237 1253

palmito
cultivado

27%

nutrição
Animal

genética de 
suínos

granja 
paraíso

isca
formicida

sementes

corporativas

6%

18%

6% 3%

32%

8%

indicadores 2011 2012 2013
Alimentação 2.813.068,52 3.224.037,95 3.662.442,63
previdência privada 605.729,84 1.021.629,83 864.729,08
saúde 4.713.540,75 3.562.296,57 3.464.089,60
segurança no trabalho 545.677,78 434.760,54 638.992,89
capacitação e desenvolvimento profissional 535.569,78 803.709,85 541.177,29
creche ou auxílio-creche 19.342,46 5.449,00 5.447,00
programa de participação nos lucros 5.358.590,78 6.946.540,20 5.401.244,16
reembolso de medicamento 241.290,03 274.421,60 336.704,35
seguro de vida 367.144,22 397.649,21 471.715,04
transporte 655.258,25 734.968,49 859.375,53
total 15.855.212,41 17.405.463,24 16.245.917,57 
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indicadores • número de funcionários

escolaridade 2011 2012 2013
Analfabeto 31 29 5
1o grau incompleto 260 250 267
1o grau completo 141 139 148
2o grau incompleto 89 90 88
2o grau completo 389 380 388
superior incompleto 31 33 38
superior completo 215 216 218
pós-graduação 37 53 50
mestrado 17 34 35
doutorado 6 13 16
total 1216 1237 1253

tempo de casa 2011 2012 2013
até 11 meses 248 245 207
de 1 a 5 anos 496 524 558
de 6 a 10 anos 256 223 219
de 11 a 15 anos 68 100 122
de 16 a 20 anos 78 65 61
de 21 a 25 anos 49 55 50
Acima de 25 anos 21 25 36
total 1216 1237 1253
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faixa etária 2011 2012 2013
até 20 anos 42 36 53
de 21 a 25 anos 176 148 121
de 26 a 35 anos 413 458 451
de 36 a 45 anos 339 332 336
de 46 a 55 anos 189 207 227
Acima de 55 anos 57 56 65
total 1216 1237 1253

indicadores • número de funcionários
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RH
recursos humanos

Agroceres investe em programas e benefícios, com o objetivo 
de proporcionar mais qualidade de vida, saúde e bem-estar 
para seus funcionários e familiares. é um conjunto de peque-

nas e grandes ações, que levam os funcionários a sentirem, no dia a 
dia, a segurança e alegria de trabalhar em uma empresa sólida, com 
quase 70 anos de história.

A
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novo convênio odontológico
em junho de 2013 foi anunciado o novo convênio 
odontológico da Agroceres que atende os funcio-
nários e dependentes das unidades de rio claro, 
campinas, Araraquara e patos de minas. A em-
presa selecionada foi a uniodonto que atua em 
rede nacional.

empréstimos Assistenciais,  
consignados e sociais
com o objetivo de ajudar os funcionários e seus 
dependentes em situações de real necessidade, 
a Agroceres oferta três formas de empréstimos a 
seus funcionários, para todas as localidades e nos 
vários negócios: o Assistencial, para funcionários 
com mais de um ano de trabalho e cabível em 
situações de extrema emergência, com desconto 
em folha de pagamento; o consignado, concedi-
do através de bancos e descontado mensalmen-
te em folha de pagamento; e social, concedido 
através do grêmio, quando há sobra de caixa e 
de pequenos valores, mediante análise do caso.

nos anos de 2012 e 2013, foram concedidos 
17 empréstimos assistenciais, 576 empréstimos 
consignados e 34 empréstimos sociais.

Auxílio natalidade
os grêmios de rio claro e patos de minas pre-
sentearam 20 e 10 famílias, respectivamente, 
com enxovais completos para seus filhos recém-
nascidos no biênio 2012/2013. A presença de 
uma assistente social em cada uma das unidades 
faz com que a Agroceres esteja presente na vida 
de seus colaboradores e familiares.

presentes
na Agroceres, acredita-se que pequenos gestos 
fazem toda a diferença. no natal e na páscoa, 
funcionários e filhos foram presenteados. todos 
os funcionários receberam, no dia de seus ani-
versários, uma singela lembrança. também não 
passou em branco datas como dia das mães e 
dia da mulher. 

Aniversários
centenas de funcionários e familiares foram pre-
senteados em datas comemorativas. nos anos 
de 2012 e 2013 o grêmio rio claro entregou 
mais de 568 presentes de aniversário para seus 
funcionários. nesse mesmo período em patos de 
minas, 700 aniversariantes foram homenageados.

recursos humanos



recursos humanos

páscoa
A páscoa é outra data comemorada com a distri-
buição de ovos e caixas de bombons. o grêmio 
de rio claro entregou 669 ovos para funcionários 
e filhos de até dez anos de idade e em patos de 
minas foram entregues 700 caixas de bombons 
para funcionários.

dia da mulher
nos anos de 2012 e 2013, em rio claro, 216 
funcionárias foram lembradas com um mimo no 
dia da mulher. já em patos de minas, foram 146 
funcionárias homenageadas.  

em 2013, o rh da inaceres industrial e Agrícola 
na bahia promoveu uma manhã especial com en-
trega de lembranças e mensagens parabenizan-
do pela data.

dias das mães 
em 2013, foi promovido o concurso “não bas-
ta ser mãe, tem que contar como é!”. foi uma 
experiência ótima que certamente se repetirá nos 
próximos anos. o índice de adesão das mães 
foi excelente, com mais de 40 inscrições e mui-
ta criatividade. e para provar como “mãe é tudo 
igual, só muda de endereço”, recebemos contri-
buições de todas as unidades e de mulheres com 
os mais variados perfis.

As mães agrocerianas (funcionárias e esposas de 
funcionários) podiam concorrer ao dividir a sua 
experiência como mãe, que podia ser um depoi-
mento, história, poesia ou imagem. uma comis-
são julgadora formada por diretores e jornalistas 
convidados escolheram os três melhores traba-
lhos e essas mães foram premiadas com brindes 
e com um ensaio fotográfico profissional com os 
filhotes. uma lembrança para a vida toda.

natal 
nos natais de 2012 e 2013, houve a entrega 
de perto de 690 presentes para funcionários e 
filhos de funcionários em rio claro. em cam-
pinas, no mesmo período, foram distribuídos 
mais de 50 presentes para os filhos de funcio-
nários. em patos de minas, 720 presentes fo-
ram distribuídos aos funcionários.

Entrega – 16/12

“pArticipAr do concurso do diA 
dAs mães dA Agroceres foi umA 
experiênciA muito ricA e Alegre. 
foi grAtificAnte ter tido A 
oportunidAde de trAnsformAr em 
pAlAvrAs esse sentimento nobre 
e incompArável que é o Amor de 
mãe.”

Rosana GRamasco
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treinamento e desenvolvimento
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treinamento e desenvolvimento

E m 2012 e 2013, mais de 80% de todo o 
pessoal Agroceres foi impactado por al-
gum tipo de ação de capacitação. 

como em todos os anos foram realizados even-
tos com grande participação dos funcionários, 
como na semana do bem viver, seminário ge-
rencial e convenção corporativa de vendas. 

Além destas ações de treinamento e desenvolvi-
mento, as áreas de negócio prepararam seus fun-
cionários em treinamentos técnicos e operacio-
nais, com elevada carga horária e grande número 
de participantes, como detalhado a seguir. 

o negócio nutrição Animal, pela necessidade 
contínua de capacitação técnica e operacional 
e também para conta da manutenção das cer-
tificações nos sistemas de gestão da qualidade 
(bpf – boas práticas de fabricação e iso-9001), 
realizou treinamentos dos seus funcionários nas 
localidades de rio claro, patos de minas e cam-
pinas, em procedimentos operacionais padrão 
– pop nos níveis operacional e de segurança, 
treinamentos técnicos para as equipes de nutri-
cionistas e comerciais, bem como de desenvolvi-
mento gerencial para profissionais de várias áreas 
e de vários níveis. em 2012 foram treinados 4.045 
funcionários em 364 treinamentos realizados e 
em 2013 foram treinados 2.186 funcionários em 
458 treinamentos realizados. 

o negócio de isca formicida, também por conta 

da necessidade contínua de capacitação técnica 
e operacional e manutenção da certificação da 
iso-9001, desenvolveu treinamentos operacio-
nais, técnicos, de segurança e de desenvolvimen-
to profissional. em 2012 foram 168 funcionários 
treinados, em 8 treinamentos realizados e em 
2013 foram 111 funcionários treinados, em 11 
treinamentos realizados.

o negócio de palmito cultivado, que na parte in-
dustrial obedece aos critérios da Appcc – Aná-
lise de perigos e pontos críticos de controle de-
senvolveu treinamentos operacionais, técnicos, 
de segurança e de desenvolvimento profissional. 
em 2012 foram 148 funcionários treinados, tota-
lizando 1.784 horas de treinamento e em 2013 
foram 424 funcionários treinados em 78 treina-
mentos realizados.

em 2012, no negócio de genética de suínos, fo-
ram treinados 163 funcionários em 25 treinamen-
tos diversos, sendo na sua maioria treinamentos 
técnicos. e em 2013 foram treinados 281 funcio-
nários em 36 treinamentos realizados.

no negócio de sementes, os treinamentos de 
2012 não foram contabilizados. em 2013, foram 
registrados treinamentos técnicos, da área co-
mercial e relacionados à segurança do trabalho, 
totalizando 359 funcionários treinados em 40 trei-
namentos.
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seminário gerencial 
o seminário gerencial corporativo é realizado 
anualmente e tem como objetivo principal a re-
ciclagem de conhecimentos e melhoria das ca-
pacitações dos executivos da empresa, à luz das 
estratégias, diretrizes e ferramentas de gestão. 

o evento conta com programação voltada ao 
modelo interno de gestão e capacitação das li-
deranças. cerca de 100 pessoas de todas as 
unidades de negócio e das áreas de suporte cor-
porativo participam todos os anos. 

em 2012 foram abordados os temas: cenário de 
2012 e o que esperar de 2013, desenvolvimento 
de rh e legislação trabalhista, atualização em fer-
ramentas de gestão, venda transacional e consul-
tiva, apresentação das melhores práticas de cada 
negócio e comunicação.

em 2013 os temas abordados foram: as melhores 
práticas de uso do sistema de gestão, apresen-
tação das diretrizes de cada negócio, novidades 
das áreas corporativas e palestras sobre gestão 
de projetos e inteligência de mercado.

 

convenção corporativa 
de vendas 
Anualmente, durante três dias, a força de vendas 
da Agroceres se reúne para participar de uma pro-
gramação motivacional, integrativa e informativa. 

A convenção de vendas é um momento muito 
esperado pelos funcionários das áreas comerciais 
dos vários negócios, pois são passadas as infor-
mações comerciais e técnicas sobre os produtos, 
lançamentos, mercados, participações e outras 
afins, tudo feito com o objetivo de integrar, infor-
mar, alcançar ou superar metas e obter os melho-
res resultados. 

A convenção de vendas de 2012 reuniu 165 
pessoas.

já a convenção de vendas de 2013, teve o tema 
plano de voo e contou com a participação de 173 
funcionários.

treinamento e desenvolvimento
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treinamento e desenvolvimento

encontro de rh 
o encontro de rh aconteceu em junho de 2013, 
em rio claro, com a presença de representantes 
de todas as unidades do grupo Agroceres.

o objetivo maior do encontro foi alinhar e unifor-
mizar o atendimento prestado pelo rh em todas 
as unidades. A programação abordou temas 
como legislação, novo programa de integração, 
treinamento & desenvolvimento, recrutamento & 
seleção, ações sociais, meio ambiente, serviços 
gerais, endomarketing, ferramentas do sistema 
de gestão Agroceres, entre outros.

palestras e treinamentos 
em segurança do trabalho 
no biênio 2012/2013 as atividades aconteceram 
em rio claro, patos de minas, campinas, Arara-
quara e bahia. 

em rio claro, os funcionários participaram de trei-
namentos de procedimentos de incêndio e emer-
gência, reciclagem da brigada de incêndio, prote-
ção respiratória e proteção Auditiva, reciclagem 
de trabalho em espaço confinado e reciclagem 
na operação de caldeira.

em patos de minas, os funcionários foram treina-
dos para uso e conservação de epi, Atos e con-
dições inseguras, Acidentes de trabalho, forma-
ção e reciclagem para operação de empilhadeira, 
brigada de incêndio, proteção e conservação 
Auditiva, proteção respiratória, ergonomia, tra-
balho em espaço confinado, primeiros socorros 
e Aplicação de defensivos Agrícolas. 

na unidade de Araraquara, os funcionários parti-
ciparam de curso da cipA - comissão interna de 
prevenção de Acidentes, epi, reciclagem da bri-
gada de incêndio e de operação de empilhadeira.

A unidade de campinas realizou os treinamentos 
em utilização do cinto de segurança no uso da 
gaiola de empilhadeira, procedimento interno so-
bre trabalho em Altura, uso, guarda e conserva-
ção dos epi´s, proteção Auditiva e respiratória.

na bahia, os funcionários foram treinados em 
operação de empilhadeira, epis, formação e se-
gurança na operação de caldeiras e noções bá-
sicas de primeiro socorros.

combate à dengue
em maio de 2013, foi desenvolvida uma ação 
integrada do setor de segurança do trabalho e 
o rh da bahia, com intuito de desenvolver ativi-
dades combinadas de combate à dengue, onde 
foi realizado distribuição de materiais educativos 
sobre saúde, exposição de focos e diálogo sobre 
a temática, a fim de orientar e conscientizar so-
bre a forma correta de evitar a formação de novos 
criadouros, buscando assim estabelecer medidas 
que permitam a prevenção de doenças e monito-
ramento de áreas envolvidas.

laboral no carnaval
em fevereiro de 2013, a unidade de campinas 
promoveu a atividade laboral carnavalesca na 
área administrativa, foi a ginástica laboral de sem-
pre com o toque do carnaval para animar e divertir 
os funcionários.

programa de 
dependência química
A Agroceres mantém vigente este programa, que 
tem como objetivo identificar casos de depen-
dência química por álcool, fumo, drogas ilegais e 
medicamentosas, oferecendo alternativas de tra-
tamento, desde que o funcionário esteja disposto 
a participar.
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integração e reconhecimento

• Internas

Durante todo o biênio, aconteceram torneios esportivos. 
em 2012 e 2013 contamos com a presença de 112 
participantes nos torneios internos dos grêmios de rio 

claro e patos de minas.

em rio claro, em 2012, o grêmio realizou os seguintes torneios: 
dominó dupla (24 participantes), sinuca (24 participantes), tênis 
de mesa (14 participantes), e voleibol 4x4 (16 participantes). em 
2013 o grêmio passou por construção.

já em patos de minas e presidente olegário, o grêmio organi-
zou um campeonato de truco que contou com a participação 
de 34 funcionários. e todas as terças-feiras os agremiados se 
reúnem para jogar futebol.

em agosto de 2012, os times compostos por funcionários de 
rio claro e campinas jogaram entre si uma partida de futebol, 
seguido de um churrasco no grêmio em rio claro.

em 2012 e 2013 foi realizado o campeonato interno de fute-
bol na unidade da bahia com objetivo de evidenciar o caráter 
de educação e cooperação das atividades esportivas realizadas 
pela empresa e a sua contribuição para processos educativos de 
aproveitamento do tempo livre e a melhoria da qualidade de vida 
dos funcionários juntamente com seus familiares. 

• Externas

o grêmio rio claro participou em 
2012 e 2013 dos jogos do sesi, que 
envolveram as empresas de rio claro e 
região, em disputas que ocorreram entre 
abril e agosto. A Agroceres participou com 
75 funcionários em 2012 e 76 em 2013, no fu-
tebol, vôlei, futebol de salão, natação, voleibol, atletis-
mo, truco, dominó, malha, snooker, dentre outras, e conquistou 
troféus e medalhas em várias modalidades. 

As grandes conquistas do ano de 2012 foram o 1º lugar da equipe 
de futebol de campo e o 2º lugar da equipe feminina de voleibol.

A equipe de futebol da Agroceres, do grêmio rio claro, parti-
cipou do campeonato extra Amador e as equipes de futebol 
de salão participaram dos torneios realizados pelo centro social 
urbano joão redher neto e mitiko nevoeiro.

em patos de minas, 40 funcionários da Agroceres multimix es-
tiveram presentes nos jogos do sesi nas modalidades de fute-
bol (fase municipal e regional), peteca e truco, que aconteceram 
entre junho e agosto de 2012. Aconteceram também dois cam-
peonatos de futebol society  envolvendo as empresas da cidade, 
em um desses campeonatos, a equipe da Agroceres sagrou-se 
campeã. 

Às quintas-feiras são realizados jogos de futebol formados por 
jogadores da Agroceres contra times de outras empresas.

em 2012, os funcionários da inaceres industrial na bahia parti-
ciparam dos jogos do sesi e foram campeões na modalidade 
futebol de 7 master.

Atividades esportivas
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confraternizações 
os grêmios rio claro e patos de minas organi-
zaram confraternizações em várias ocasiões do 
biênio, sempre para incentivar a amizade e inte-
gração. 

A confraternização do trabalho reuniu 187 fun-
cionários em patos de minas em 2012 e 212 fun-
cionários em 2013. em rio claro, o evento teve 
a participação de 120 funcionários em 2012 e 90 
em 2013. A comemoração também reuniu 35 
pessoas em campinas em 2012. 

As festas juninas de rio claro e patos de minas 
foram prestigiadas por mais de 885 pessoas, en-
tre funcionários e familiares nos anos de 2012 e 
2013. A festa julina, em campinas, teve 31 fun-
cionários participantes em 2013 e, no ano ante-
rior, foram 35 funcionários. 

A festa do porco no rolete, em rio claro, reali-
zada para comemorar a participação nos jogos 
do sesi, teve a participação de 110 funcionários 
em 2012. 

A comemoração do dia das crianças nesses dois 
anos reuniu aproximadamente 800 participantes, 
entre rio claro e patos de minas. 

integração e reconhecimento
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Atividades culturais
passeios, cursos e incentivo à leitura são ativi-
dades constantes no grêmio de rio claro, que 
organizou em março de 2012 um passeio para o 
zoo parque de itatiba com a participação de 64 
pessoas, entre funcionários e familiares. em se-
tembro, 94 pessoas foram para um passeio em 
são paulo. no ano seguinte, no mês de junho, 
35 pessoas foram novamente para um passeio 
em são paulo, que incluiu a visita ao mercado 
municipal, brás, bom retiro e museu da língua 
portuguesa.

o grêmio rio claro mantém o clube da leitura, 
que reúne um acervo permanente de livros para 
empréstimo. são títulos de autoajuda, romance, 
ficção e outros estilos literários que estão à dispo-
sição dos funcionários.

conheça a 
sua casa Agroceres
em julho de 2012 aconteceu em rio claro o 
evento de integração e alinhamento de diretrizes 
para os recém admitidos de todos os negócios, 
que puderam conhecer melhor a Agroceres, sua 
história, estrutura e posicionamento. participaram 
do evento aproximadamente 40 pessoas. 

natal e fim de Ano 
As confraternizações de natal e de fim de Ano 
mobilizaram 400 pessoas em rio claro em 2012 
e também em 2013 com participação de funcio-
nários e familiares. em patos de minas foram mais 
de 700 pessoas entre funcionários e familiares, 
nos anos de 2012 e 2013. 

os funcionários da Agroceres multimix de campi-
nas aproveitaram o final de 2012 e 2013 para uma 
confraternização que contou com a participação 
de 100 pessoas em cada ano, com direito a pa-
pai noel e tudo. nessa mesma unidade também 
ocorreu o brinde 2013, só para funcionários, rea-
lizado no restaurante da empresa, para comemo-
rar o começo do ano novo.

também na bahia e em Araraquara houve festivi-
dades natalinas, com entrega de brindes e partici-
pação de funcionários e familiares.

férias na Agroceres 
convidamos os filhos de funcionários a participa-
rem de um dia de atividades recreativas dentro da 
Agroceres.

o programa consiste em diversas brincadeiras ao 
longo do dia, supervisionadas por monitores de 
recreação, brinquedos infláveis, gincanas, teatro 
e guloseimas.

em janeiro de 2012 foi a vez da unidade em patos 
de minas receber as crianças nas férias, no qual 
cerca de 15 crianças passaram a tarde de muita 
alegria e diversão, com dinâmicas, brincadeiras e 
jogos.

em julho de 2012, foi realizado o evento na unida-
de de rio claro com a participação de 32 crian-
ças, filhos de funcionários.

em 2013, a edição rio claro aconteceu em 25 de 
janeiro, com a participação de 35 crianças, filhos 
de funcionários.

integração e reconhecimento

39Agroceres  -



homenAgeAdos 

 Ano 2012 2013
funcionários 40 43

café da manhã comemorativo

para os funcionários que completam 10, 15 e 20 
anos de trabalho, é oferecido um café da manhã em 
cada unidade, com a presença de personagens cor-
porativos da alta direção e da localidade. 

nesse evento, as pessoas são homenageadas com 
uma placa comemorativa e um marcante presente. 

reconhecimento  
por tempo de casa
numa ação já tradicional, a Agroceres faz questão de valorizar os 
funcionários que completam tempo de serviço na empresa, em 
intervalos de 5 anos a partir de 10 anos trabalhados. 

integração e reconhecimento
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homenAgeAdos 

 Ano 2012 2013
funcionários 14 5

A revistA clube 
A homenAgeiA os 
profissionAis que 
completAm 25, 30 
e 35 Anos de cAsA

integração e reconhecimento

quem completa 25 anos de Agroceres entra para 
o clube A, um seleto grupo que é responsável por 
manter a Agroceres fiel as suas tradições e seus va-
lores.

para eles, é realizado um jantar especialíssimo em 
que as famílias se reúnem para momentos de gran-
des emoções.

tradicionalmente são entregues uma homenagem 
que contempla o histórico dessas pessoas tão espe-
ciais dentro da organização. 

em 2012, foi lançada a revista “clube A – dedicA-
ção & históriAs”, uma publicação que apresenta 
os perfis pessoais e profissionais dos colegas que 
naquele ano completam 25, 30, 35 anos de casa. 
foi um sucesso e decidiu-se pela repetição desse 
modelo para os anos subsequentes. em 2013, essa 
decisão mostrou-se acertada, pois o sucesso foi o 
mesmo.

Além da revista, para quem fez 25 anos de casa, a 
Agroceres oferece um belíssimo relógio de ouro. e 
para as premiações subsequentes, são dados ou-
tros presentes.
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meio ambiente



A política ambiental destaca-se por ser apli-
cada em todas as etapas dentro da Agro-
ceres, desde a matéria prima até o produ-

to final, educando e orientando os funcionários, 
parceiros e terceiros no tocante à preservação do 
meio ambiente e direcionando as ações para o 
desenvolvimento sustentável.

os processos são constantemente monitorados 
para evitar danos ao meio ambiente. A empresa 
atua dentro do conceito de melhoria contínua, 
desenvolvendo e aplicando treinamentos, pales-
tras, novas tecnologias para o desenvolvimento 
sustentável.

busca-se sempre a transparência nas ações, 
com um diálogo aberto com a população, órgãos 
ambientais, funcionários, fornecedores, terceiros 
e outros interessados, tornando as nossas políti-
cas conhecidas, entendidas e aplicadas.

estabelece padrões claros e rigorosos para nos-
sos fornecedores, garantindo que todos os envol-
vidos nas operações, atuem dentro de legalidade 
e observem as normas ambientais.

tratamento de  
resíduos e efluentes
há toda uma atenção para os resíduos, no sen-
tido de sempre reduzir a geração dos mesmos e 
tratar, classificar, reciclar ou descartar, sempre de 
acordo com a legislação pertinente. 

A Agroceres busca garantir que os efluentes se-
jam tratados com critérios rigorosos para garantir 
a preservação de rios, solo e lençol subterrâneo. 
Além disso, busca-se propiciar um ambiente mais 
saudável e melhor qualidade de vida a todos que 
convivem com a Agroceres: funcionários, comu-
nidade, fornecedores, clientes e todos os que nos 
visitam.(vide destaque do biênio - Agroceres tem 
sustentabilidade muito além da legislação ) 

Política Ambiental

meio ambiente
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resíduo origem destino quant. 2012 quant. 2013

produção upv fábrica incineração 2,2 t 1,40 t

permanganato de potássio fábrica incineração - 5,2 t

solução Aquosa limpeza de  processamento  
de óleo solúvel equipamentos físico-químico - 14,68 t

papel, papelão e plástico escritórios reciclagem 11,8 t 12,2

sucata metálica fábrica reciclagem 10.590 kg 11690 kg

embalagens de matérias primas fábrica reciclagem 121.970 kg 132620 kg

óleo de fritura restaurante reciclagem 78 l 64 l 
 e funcionários

rio claro

Alguns esclarecimentos:

o resíduo de produção da upv trata-se, como o próprio nome 
diz, de um resíduo oriundo da fabricação de produtos veteriná-
rios com origem na exaustão e descarte desses produtos no 
processo produtivo e que devem ser destinados com cuida-
dos específicos determinados pela legislação. dessa forma, os 
mesmos foram incinerados numa empresa autorizada e regula-
rizada pela cetesb.

já o resíduo de permanganato de potássio é oriundo do pro-
cesso de fumigação, onde esse permanganato é recuperado, 
armazenado e estocado adequadamente até seu descarte final, 

que, neste caso, foi a incineração aprovada e regularizada pela 
cetesb.

no caso do resíduo de solução aquosa de óleo solúvel, este é 
oriundo do processo de lavagem de empilhadeiras, equipamen-
tos e outros, gerando assim uma solução com características 
específicas e que devem ser destinadas de maneira segura e 
correta, sendo então destinadas para o tratamento pelo pro-
cessamento físico-químico junto a uma empresa devidamente 
regularizada e capacitada para este fim, conforme obtenção do 
referido cAdri junto à cetesb.

meio ambiente • tratamento e destinação de resíduos em 2012 e 2013
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resíduo origem destino quant. 2012 quant. 2013

lâmpadas escritórios e fábrica tratamento 174un 128 um

papel, papelão e plástico escritórios reciclagem 45.134 kg 32.135

paletes de madeira fábrica reaproveitamento 1.741 un 1.320

óleos, solventes e tiner caixa separadora tratamento 230 Kg 50 kg

varredura e limpeza limpeza de Aterro sanitário 28.345 kg 21.650 kg 
 piso e silos industrial

campinas

resíduo origem destino quant. 2012 quant. 2013

papel, plástico, copos ,etc escritórios reciclagem 4.800 Kg 5.050 kg

produto não conforme processo produtivo incineração 4.060 Kg 7.622 kg

caixas e embalagens processo produtivo incineração/ 3.060 Kg 3.150 kg 
contaminadas  reciclagem

Araraquara

meio ambiente • tratamento e destinação de resíduos em 2012 e 2013
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resíduo origem destino quant. 2012 quant. 2013

milho e soja pré limpeza de grãos compostagem 303.110 kg 304.235 kg

papel, plástico, ráfia ,etc embalagens de reciclagem 36.190 kg 38.231 kg 
 matérias primas

produto não conforme limpeza de silos reciclagem 48.996 kg 42.325 kg

óleos, solventes, tiner limpeza de tratamento 44 kg 96 kg 
 caixas separadoras

varredura e limpeza limpeza de pisos e compostagem 75.904 kg 86.328 kg 
 porões de elevadores

varredura e limpeza limpeza de caldeira compostagem 6.140 kg 8.320 kg

estopas, materiais limpeza de equip/ tratamento 5 bombonas  6 bombonas 
contaminados e epis manut- epis usados  de 200 l  de 200 l 
 

patos de minas

resíduo origem destino quant. 2012 quant. 2013

papel, plástico e metal escritório e fábrica reciclagem 1.440 kg 4388 kg

vidro fábrica reciclagem /  43.400 kg 48.932 kg 
  reaproveitamento 

lubrificantes caixa separadora tratamento 420 litros -

orgânico  processo produtivo  reaproveitamento 2.295.500 kg  2.868.320 kg 
 do palmito 

bahia

meio ambiente • tratamento e destinação de resíduos em 2012 e 2013
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tratamento de efluentes
em rio claro, buscando sempre o aumento de 
eficiência do sistema de tratamento de efluentes, 
a Agroceres realiza constantes monitoramentos 
através de análises laboratoriais e inspeções vi-
suais.

tais monitoramentos tem mostrado um resulta-
do bastante satisfatório, com redução de dbo 
na escala de 86% e índices muito relevantes nos 
parâmetros de ph e sólidos sedimentáveis, o que 
comprova a eficiência do sistema.

em patos de minas, campinas e patrocínio tam-
bém são realizados controles e monitoramentos 
constantes em seus efluentes, buscando sempre 
a garantia de sua qualidade e melhor eficiência do 
sistema.

também preocupada na qualidade do efluente 
lançado, a inaceres, na bahia, mantém um rigo-
roso controle em sua estação de tratamento de 
efluentes.

todas as granjas de suínos pertencentes ao gru-
po possuem um sistema complexo de tratamento 
de efluentes com auxílio de lagoas e de biodiges-
tores.

em julho de 2012 a inaceres participou do 
prêmio ibef de sustentabilidade que acon-
teceu no jóquei club do rio de janeiro.

o prêmio ibef de sustentabilidade é um 
projeto que visa certificar e premiar empre-
sas e administrações focadas na excelência 
do tema, estimulando assim, os avanços na 
área da sustentabilidade corporativa. deste 
modo, a sociedade pode ter conhecimento 
do esforço desenvolvido por parte de em-
presas responsáveis por conciliar progresso 
e perpetuação da organização.

de um total de 78 empresas, a inaceres fi-
cou entre as quatro finalistas na categoria 
valorização sustentável. “me senti muito 
honrado de estar entre as empresas fina-
listas. Ainda mais sabendo que entre elas 
estavam grandes corporações como ibm, 
banco do brasil, infraero e instituto vital bra-
sil”, afirma ricardo ribeiral – diretor superin-
tendente da inaceres. 

faz parte da natureza da inaceres o desen-
volvimento sustentável. o próprio palmito 
cultivado de pupunha é um exemplo de 
produto sustentável, pois diferentemente 
dos demais palmitos, a pupunha é cultivada 
não gerando qualquer prejuízo para o meio 
ambiente. 

todo esse diferencial do cultivo da pupunha 
somado as ações sociais desenvolvidas 

com os pequenos agricultores familiares fez 
com que a inaceres fosse certificada como 
uma empresa com excelência em sustenta-
bilidade. hoje a inaceres conta com mais de 
80 pequenos agricultores que fornecem pal-
mito cultivado para sua indústria, no municí-
pio de uruçuca, na região sul da bahia. se-
gundo os próprios agricultores, essa relação 
com o palmito cultivado de pupunha e mais 
especificamente com a inaceres vem me-
lhorando a vida deles de forma significativa. 
Agricultores que antes viviam quase da sub-
sistência, hoje conseguem gerar renda para 
expandir suas áreas de produção, reformar 
suas casas e realizar pequenos sonhos a 
tanto tempo adormecidos, conforme eles 
mesmos afirmam em seus depoimentos.

prêmio ibef de sustentabilidade

meio ambiente • tratamento e destinação de resíduos em 2012 e 2013
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A Agroceres tem duas importantes formas de atuação junto à co-
munidade. todos os anos, a empresa destina um determinado 
valor para ajudar instituições locais que enviam seus projetos 

para análise. A análise desses projetos leva em consideração os valores 
solicitados, o propósito das solicitações e a relevância social.

há ainda a atuação voluntária dos funcionários junto à comunidade. um 
grupo de funcionários participa do cfv - comitê de funcionários volun-
tários, estando em constante atividade para identificar oportunidades 
de atuação. são realizadas várias campanhas ao longo do ano, com o 
objetivo de angariar fundos para algum propósito definido e aprovado 
internamente. sempre são prestadas contas sobre os valores arreca-
dados e sua aplicação, de forma a manter a credibilidade do cfv. Além 
disso, o cfv está sempre pronto para prestar serviços específicos à co-
munidade, utilizar suas habilidades e conhecimentos técnicos; buscar 
a adesão de outros funcionários para consecução das ações definidas 
e identificar entidades carentes elegíveis para receberem apoio do cfv 
e da Agroceres. 

o comitê atua na Agroceres há mais de 10 anos e contribui para a 
integração das diferentes realidades sociais, além de estimular a frater-
nidade e a caridade.

Formas de Atuação
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cobertura para área de lazer na 
casa da Acolhida em patos  de 
minas
em novembro de 2012 foi realizada a entrega da co-
bertura em uma área de lazer de 200 m2 para ativida-
des lúdicas, esportivas e lazer das crianças e adoles-
centes da instituição casa da Acolhida “benvinda”.

A instituição atende em média 15 crianças e ado-
lescentes em situação de risco, ou que não tenham 
família, encaminhadas pelo juízo da infância e ju-
ventude ou conselho tutelar, são acolhidos proviso-
riamente.

reforma da cozinha 
da ApAe em rio claro
em 2012, a Agroceres fez a reforma da cozinha da 
instituição ApAe (Associação pais e Amigos dos ex-
cepcionais). A cozinha foi construída há mais de 30 
anos e estava totalmente prejudicada, a empresa co-
laborou na reforma da parte elétrica e hidráulica, pias, 
granitos, pisos e revestimentos.

A ApAe atende aproximadamente 242 pessoas com 
deficiência intelectual, múltiplas e transtornos globais 
de desenvolvimento. tem como objetivo oferecer 
às pessoas portadoras de deficiência condições 
adequadas para o desenvolvimento de seu poten-
cial proporcionando sua integração no meio social e 
respeitando suas limitações. estimular o desenvolvi-
mento global das habilidades e competências dos 
alunos, dando incentivo à autonomia, espírito crítico 
e criativo da pessoa portadora de necessidades edu-
cativas especiais.
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Ação de natal
A verba que seria gasta para impressão dos car-
tões de natal é revertida em projetos sociais. A 
verba do cartão de natal de 2012 e 2013 foram 
divididas entre instituições de rio claro e patos 
de minas. 

em 2012, em rio claro a verba foi destinada à 
ong núcleo Artevida para a realização de pe-
quenas reformas e adequações dos ambientes, 
biblioteca, brinquedoteca e sala de informática. A 
ong atende adolescentes moradores dos bair-
ros jardim novo Wenzel e bonsucesso e tem 
como objetivo oferecer aos adolescentes um 
ambiente adequado para o aprendizado, incenti-
vando os estudos e a profissionalização na prática 
de esportes e, principalmente, na diminuição da 
marginalidade que ocorre frequentemente nesses 
bairros. A entrega da benfeitoria contou com a 
presença do mágico pedro mazzine e apresen-
tação de dança dos alunos do núcleo Artevida. 

em patos de minas, nesse mesmo ano,  a ver-
ba do cartão de natal foi destinada à instituição 
vila padre Alaor. foram doados fraldas, cadeira 
de banho e itens de higiene pessoal para os 45 
idosos que estão abrigados na casa.  

em 2013 a entidade escolhida, em patos de 
minas, para receber a verba foi o lar de idosos 
eurípedes barsanufo, que atualmente atende 14 
internas (apenas mulheres), sobrevive dos salários 
de algumas idosas e doações. foram doados 
fraldas, sabonete líquido e papel toalha. 

em rio claro, a verba foi utilizada para presentear 
algumas crianças carentes do centro de habilita-
ção infantil princesa victória que escreveram car-
tinhas ao papai noel fazendo seus pedidos, após 
a seleção dos componentes do cfv (comitê dos 
funcionários voluntários).

nova biblioteca na casa das 
meninas em patos de minas
em 2013 a empresa reformou o espaço já exis-
tente na casa das meninas nossa senhora Apa-
recida, adequando-o para criação de uma biblio-
teca e sala de estudo. o espaço foi reformado, 
recebeu novo mobiliário e um acervo de mais de 
300 livros, tudo para que alunos, crianças abri-
gadas e semi-internas possam desfrutar de um 
ambiente agradável que proporcione estímulo à 
leitura.

A instituição atende a 60 crianças e adolescentes 
de 2 a 18 anos, em situação de risco e ou em 
situação de pobreza.
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2012

rio claro
o cfv promoveu quatro campanhas ao longo do 
ano, são elas:

1ª campanha
Instituição Beneficiada: Desafio Jovem.

Público alvo: adultos do sexo masculino, 
dependentes de substâncias psicoativas.

De que forma foi a participação: Foram 
entregues alimentos e materiais de limpeza e 
higiene pessoal.

o cFV proporcionou uma festa junina 
na entrega da campanha, os voluntários 
prepararam os pratos típicos e os residentes 
do Desafio Jovem se apresentaram em 
coral.

2ª campanha
Em prol do funcionário  
Wanderson Luiz canova.

Esse colega teve sua casa incendiada por 
um acidente, com origem nas instalações 
elétricas da casa que eram muito antigas. 
o incêndio deixou a casa totalmente 
deteriorada, sem condições de moradia, 
desabrigou nosso colega de trabalho e seus 
familiares.

os colegas de trabalho se sensibilizaram 
com a situação e as doações começaram 
a surgir. o cFV assumiu a organização 
das doações e formalizou a campanha. 
Foram arrecadados: roupas, móveis, 
eletrodomésticos, brinquedos e dinheiro, 
destinado à reconstrução da casa.

3ª campanha
Em apoio ao cVV – centro de Valorização 
da vida,  cFV colaborou com a venda de 
pães de queijo dentro da empresa, para 
angariar recursos para a associação de 
amparo à Vida (entidade mantenedora do 
cVV).

4ª campanha
Instituição Beneficiada: Lar Feliz.

Público alvo: Idosos.

De que forma foi a participação: Fez-se a 
compra de aproximadamente 250 kg de 
carne, suficientes para suprir a necessidade 
por 60 dias, e ainda foram doados outros 
alimentos, produtos de higiene e limpeza. a 
entrega da doação foi marcada com uma 
festa natalina feita pelos próprios voluntários.

Araraquara
campanha de natal

Instituição Beneficiada: casa Bethânia.

Público alvo: 16 crianças entre 1 a 15 anos.

De que forma foi a participação: Óleo, 
farinha de trigo e achocolatado.
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2013

rio claro
o cfv definiu que seriam feitas duas campanhas 
em prol da mesma instituição, tornando assim a 
nossa doação mais expressiva e um vínculo maior 
com a instituição assistida. Abaixo informações 
sobre as duas instituições escolhidas.

1º semestre
Instituição Beneficiada: Resgate e Vida

Público alvo: adultos do sexo masculino, 
dependentes de substâncias psicoativas, 
em sua grande maioria, carentes.

De que forma foi a participação: Foram 
doados materiais de limpeza e higiene 
pessoal e alimentos.

a campanha foi fechada com uma festa 
julina, também, proporcionou-se uma 
ação com um profissional em psicologia 
falando sobre a motivação, autoestima e 
autoconhecimento.

2º semestre
Instituição Beneficiada: centro de 
Habilitação Princesa Vitória.

Público alvo: crianças e adolescentes, 
de 0 a 18 anos, com deficiências físicas 
e sensoriais (auditiva e/ou visual), atraso 
no desenvolvimento neuropsicomotor, 
fissura labiopalatal, patologias progressivas, 
artrite reumatoide juvenil, hemofilia, más 
formações congênitas, transtornos globais 
do desenvolvimento e síndromes.

De que forma foi a participação: o valor 
arrecadado foi revertido na reestruturação 
da cozinha, onde os alunos aprendem 
atividades da vida diária, algumas receitas, 
lavar louça, manusear objetos da cozinha, 
passar da cadeira de rodas para outra 
cadeira e tantas outras lições de acordo 
com a dificuldade de cada um.

campinas
ocorreu em novembro a 1ª campanha de 
arrecadação nessa Unidade com muito 
sucesso.

Instituição Beneficiada: Fraternidade  
Toca de assis.

Público alvo: moradores de rua, em 
situações de risco e vulnerabilidade social.

De que forma foi a participação: o valor 
arrecadado foi revertido na compra de leite, 
para ajudar nos cafés da manhã oferecidos 
a esse público.
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Araraquara
Instituição Beneficiada: orfanato Renascer

Público alvo: crianças e adolescentes de 0 
a 14 anos.

De que forma foi a participação: o valor 
arrecadado foi revertido na compra de 
materiais de higiene pessoal.

patos de minas
Instituição Beneficiada: aPaE

Público alvo: crianças e adultos com 
necessidades especiais.   

De que forma foi a participação: alimentos, 
papel toalha e higiênico e copos 
descartáveis.

presidente olegário
Instituição Beneficiada: Lar santa Rita

Público alvo: cerca de 140 idosos, 
entre homens e mulheres em regime de 
internação.   

De que forma foi a participação: alimentos 
não perecíveis e materiais de limpeza.
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