RELATÓRIO DE

SUSTENTABILIDADE

2019/2020

INSTITUCIONAL
O Relatório de Sustentabilidade da Usina Alta Mogiana é bianual e contempla
o período de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2020. Sua publicação reaﬁrma
o compromisso da empresa em manter a transparência das informações para
todos os públicos interessados, reforçando valores é cos e a busca de
soluções sustentáveis, para prover energia renovável, alimento e gerar valor
para o bem-estar da sociedade.

junho

2019
Considerando o período
bienal do relatório, ao ﬁnal do
qual eclodiu a pandemia do
coronavírus, a data de cada
imagem foi destacada para
que o leitor iden ﬁque os
cuidados complementares
adotados após fevereiro de
2020.

SUMÁRIO
página

07

página

Valores Organizacionais

14

Produtos e Produção

página

Práticas Trabalhistas
e Relações Humanas

21

página

28

página

Saúde e Segurança

36

Sustentabilidade

página

Responsabilidade
Social e Comunidade

42

página

50

Resultados e Análises

VALORES
ORGANIZACIONAIS

junho

2019

A Empresa

Missão

A Usina Alta Mogiana destaca-se no cenário
sucroenergé co do Brasil, movimenta a economia regional
e par cipa a vamente do desenvolvimento das
comunidades em que está inserida. É deﬁnida por suas
relações de trabalho, modelos de plan o, colheita,
produção e ações socio-ambientais. Os pilares que
sustentam seus valores são: o respeito ao ser humano, o
comportamento é co, a viabilidade econômica e a
performance sustentável.

Produzir e comercializar alimentos e energia com
foco no mercado, sa sfazendo os clientes e obtendo
rentabilidade adequada, através do trabalho eﬁcaz
de todos.

O respeito pelos direitos humanos e no local de trabalho
torna-se parte do negócio. Antes dos números, das
conquistas e dos méritos, vem a inovação, a capacitação e o
desenvolvimento humano. Por isso, o constante
inves mento em integração, mo vação, treinamento e
também ações de conscien zação acerca de saúde, bemestar e na gestão dos bene cios concedidos ao colaborador
e seus familiares.
Sua robusta área agrícola abrange 12 cidades e proporciona
a entrega de mais de 7.100.000 toneladas de cana para
processamento.

Visão
Deﬁnida como uma empresa de resultados, voltada
para o mercado e pessoas com vocação de
vanguarda técnica e de relacionamento é co
movida por:
· Uma estrutura simples e ágil;
· Compromissos com os colaboradores e com sua
segurança no trabalho;
· Compromissos com os clientes e parceiros;
· Compromissos de crescimento e perpetuação da
empresa;
· Responsabilidade social e ambiental.

O parque industrial, instalado em São Joaquim da Barra,
interior de São Paulo, é do como referência para outras
empresas do segmento, possui capacidade anual para a
produção de cerca de 13.000.000 sacas de açúcar, mais de
240.000.000 litros de etanol e energia cogerada de 280.000
Mwh.

INDICADORES SOCIAIS
2019

2020

Nº DE FUNCIONÁRIOS
3.767

junho

3.875

2019

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA
188.239

192.520

IMPOSTOS E TAXAS PAGAS AO FISCO
176.661
205.920
TRANSPORTE DE PESSOAL
10.404
11.952
INVESTIMENTO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.318
4.994
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
10.764
15.448
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
1.692
1.956
Em milhares de reais
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Valores

Cliente
Criar, manter, sa sfazer e
encantar clientes internos e
externos, pois eles são a razão
de ser da Alta Mogiana.

Hones dade
A tudes pra cadas pela Alta
Mogiana e por seus
colaboradores dentro ou fora
da empresa, devem ser
dignas, transparentes e
coerentes.

Segurança, Limpeza e
Organização
Segurança, limpeza e
organização estão presentes
e m to d a s a s a v i d a d e s ,
visando um bom desempenho
proﬁssional e qualidade de
vida no trabalho.

Cooperação
O comprome mento com a
integração e cooperação
entre os colaboradores,
favorece o trabalho em
equipe, o que faz da Alta
Mogiana uma unidade forte,
coesa e compe va.

Respeito ao Colaborador
A Alta Mogiana considera
todo colaborador ser humano
digno, com direito a ser
ouvido e assis do, tendo sua
individualidade respeitada.
Por isso, a Empresa espera a
mesma relação entre
colaboradores.

Respeito ao Meio Ambiente
A preservação do meio
a m b i e nte é u m a
preocupação constante em
todas as a vidades
desenvolvidas pela empresa
e por seus colaboradores.

Valorização do Trabalho
A Alta Mogiana valoriza a
cria vidade e a inicia va de
cada um, incen va o trabalho
em equipe e proporciona aos
colaboradores oportunidades
de autodesenvolvimento.

Perpetuação
A Alta Mogiana investe em
tecnologia e, com a
par cipação dos
colaboradores, busca
c r e s c i m e n t o
e
compe vidade visando a
perpetuação da Empresa.
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HISTÓRIA

1983
Início das operações

1996
Primeiro carregamento de
açúcar em bag

1985
Início das a vidades da
Des laria Alta Mogiana
1985
Primeira moagem de
matéria-prima

1991
Expansão da produção
de álcool

1999
Cer ﬁcação ISO 9001
2001
Início do projeto Educando
para o Futuro
2002
Cer ﬁcação ABRINQ
2002
Cer ﬁcação de Créditos de
Carbono
2002
Início da Exportação de
Energia Elétrica

1994
Início da produção de
açúcar

2003
Inauguração do viveiro de
mudas
1995
Primeiras operações da
colheita mecanizada
1995
Primeira Exportação de
Açúcar

2003
Cer ﬁcação OHSAS 18001

10

2015
Recolhimento de palha
2017
Aulas de Música no projeto
Educando para o Futuro
2006
Cer ﬁcação ISO 22000
2017
Cer ﬁcação Kosher

2015

2007
Programa Aprendiz

2008
Protocolo Etanol Verde

2018
Inauguração do Centro de
Operação Industrial

2010
Moagem de 6.000.000 de toneladas
de cana

2020
Cer ﬁcação Renovabio
2010
Cer ﬁcação ISO 14001
2012
Bonsucro

2015
Nova sede para Gestão de Bene cios
e Gestão de Pessoas
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PALAVRA DOS DIRETORES

Nós vemos números, em 2019, que apresentam
resultados cabais de uma safra realmente
robusta. Parabenizo a todos os colaboradores,
indis ntamente.’’
Luiz Octavio Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente
dezembro

2019

dezembro

2019

Estou muito conﬁante na empresa e na equipe.
Tudo aquilo que a gente acha que é diﬁculdade
é oportunidade, temos um potencial enorme
em todas as áreas. O que faz a diferença é a
a tude, é querer, é ter paixão. A empresa está
unida, está comprome da e nós vamos chegar
muito longe. Fazer as coisas um pouquinho
melhor a cada dia, é uma questão de a tude."
Luiz Eduardo Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente Agroindustrial

Não podemos deixar de acreditar numa empresa
que apresenta resultados tão brilhantes como
vocês apresentaram. Nós ainda teremos as
melhores safras da nossa vida pela frente.’’
Luiz Gustavo Junqueira Figueiredo, Diretor Comercial
dezembro

2019
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PRODUTOS E
PRODUÇÃO

junho

2019

Açúcar
Açúcar des nado ao uso da
indústria alimen cia. Entre
nossos clientes estão
fabricantes de biscoitos,
c h o co l ate s , co n fe i to s ,
sorvetes, bebidas e outros.

Cana-de-açúcar
Versá l, a gramínia rica em
sacarose é u lizada para a
produção de alimentos e
energia.

Energia
Energia Elétrica a par r de
combustão da biomassa da
cana em caldeiras de alta
pressão, para consumo
próprio e exportação do
excedente.

Etanol
Etanol hidratado,
combus vel para veículos
a u to m o to re s e e ta n o l
anidro, adicionado à
gasolina.

Soja
A soja é um grão amplamente u lizado pela agroindústria de
alimentos. A Alta Mogiana é uma das maiores fornecedoras das
indústrias esmagadoras regionais.

TABELA DE MOAGEM E PRODUÇÃO
2019

2020

Moagem
(Toneladas)

6.722.262,20

6.862.055,20

Açúcar Total
(Sacas de 50 Kg)

9.908.328,50

12.860.183,00

Etanol Total
(m³)

247.326,903

194.746,020

Geração de Energia Total
(MWh)

449.472,399

466.455,710

Exportação de Energia
(MWh)

281.646,656

288.768,361
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RELAÇÃO COM CLIENTES

Prêmio Coca-cola
A empresa par cipou do Prêmio Fornecedores de Açúcar Coca-Cola por
8 anos e, em 7 deles, ganhou o reconhecimento em Primeiro Lugar,
destacando-se entre mais de 30 outros fornecedores de açúcar. Entre
os rigorosos critérios estão qualidade produ va, respeito ao
colaborador, à comunidade e aos requisitos legais, de segurança e
sustentabilidade.
dezembro

2019

Diferencial: Certificação Kosher
Atesta que os produtos alimen cios são fabricados obedecendo
normas especíﬁcas que regem a dieta judaica ortodoxa. Reconhecido
mundialmente pelo alto nível de exigência e controle, foi auditado por
membros da B.K.A. Comunidade Israelita Ortodoxa.

julho

2019

Auditorias de Cliente
Um relacionamento próximo e transparente com os clientes possibilita
uma atuação conjunta em bene cio da aplicação de polí cas e
procedimentos que atuem preven vamente, ao invés de
corre vamente, priorizando o bene cio e segurança do consumidor.

junho

2019
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RELAÇÃO COM FORNECEDORES

Parceria de Sucesso
O programa de reconhecimento tem o intuito de estreitar os laços com
empresas fornecedoras de equipamentos e serviços exaltando a
aﬁnidade entre as partes e fortalecendo o vínculo pessoal no ambiente
de negócios. Desde 2011, contemplou Dedini, Fermentec, Stab,
Comercial Marcelo Costa, TGM, Rio Grande, Siner, Fazanaro, Renk
Zanini, Chapini, Prolink, CPFL Energia, TESE, Revol s, WEG, KSB e
Siemens.

novembro

2019

Relacionamento com Fornecedores de Cana
A programação de Encontros Técnicos com os Fornecedores de Canade-Açúcar promove um ambiente de troca de experiências e,
principalmente, de cessão de informações essenciais aos agricultores,
como o manejo de herbicidas e defensivos agrícolas, prevenção de
incêndios, nutrição e produ vidade do canavial, com abordagem
teórica e demonstrações em campo.

dezembro

2018

Reconhecimento Betta
A empresa Be a Tecnologia completou 20 anos de relacionamento
proﬁssional com a Usina Alta Mogiana na área de tecnologia da
informação e homenageou esse sólido vínculo.
julho

2019

Prêmio Fermentec
O Prêmio Excelência Fermentec, enaltece a qualidade dos trabalhos
realizados na Categoria Desempenho Analí co Químico, especíﬁco
para análises laboratoriais de unidades produtoras de açúcar e etanol.
julho

2019
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COMITÊS COLABORATIVOS

Comitê Ambiental
Acompanhar os aspectos e impactos ambientais, bem como reu lizar,
reciclar e repensar sobre eles. Desenvolver uma a va e constante
educação ambiental é o melhor meio para desenvolver uma
governança ambiental, social e corpora va.

junho

2019

Grupo de Ação 6S
Para aplicar conceitos de qualidade e aperfeiçoar aspectos
como limpeza, organização e padronização, o Grupo de Ação 6S
está em a vidade há 22 anos, atuando entre os colaboradores.

outubro

2019

Educação Financeira
A responsabilidade social deve apoiar a comunidade, mas
primeiro começa com o desenvolvimento dos próprios
colaboradores, incen vando sua evolução. O Grupo de
Educação Financeira é uma equipe voluntária, que atua
disseminando essa cultura e compar lhando suas
ferramentas mais básicas.
setembro

2019
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CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE
Estruturar processos com base em padrões administra vos, ambientais, sociais e de governança promove padrões
de qualidade valorizados internacionalmente e, mais que isso, garante, promove resultados sustentáveis.

OHSAS 18001
Norma que adota requisitos laborais de um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional.

ISO 9001
P r i n c i p a l c e r ﬁ ca çã o p a ra
sistemas de gestão da qualidade
em procedimentos, métricas,
instalações e serviços.

RENOVABIO
Credenciamento da Polí ca
Nacional de Biocombus veis, que
estabelece metas de
descarbonização e produção
estratégica de biocombus veis.

ISO 14001
Sistema de gestão ambiental
para desenvolver e implementar
prá cas empresariais
sustentáveis.

BONSUCRO
E BONSUCRO EU-RED

Protocolo de produção
sustentável de cana-de-açúcar e
seus produtos nas dimensões do
desenvolvimento sustentável:
social, ambiental e econômica.
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FSSC 22000
Sistema de gestão da segurança
na cadeia produ va de
alimentos, compilação das
normas ISO 22000 e ISO/TS
22002-1.

EMPRESA AMIGA

DA CRIANÇA

O Selo ABRINQ reconhece ações
sociais de promoção e divulgação
dos direitos das crianças e
adolescentes.

PRÁTICAS TRABALHISTAS
E RELAÇÕES HUMANAS

dezembro

2019

INDICADORES LABORAIS
As equipes são aptas, engajadas e cada colaborador comprome do com os processos internos para alcançar a
perpetuação do negócio.

CORPO FUNCIONAL

2019

2020

3.767

3.875

384
33

366
33

Colaboradores ao ﬁnal do período
Mulheres que trabalham na empresa
Cargos de cheﬁa

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA

2020

10%

2% 4%

22%

De 0 a 20 anos
De 21 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos
Acima dos 61 anos

159
863
1.359
1.043
379
72

27%

35%

ESCOLARIDADE

2020
4%

9%

Analfabeto
Básico Incompleto

4
155

Básico Completo

252

Fundamental Incompleto

495

Fundamental Completo

377

Médio Incompleto

307

Médio Completo

1.763

Superior Incompleto

191

Superior Completo

331

TEMPO DE CASA

7%

5%
13%

10%

45%

8%

7%

2020
14%

De 0 a 05 anos
De 06 a 10 anos

1.446
909

De 11 a 15 anos

702

De 16 a 20 anos

547

Acima de 20 anos

271

37%

18%

23%
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CAPITAL HUMANO

MULHERES

Formação e treinamento con nuo são as ferramentas
para manter os mais competentes proﬁssionais em nosso
quadro de colaboradores que seguem evoluindo com a
empresa. O respeito às relações é cas e à segurança dos
colaboradores geram o comprome mento necessário ao
mútuo desenvolvimento.

Todos os colaboradores ocupam cargos em
condições de total igualdade, mesmo aqueles que,
tradicionalmente, seriam os trabalhos masculinos.
Antes, prevalece a equidade, no sen do de
reconhecer necessidades diferenciadas e sua
valorização com bene cios e eventos
personalizados, que enaltecem sua importância na
organização.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Dia 08 de março comemora-se o Dia Internacional
da Mulher e, anualmente, a empresa faz questão de
homenagear a todas.

junho

2019

RH CONECTA
Estar perto dos colaboradores e ouvi-los é um dos
exercícios primordiais do proﬁssional de recursos
humanos. Com o intuito de resgatar esse elo, foi lançado o
programa Conectados. Mediante o agendamento de
atendimentos pessoais, todos os colaboradores são
atendidos pela equipe de gestão de pessoas e qualquer
assunto pode ser tratado livremente: sugestões,
reclamações, denúncias, curiosidades ou mesmo dúvidas.

marco

2019

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO

2019

2020

Comemoração Anos Sem Acidentes
3.686

3.604

marco

2019

Café com Diretor
549

598

Dia Internacional da Mulher
384

23

366

CAPACITAÇÕES INTERNAS
A preocupação em oferecer melhores oportunidades proﬁssionais é parte da cultura empresarial de
desenvolvimento humano, ampliando os conhecimentos e experiências técnicas, as chamadas hardskills,
con nua e amplamente.
marco

2019

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Educação Corporativa
Educação Corpora va é um conjunto de prá cas que uma empresa adota para promover a formação con nuada de
seus colaboradores, desenvolvendo suas competências e habilidades junto aos princípios da organização.
Visa disseminar a gestão do conhecimento, no sen do de sa sfazer a necessidade de habilidades especíﬁcas,
exigidas pelo mercado, atuando como complementação aos cursos ministrados pelas ins tuições tradicionais de
ensino.
A inicia va da empresa de incen vo ao compar lhamento, es mula a troca de informações entre os colaboradores,
de modo que todos aprendam e evoluam uns com os outro gerando, destarte, a cultura de integração, envolvendo
os colaboradores alocados nos mais diversos departamentos da empresa.
abril

2019
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RECONHECIMENTO FINANCEIRO
PPR

PPR DISTRIBUÍDO

O Programa de Par cipação de Resultados é o formato de
remuneração estratégica, adotado pela empresa como
forma de premiar seus colaboradores, através de uma
boniﬁcação, que tem como principal ﬁnalidade reter talento
e tornar os colaboradores mais mo vados
Um instrumento de integração entre capital e trabalho, que
promove a mo vação, além de promover a produ vidade.

2018
2019

2020

9.883
10.764
15.448
Em milhares de reais

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES
Liderança Estratégica
Promover ince vo ao autoconhecimento e uma linha de liderança que promova engajamento, desempenho e alta
performance.

Encontro de Donos do Negócio

Anualmente, o encontro de donos do negócio reúne toda a gestão da empresa para realinhar desaﬁos para os
próximos períodos produ vos e também para comemorar obje vos alcançados, fomentar nossa energia em
evolução. Cada líder também é convidado para colaborar com crianças e idosos que desejam um presente de Natal
e não tem condições de comprar.

dezembro

2019

Na edição 2019, o execu vo Fábio DiGiacomo, engenheiro de gente, foi o palestrante convidado em um evento
construído para propor sinergia entre todos os gestores e a área de gestão estratégica de pessoas.
Ao ﬁnal do encontro, o comediante Roberto Edson, ofereceu um momento agradável de descontração com o
humor leve e inteligente de seu personagem caipira, Chico Lorota.
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JOVENS PROFISSIONAIS
Programa Trainee
Estratégia de absoluto sucesso, esse programa de desenvolvimento humano é,
muitas vezes, apontado como celeiro de nossas lideranças. Alunos do
penúl mo ou úl mo ano nas diversas áreas da engenharia aceleram o
desenvolvimento da carreira e ampliam a visão de mercado, enquanto aplicam
seu conhecimento teórico, com oportunidade de evolução consistente em suas
carreiras.

abril

2019

Aprendiz de Mecânico de Manutenção Industrial
Os alunos par cipantes aprendem e executam prá cas de
manutenção industrial, em ambiente compa vel com a
habilidade técnica proﬁssional desenvolvida pela parceria com
o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
atualmente, listado entre os cinco maiores complexos de
educação proﬁssional do mundo.

dezembro

2019

Aprendiz de Mecânico de Manutenção Automotiva
dezembro

2019

O curso de Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas e
Veículos Pesados tem nível técnico e ensina aos futuros
proﬁssionais a manutenção preven va e corre va, u lizando
ferramentas e equipamentos com segurança.

Aprendiz de Almoxarifado
A parceria da Usina Alta Mogiana com o SENAI é muito produ va, cA parceria da Usina Alta Mogiana com o SENAI é muito
produ va, colabora para o desenvolvimento proﬁssional de colaboradores.. Desenvolvido para atender as mais diversas
necessidades proﬁssionais de pessoas com deﬁciência, o Curso de Assistente Administra vo e Assistente de Almoxarifado
oferece integração e oportunidade.

dezembro

2019
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Ações Culturais
outubro

2019

Ações internas voltadas ao engajamento e valorização das
pessoas, contribuem para o desenvolvimento proﬁssional e
pessoal de cada colaborador. Assim, a Alta Mogiana incen va o
trabalho em equipe, pautado na empa a e no respeito mútuo
entre seus proﬁssionais.

Proporciona um ambiente de trabalho saudável e agradável. No
campo as áreas de vivência são bem equipadas com bebedouro
refrigerado, armário para acomodar as marmitas, e local des nado
para gozar do intervalo de almoço, com mesas e cadeiras. , próprias
para descanso. Em sua sede, possui um Restaurante com capacidade
para servir mais de 800 refeições diárias, cobrando um valor
simbólico, subsidiado, além de uma varanda de jogos e biblioteca
interna permi ndo acesso a cultura e entretenimento, durante os
intervalos.

junho

2019

outubro

2019

Promove ações internas voltadas à valorização do colaborador,
como Café com Diretor ou Almoços Especiais, celebrando diversas
datas. Em comunicação, foi implantado um aplica vo para
colaboradores, uma plataforma de comunicação mais ágil e
transparente, para automa zar o compar lhamento de dados,
facilitando o acesso aos proﬁssionais, via celular, a conteúdos
informa vos, documentos proﬁssionais, consulta de holerite e
outros.
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SAÚDE E SEGURANÇA

julho

2019

PRIMEIRO, O BEM-ESTAR
A saúde e o bem-estar das equipes são primordiais. Atuar
na prevenção e promoção da saúde é mais do que
responder às doenças ocupacionais ou acidentes diminui
os riscos no ambiente de trabalho e melhora a qualidade
de vida do colaborador.

agosto

2019

Prevenção

Vacinação Contra a Gripe

Informação e conhecimento são armas para a prevenção
de doenças e es mulam diagnós cos mais precoces.
Sob a bandeira do Outubro Rosa e Novembro Azul
promove-se a informação, incen vando que os
colaboradores par cipem de ações como ves rem-se
com as cores das causas, gerando engajamento para
promover a conscien zação. Na prá ca, as ações incluem
movimentação nas redes sociais, palestras de
proﬁssionais da área de saúde e sorteio de prêmios.

marco

2020

outubro

2019

A vacina contra a Gripe é segura e eﬁcaz para reduzir
casos mais graves e internações associadas ao
agravamento de asma, bronquite, insuﬁciência cardíaca
ou do desenvolvimento de pneumonias, por isso a
empresa incen va a vacinação massiva entre
colaboradores e dependentes.

COLABORADORES VACINADOS

2019

2020

380

1.226

marco

2019
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Reação

Semana da Saúde

O Grupo ReAção oferece acompanhamento
mul proﬁssional com médicos, enfermeiros, nutricionista,
psicólogo e educador sico, para melhorar hábitos
nutricionais, incen var prá cas espor vas e acompanhar
exames clínicos e/ou complementares, aos colaboradores
que necessitam adequar seu peso e melhorar a sua
qualidade de vida.

No período abordado por esse relatório, foram
realizadas duas edições da semana da saúde, que
abrange atendimentos preven vos individualizados
como aferição de pressão e glicemia e ainda palestras
presenciais anuais, reunindo os colaboradores para
orientações de proﬁssionais da saúde e áreas correlatas,
tratando assuntos como a prevenção de câncer,
diabetes e obesidade e, sempre que possível,
provocando reﬂexões sobre inteligência emocional e a
abordagem holís ca da qualidade de vida,
considerando os pilares de saúde sica, mental e
espiritual.

Várias enfermidades estão associadas à obesidade:
hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes...
Para ajudar os colaboradores na manutenção do peso ideal,
as Equipes de Medicina do Trabalho e Gestão de Bene cios
oferecem apoio mul disciplinar, através do grupo ReAção.
Os par cipantes recebem acompanhamento proﬁssional
em: nutrição, psicologia, avaliações médicas, exames
ambulatoriais e laboratoriais além de parceria com
academia a preços promocionais.

agosto

maio

2019

2019

PRÁTICAS DE SAÚDE

2019

2020

Atendimentos odontológicos
3.031
1.064
Atendimentos médicos
2.214
1.988
Exames ocupacionais
5.887
5.015
Consultas ambulatoriais
2.530
4.708
Vacinados contra gripe e gripe H1N1
380
361
Programa Quali Vida (Controle PA/Peso – Glicemia)
460
385
Vacinados contra tétano
455
483
Semana da Saúde - Palestras
319
799
Palestras/ Treinamentos DST/AIDS
646
2.042
Palestras/ Treinamentos 1º Socorros
1.095
1.811

julho

2019
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Gestão de Benefícios

Atendimento Médico e Odontológico

O Departamento de Gestão de Bene cios oferece,
gratuitamente, aos colaboradores e seus dependentes,
apoio assistencial; orienta e trabalha nas ações
voltadas à prevenção de doenças, riscos à saúde e
tratamentos relacionados. Aplica, na prá ca, o
conceito de orientar e apoiar as pessoas, seja em
momentos felizes como a chegada de um bebê ou em
adversidades.

O Departamento de Gestão de Bene cios prioriza o
um atendimento humanizado e possui em suas
dependências, uma moderna estrutura
ambulatorial, consultórios médicos e
odontológico, onde são realizadas as consultas e
atendimentos, comandados por uma equipe de
proﬁssionais de excelência, dedicados e
preparados.

Assim, colaboradores e dependentes encaminhados
para consulta e tratamentos de saúde em outros
centros urbanos, podem receber apoio. Também é
aplicado um auxílio adicional de cestas básicas,
mediante solicitação, aos colaboradores que recebem
bene cios previdenciários ou auxílio-doença.

Oferece atendimento gratuito em Clínica Geral e
nas especialidades de Cardiologia, Pediatria,
Ginecologia e Obstetrícia.
Cirurgiões Den stas oferecem atenção gratuita às
necessidades básicas de saúde bucal. Estão
disponíveis tratamentos em restauração, extração,
RX, aplicação de ﬂúor, limpeza e orientações
preven vas.

A empresa intermedia a contratação de prestação de
serviços médicos, terapêu cos, hospitalares, em suas
múl plas especialidades; desde atenção primária até
alta complexidade, obje vando facilitar o melhor
acesso, com o menor custo.

junho

2019

São conveniados diversos consultórios, laboratórios,
ó cas, clínicas de diagnós co por imagem, além de
inúmeros proﬁssionais da área de saúde, como
psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos,
nutricionistas e terapeutas de diversas áreas, entre
outros.

junho

2019
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Gestantes e Bebês

Licença Maternidade Estendida

O acompanhamento e apoio ao pré-natal é oferecido
através de uma equipe técnica mul disciplinar
especializada, oferecendo informações essenciais à
gestante e ao núcleo familiar.

A licença maternidade de 120 dias é um direito de
todas as mulheres trabalhadoras, porém, esse
bene cio pode ser prorrogado através do
Programa Empresa Cidadã. De acordo com a Lei
11.770, a licença maternidade pode ser estendida
para 180 dias e, no período extra de 60 dias, o
salário-maternidade é assumido pela empresa e
não pelo INSS (Instuto Nacional de Seguridade
Social), como acontece nos quatro meses de
afastamento padrão.

A empresa, no nascimento dos ﬁlhos de colaboradores,
presenteia a família e o recém-nascido com o kit de bebê,
contendo mamadeira, banheira, fraldas e diversos outros
produtos de higiene.
Como forma de valorização da família, realiza o Curso de
G e s t a n t e s p a ra c o l a b o ra d o ra s e e s p o s a s d e
colaboradores da empresa, oferecendo orientações aos
casais sobre saúde da mãe e do bebê, amamentação e
demais cuidados com o recém-nascido.

A adesão ao programa não é obrigatória e a licença
estendida é válida, exclusivamente, para as
organizações cadastradas. Assim é possível
oferecer à proﬁssional o pagamento de sua
remuneração integral nesse período.
A Usina Alta Mogiana é signatária do programa
Empresa Cidadã desde 2013 e, desde então, já
beneﬁciou várias colaboradoras, de diversas áreas.

junho

2019

BENEFÍCIOS

junho

2019

Participantes do Curso de Gestantes
42
57
Kits de bebê
120
169
Cestas básicas
168
128

32

Gestão da Segurança
P ro m ove r u m a m b i e nte d e t ra b a l h o o n d e a s
potencialidades de seus colaboradores possam ser
plenamente desenvolvidas e alinhadas aos obje vos
estratégicos da empresa, de modo a garan r um padrão
de desenvolvimento sustentável para a organização e
para as pessoas que a integram.

fevereiro

2020

Diálogos de Segurança

Campanhas Preventivas

Concentrar abordagens e informações sobre riscos e
a tude preven va é o foco do diálogo diário de
segurança, uma ferramenta simples e poderosa que
dedica atenção à troca de informações entre líderes e
liderados para encontrar soluções tendo o acidente
zero como obje vo comum e trabalhando para que
cada equipe forme sua própria parceria, dinâmica e
funcional.

Destacar datas que possam ser usadas para a
conscien zação como o dia nacional de prevenção ao
acidente de trabalho ou a semana do trânsito reforça
assuntos que são co dianamente tratados para
incen var colaboradores a minimizar situações de risco
e manter a integridade.
setembro

2019

marco

2020

Anos Sem Acidentes
O programa anos sem acidentes promove dedicação à
meta do acidente zero, reconhecendo, cole vamente, o
empenho dos colaboradores que completam um período
sem acidentes com afastamento em suas estruturas.

SETORES RECORDISTAS - 2020
julho

2019
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AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

24 anos

GERAÇÃO DE ENERGIA

24 anos

INSTRUMENTAÇÃO

24 anos

LABORATÓRIOS DE QUALIDADE

24 anos

OFICINA ELÉTRICA

24 anos

REFEITÓRIO

17 anos

CIPA

SIPAT

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é formada
por funcionários eleitos e outros designados pelo
empregador, com a responsabilidade de observar riscos
iminentes e promover formas de prevenção. Atuam
co dianamente para a promoção da saúde e da segurança
no ambiente de trabalho.

Uma das ações mais reconhecidas da CIPA é a
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (SIPAT), que visa a conscien zação dos
trabalhadores sobre a importância da prevenção
aos acidentes de trabalho.
dezembro

2019

Brigada de Emergência
Independente do ramo de a vidade, todas as empresas
estão sujeitas à emergências, como incêndios. A Brigada de
Emergência é um grupo formado por funcionários da
empresa, que voluntariamente se credenciam a par cipar
das ações de combate a incêndio e treinamentos para atuar
em situações de perigo, tanto no salvamento como nos
primeiros socorros. É responsável pelo treinamento de toda
a empresa para situações de evacuação e checagem de
equipamentos.

Com palestras e interação, é uma importante
ferramenta para informar sobre a segurança e a
saúde no ambiente de trabalho ou em casa. Uma
forma atra va e interessante de abordar assuntos
de extrema importância para a saúde e o bem-estar
dos colaboradores.

PAME
dezembro

PAME é a sigla de Plano de Auxílio Mútuo em Emergências.
Formado em 2011, em conjunto com as usinas Colorado e
Guaíra, tem o compromisso de proteger vidas, organizar
ações de
prevenção e combater incêndios, principalmente na área
rural. Conta com apoio da Defesa Civil, da Polícia Ambiental,
da Polícia Rodoviária e do Corpo de
Bombeiros, além de outras ins tuições.

2019

A estrutura de combate e prevenção de incêndios envolve
uma equipe de proﬁssionais treinados, que conta com
caminhões-pipa localizados em pontos crí cos, apoio de
outros veículos u litários e câmeras de monitoramento
estratégico, em um sistema de plantão ininterrupto.

dezembro

2019
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SUSTENTABILIDADE

julho

2019

PRÁTICAS INDUSTRIAIS
marco

Energia Limpa

2019

No dia a dia da empresa, trabalhamos com o conceito de
economia circular, ou seja, os nossos processos são
baseados nos princípios de redução, reu lização e
recuperação de materiais.
Os recursos como a cana-de-açúcar e a água são
aproveitados em mais de um ciclo, com obje vo de extrair
as vantagens e bene cios desses recursos, evitar o
desperdício e reduzir a quan dade de lixo. Para isso,
contamos com um sistema industrial integrado, que
consiste na gestão dos recursos hídricos, energé cos e
dos resíduos.

Recursos Hídricos
Há um sistema de tratamento de fuligem com a ﬁnalidade
de recuperar e reaproveitar a água oriundas da lavagem
de gases das caldeiras de biomassa e bagaço e da limpeza
das correntes e esteiras de cana-de-açúcar. O tratamento
de água em circuito fechado permite seu retorno para
Caldeira ou Moenda e, quando torna-se imprópria para
esse ﬁm, é aplicada na área agrícola.
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PRÁTICAS AGRÍCOLAS
marco

A Alta Mogiana conquista respeito alinhando
responsabilidade ambiental e social, por isso a agricultura
sustentável e seus processos, como a colheita 100%
mecanizada, bem como as ações de recuperação da
vegetação na va tornaram-se essenciais.

2019

Automação e Mecanização
A mecanização e automação estão presentes no campo,
desde a plantação de mudas, passando pela fer rrigação
do solo e, por ﬁm, na colheita. Tornaram-se prá cas de
inves mento que incluem questões ambientais, sociais e
de governança corpora va, aplicadas ao co diano da
agricultura.
O aproveitamento da água proveniente do uso industrial
é u lizada para a fer rrigação, numa aplicação mista de
água e vinhaça. O controle biológico de pragas possibilita
uma redução no uso de insumos agrícolas, u lizando
ciclos naturais para exterminar pragas dos canaviais.

Colheita Mecanizada
O método de colheita mecanizada, a nge a totalidade das
áreas da empresa, o que proporciona alta produ vidade e
s e g u ra n ç a , d u ra n te o t ra b a l h o n o c a m p o . O
processamento da matéria-prima sem queima beneﬁcia
o meio ambiente e previne possíveis interferências no
produto ﬁnal.
A colheita mecanizada exige uma o mização da logís ca
de transporte da cana que reduza o tempo entre o corte e
o processamento. As tecnologias empregadas melhoram,
signiﬁca vamente, a eﬁciência da produção.

Rotação de Culturas
A rotação de culturas consiste em alternar espécies
vegetais numa mesma área agrícola. Bem planejado, o
sistema melhora as caracterís cas sicas, químicas e
biológicas do solo; auxilia no controle de plantas
daninhas, doenças e pragas; repõe matéria orgânica e
protege o solo da ação dos agentes climá cos.
A alta produ vidade da soja, inserida nesse contexto,
coloca a Alta Mogiana entre os maiores produtores desse
alimento na nossa região.
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Programa de Adequação ambiental

setembro

2019

A proteção de nascentes e a recuperação de matas ciliares
é essencial para a preservação de recursos hídricos.
Manter a conservação, manejo e restauração das
formações ﬂorestais remanescentes, de preservação
permanente e nas áreas de grande interesse ecológico,
promove a adequação ambiental e legal, de cada
propriedade.
Com esse ﬁm, a empresa mantém seu próprio viveiro de
mudas na vas, realiza o monitoramento da fauna e todo
o manejo necessário nas áreas restauradas.

Educação Ambiental
Promover a conexão entre as pessoas e a natureza,
despertando a percepção dos temas que impactam o
ambiente, ela es mula a tomada de ações com foco na
preservação e na sustentabilidade.
É constante a presença de colaboradores da Alta Mogiana
como palestrantes em vários pólos educacionais, com a
premissa de que compar lhar conhecimento é um dos
pilares para o desenvolvimento socioambiental e
também a abertura dos portões da empresa para alunos
que desejem conhecer nossas ações ambientais e viveiro
de mudas.
Essa discussão não deve acontecer somente nas salas de
aula, ao contrário, deve ter espaço em todos os locais
para a preservação e conservação do meio ambiente de
forma sustentável, em processos por meio dos quais se
constroi valores e a tudes voltadas para a conservação
do meio ambiente.
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Feira Cultural GIMA

julho

2020

A Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente reúne
escolas de Cristais Paulista, Franca, Patrocínio Paulista,
São José da Bela Vista, Pedregulho e Ribeirão Corrente.
Ao longo de 11 anos, oferecendo protagonismo e
cuidando da comunidade rural na região paulista da
Alta Mogiana, tradicional na produção cafeeira,
conquistou uma maior estrutura.
Patrocinada pela Usina Alta Mogiana através do
Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, que
u liza recursos do ICMS para o fomento de projetos
culturais, foi elevada ao status de Feira Cultural:
reunindo oﬁcina de fotograﬁa, contação de histórias,
música, dança e cidadania. Entre alunos, voluntários,
organizadores e visitantes, movimentou 2.200 pessoas
ao longo de 4 dias, na Fazenda Bom Jesus.

Prevenção de Incêndios
A temá ca ambiental é uma constante, já que está
intrinsecamente relacionada às operações da
organização. Por isso falar sobre prevenção de
incêndios torna-se um trabalho tanto preven vo,
quanto cultural, em uma constante para evitar a tudes
de risco e denunciar todo e qualquer foco de incêndio.
Campanhas de conscien zação, prevenção e combate
aos incêndios, alinhada à inicia vas de conscien zação
são realizadas pela empresa e envolvem parceiros
como o PAME e também as inicia vas da Associação
Brasileira do Agronegócio - ABAG, da região de Ribeirão
Preto, que também elabora conteúdos educacionais
sobre o tema.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL E COMUNIDADE

dezembro

2019

COMPROMISSO SOCIAL
Quando a sociedade não dá conta de responder a complexidade dos problemas que emergem dos contextos
socioculturais, é hora de dar vazão a novas estratégias sociais para estruturar o crescimento individual e das
comunidades, principalmente a quem esteja em situação de vulnerabilidade social. Para moldar o futuro é
preciso inves r na formação das novas gerações.
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LEITURA
A leitura traz inúmeros bene cios para a evolução do indivíduo e, quanto mais cedo essa prá ca for fomentada, melhor.
O contato com os livros e suas histórias es mula o aprendizado, as relações afe vas, a capacidade de abstração, a
cria vidade e desenvolve concentração.

Fundação do Livro e Leitura de RP
A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma en dade de direito privado, sem ﬁns lucra vos, criada para
realizar a Feira Nacional do Livro da cidade e realiza outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura com
publicações e uma expressiva agenda cultural na área de formação de professores e mediadores de leitura.

Café com Açúcar
Escritos por três mulheres: Adriana Silva, Lilian Rodrigues de Oliveira
Rosa e Sandra R. Molina, os dois volumes contam a riquíssima
trajetória dos Reis do Café, aos líderes do Proálcool, com paradas
para narra vas sobre o co diano nas fazendas e nas usinas, as obras
iluminam a riquíssima cultura da região de Ribeirão Preto.

maio

2018

O Pescador de Sonhos
Patrocinada pela Usina Alta Mogiana, através da Lei de Incen vo à
Cultura, a obra foi publicada pela Fundação do Livro e Leitura de
Ribeirão Preto. A história do livro, que se passa em uma cidade
ﬁc cia chamada Sonho Feliz, foi escrita por Míriam Guedes e
recebeu ilustrações de Cris Eich.

agosto

2018

Feira do Livro RP
Hoje, é realizada anualmente e considerada a segunda maior feira a céu
aberto do país. O evento recepciona uma média de 180 mil visitantes por
edição. A proposta atual compreende mais de 300 a vidades, entre salões
de ideias, conferências, palestras, mesas-redondas, oﬁcinas, exposição de
ﬁlmes, shows, espetáculos infan s, performances e contações de histórias.

maio

2018

Entre as a vidades programadas para debater as diretrizes do tema da 19ª
edição foi uma Conferência da ONU, com Niky Fabiancic (coordenador
residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil) e Carlo Pereira (diretor
execu vo da Rede Brasil no Pacto Global da ONU) discu ndo os ODS Obje vos de Desenvolvimento Sustentável.

Feira do Livro de São Joaquim da Barra
agosto

2018

Em São Joaquim da Barra, a Feira do Livro é realizada anualmente e a
úl ma edição teve mais de 50 atrações. Com palestras, shows
musicais, danças, peças teatrais, contação de histórias, oﬁcinas de
leituras e promove uma movimentação cultural ampla e incomum
que é referência para a microrregião.
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MÚSICA
Todos os projetos buscam maximizar bene cios entregando oportunidades, através da educação e do
conhecimento, com foco em responsabilidade e desenvolvimento social... Compreender sua potencialidade na
formação humana e o comprome mento... Abrir espaço para que os alunos possam se expressar e se comunicar
através dela, bem como promover experiências de apreciação e abordagem em seus vários contextos culturais e
históricos...

ALMA - Academia Livre de Música e Artes

outubro

2019

Enquanto ação cultural, iniciou suas a vidades em agosto de 2014, nas
dependências do Centro Cultural Palace, no intuito de proporcionar a
crianças e adolescentes iniciados em artes, especialmente em música,
a possibilidade de aperfeiçoamento técnico, ar s co e expressivo.
Hoje, são 350 alunos somando o núcleo de Ribeirão Preto e região com
núcleo 2, das cidades de São Joaquim da Barra e Guará.

Diversidade Erudita
A Orquestra Acadêmica Jovem foi, desde a formação do plano ar s co
e pedagógico inicial, uma peça considerada fundamental para o
funcionamento da Alma. As a vidades da Academia são direcionadas
para a formação, fomento e difusão da arte, gratuitamente. Além da
novembro
música, expandiu sua atuação com novos cursos, incluindo teatro,
2019
dança inclusiva e ballet.

ALMA Núcleo 2

marco

2019

Em 2017, a Alma criou seu núcleo de formação musical em nível
iniciante nas cidades de São Joaquim da Barra e Guará, para alunos de
escolas públicas destas cidades. Realiza a musicalização infan l e
permite, até mesmo, preparar esses alunos para ingressar em núcleos
de formação avançada. Mais do que aprender a cantar ou tocar um
instrumento, a música é um conjunto de linguagens numa só
expressão.

Banda Marcial Guará
Com a doação para o Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente do município de Guará, parte, parte do IR devido pela
empresa é empregado diretamente na região e auxilia projetos que
asseguram ampla educação, amparo social e proteção à infância,
como a Banda Marcial que retoma a tradição para incen var o ensino
musical e senso de pertencimento entre as crianças e adolescentes
par cipantes.
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dezembro

2018

Música Criança de São Joaquim da Barra
O Projeto USP Música-Criança oferece aulas individuais de vários marco
instrumentos clássicos, como piano, viola, violino, contrabaixo, 2019
clarinete, ﬂauta, trompete, trompa, trombone e tuba, além de aulas
cole vas de coral, teoria, orquestra e música de câmara para crianças
de 6 a 12 anos, para cerca de 200 alunos, no Centro Cultural Carlos
Alberto Nicolau.

Concerto de Natal
O Concerto de Natal da ALMA é considerado uma celebração, com o obje vo de unir os alunos, professores e
diretoria para encerrar o ano e ainda mostrar para a plateia e público presente o potencial que o projeto desenvolve.

“O Concerto de Natal é tradicional pela magia desta época, por isso cada espetáculo com essa
temá ca tem como obje vo encantar o público, apresentar música de qualidade com um
repertório especíﬁco para essa noite.”
Dulce Neves, presidente da Academia Livre de Música de Artes

"Para a Usina Alta Mogiana, trazer este espetáculo é uma forma de presentear a população com arte e cultura.
Pensar na origem do projeto Alma enquanto oportunidade de incen var a formação de jovens talentos para a
música erudita é um privilégio. Oferecer, gratuitamente, espetáculos de tamanha qualidade e produção apurada é
um orgulho para nós, enquanto patrocinadores. Acreditamos que o Natal deve ser celebrado em família e essa é uma
ó ma oportunidade."
Luiz Octavio Junqueira Figueiredo, diretor superintendente da Usina Alta Mogiana

dezembro

2019
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ESPORTE
Os bene cios do esporte ultrapassa o limite do bem-estar sico e tornam-se visíveis também a nível educacional e
forma vo para crianças, adolescentes e jovens. Por isso, há o trabalho de potencializar o alcance, atendendo o maior
número de par cipantes possível em cada modalidade.

Tênis
Além de inves r em um projeto de valorização social para a
comunidade local, ao incen var a prá ca do Tênis, irrestritamente a
quaisquer grupos sociais, a empresa incen va que o legado desse
esporte se estenda e se popularize, cada vez mais.

maio

2018

Judô
A prá ca abrange conceitos básicos para o desenvolvimento pessoal,
sico e social, como disciplina, respeito, dedicação e es lo de vida
saudável.
maio

2018

Futsal
Constrói o cole vismo, o respeito e a disciplina. Es mula
perspec vas individuais e cole vas e ainda explora as vivências de
derrotas e vitórias, no esporte e fora dele.
abril

2019

Natação

marco

Apresenta a importância das prá cas espor vas para o
desenvolvimento do trabalho em grupo e inclusão, aceitação social.
Oferece noções de companheirismo e solidariedade.

2019

Ginástica Artística
A modalidade mais recente, entre as apoiadas pela empresa, trabalha
autoes ma, es mula hábitos saudáveis e permite convivência com as
diferenças interpessoais.

fevereiro

2019

47

Educando para o Futuro
O Projeto Educando para o Futuro acontece desde 2001 para promover
diversidade de conhecimentos e interdisciplinaridade, com apoio da empresa,
para es mular o desenvolvimento sociocultural, apoiando as escolas.
É parte da responsabilidade social da empresa incen var a par cipação
voluntária de alguns de seus proﬁssionais, que aplicam o seu conhecimento
pessoal em bene cio direto da sociedade. Atualmente, a inicia va beneﬁcia 1.200
alunos em três escolas: Creso Antônio File e Sylvio Torquato Junqueira, de São
Joaquim da Barra e Adelaide Garnica, de Guará.
setembro

Por muitos anos as escolas do projeto Educando para o Futuro receberam
laboratórios e aulas de informá ca. Atualmente, a evolução dessa trajetória
permite uma ﬂexibilização de temas e atendimento de necessidades das mais
variadas. Os alunos puderam conheçer o Tênis de Mesa, através da doação de
mesas às ins tuições, que podem optar por incorporar esse aprendizado às aulas
de Educação Física ou, como recreação, incrementam o co diano escolar.

2019

setembro

2019

Por meio do projeto Educando para o Futuro, a ALMA a vou um segundo núcleo
para oferecer aulas de iniciação musical em que são atendidas cerca de 200
crianças, em cursos gratuitos semanais de canto coral, viola, violoncelo, violino,
ﬂauta e clarinete.
Outra vertente, envolver outras empresas com a mesma preocupação e postura,
permi u que a temá ca fosse ampliada e enriquecesse o co diano dos alunos. a
higiene bucal foi promovida pela parceria da Drogaria Santa Casa com a Curaprox
e a Condor, possibilitando que todas as crianças recebessem sua própria escova de
dente. Outro parceiro foi a Sicredi, que falou sobre educação ﬁnanceira e
entregou gibis e cofrinhos para os alunos.

setembro

2019

Gincana 2018
O mês de outubro é dedicado às crianças, por isso, as a vidades do projeto
Educando para o Futuro foram intensas. A tradicional gincana, promoveu
diversas a vidades educa vas e recrea vas entre colaboradores
voluntários e as crianças, de 07 a 11 anos. Foram 15 colaboradores
envolvidos e todos os alunos das escolas, ganharam bolas, refrigerantes e
picolés, além de, é claro, brincarem muito.

outubro

2018

Festival 2019

outubro

2018

Para encerrar as a vidades anuais, o Circo da Escola Adelaide Garnica, em
Guará, foi um sucesso! O picadeiro esteve repleto de atrações, palhaço, mágico
e, ainda, a uma apresentação de dança com as lindíssimas alunas da parceira
Academia Eliete Buzzi. A escola foi toda decorada pela equipe de professores
que, também ﬁzeram máscaras para cada aluno par cipar e entrar no clima da
brincadeira.
Em São Joaquim da Barra, com DJ, personagens e o musical Música Cidadã
Brasileira, também teve pipoca, algodão-doce, picolé e alegria! Na Escola
Creso Antônio File , a parceria com a empresa completou 18 anos, um marco
histórico e emocionante, coroado com música, dança e alegria, em uma grande
festa de aniversário.
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RESULTADOS E
ANÁLISES

julho

2019

RESULTADOS E ANÁLISES

Instrumento estratégico para demonstrar o estágio da empresa no exercício da responsabilidade social, prestar
contas de suas a vidades e oferecer uma visão geral de sua atuação.

2020

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(4%)
10%

Colaboradores

Salários, Férias, 13º Salário, PPR, FGTS e Transporte

Lucro Líquido Retido
Capitais Terceiros
Royal es e Aluguéis

51%

Governo

Impostos, Taxas, Contribuições e INSS

43%

Colaboradores (Salários, Férias, 13.Salário, PPR, FGTS e Transporte)

247.649

Governo (Impostos, Taxas, Contribuições e INSS)

205.920

Capitais de Terceiros (Juros, Royalties e Aluguéis)

46.123

Lucro Líquido Retido

(19.909)

Riqueza Gerada Distribuída

479.783
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1.Receita
1.1 Venda de Produtos
1.2 Revenda de Produtos
1.3 Venda de Energia Elétrica - cogeração
1.4 Outras Receitas Operacionais
Total da Receita de Vendas

2.Valor dos Insumos

2019

2020

1.043.890
165
78.032
6.366
1.128.453

1.290.571
145
95.863
34.161
1.420.740

2019

2020

Total dos Insumos U lizados

376.022
667
56.595
433.284

3. Valor Adicionado Bruto

2019

2020

695.169

521.461

2019

2020

138.023
6.466
144.489

135.455
-71.793
63.662

2019

2020

550.680

457.799

2019

2020

2.1 Insumos U lizados (Produtos)
2.2 Insumos U lizados (Revenda)
2.3 Despesas Operacionais

4. Retenções
4.1 Depreciação e Amor zação
4.2 Impostos Diferidos / Exigibilidade Suspensa
Total das Retenções

5. Valor Adicionado Líquido Produzido

6. Valor Adicionado Recebido em Transferência

29.651
29.651

6.1 Receitas Financeiras
Total do Valor Adicionado Recebido em Transferência

7. Valor Adicionado Total a Distribuir

390.448
1.127
507.704
899.279

21.984
21.984

2019

2020

580.331

479.783

8. Distribuição do Valor Adicionado

2019

2020

8.1 Colaboradores (Salários, Férias, 13.Salário, PPR, FGTS e Transp)
8.2 Governo (Impostos, Taxas, Contribuições e INSS)

238.316
176.661
42.802
122.552
580.331

247.649
205.920
46.123
-19.909
479.783

8.3 Capitais de terceiros (Juros, royal es e aluguéis)
8.4 Lucro Líquido Re do
Total do Valor Adicionado Distribuído

52

1. Base de Cálculo

2019
982.263
188.239

1.1 Receita líquida
1.2 Folha de Pagamento bruta

2. Indicadores Sociais Internos
2.1 Encargos Sociais (FGTS)
2.2 Par cipações Colab.nos Resultados
2.3 Alimentação
2.4 Saúde
2.5 Segurança e Medicina do Trabalho
2.6 Educação e Treinamento
2.7 Transportes
2.8 Outros Bene cios
Total dos indicadores sociais internos

3. Indicadores Sociais Externos
3.1 Tributos
3.1.1 Federais (Incluindo INSS)
3.1.2 Estaduais
3.1.3 Municipais
3.2 Contribuições para a Sociedade
3.2.1 Educação e Cultura
3.2.2 Outros Bene cios Sociais
Total dos indicadores sociais internos

4. Indicadores Ambientais
4.1 Inves mentos em Meio Ambiente
4.1.1 Programas Ambientais
4.1.2 Outros Gastos/Invest. Ambientais
Total dos indicadores ambientais

Total Geral

% Receita Líquida

% Folha de Pagto. Bruta

1,30
1,10
2,44
0,11
0,17
0,04
1,06
0,02
6,24

6,80
5,72
12,72
0,57
0,90
0,20
5,53
0,11
32,55

R$ Milhares

% Receita Líquida

% Folha de Pagto. Bruta

176.661
121.550
54.322
789
3.649
1.389
2.260
180.310

17,98
12,37
5,53
0,08
0,37
0,14
0,23
18,35

93,85
64,57
28,86
0,42
1,94
0,74
1,20
95,79

R$ Milhares

% Receita Líquida

% Folha de Pagto. Bruta

827
86
741
827

0,09
0,01
0,08
0,09

0,44
0,05
0,39
0,44

R$ Milhares

12.803
10.764
23.953
1.080
1.692
371
10.404
207
61.274

242.411
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24,68

128,78

1. Base de Cálculo

2020
1.227.989
192.520

1.1 Receita líquida
1.2 Folha de Pagamento bruta

2. Indicadores Sociais Internos

% Receita Líquida

% Folha de Pagto. Bruta

1,06
1,26
2,16
0,11
0,16
0,03
0,97
0,02
5,77

6,79
8,02
13,80
0,69
1,02
0,19
6,21
0,11
36,83

R$ Milhares

% Receita Líquida

% Folha de Pagto. Bruta

205.920
136.948
67.991
981
3.137
966
2.171
209.057

16,77
11,15
5,54
0,08
0,26
0,08
0,18
17,03

106,96
71,13
35,32
0,51
1,63
0,50
1,13
108,59

R$ Milhares

% Receita Líquida

% Folha de Pagto. Bruta

Total dos indicadores ambientais

2.025
110
1.915
2.025

0,17
0,01
0,16
0,17

1,05
0,06
0,99
1,05

Total Geral

281.980

22,97

146,47

2.1 Encargos Sociais (FGTS)
2.2 Par cipações Colab.nos Resultados
2.3 Alimentação
2.4 Saúde
2.5 Segurança e Medicina do Trabalho
2.6 Educação e Treinamento
2.7 Transportes
2.8 Outros Bene cios
Total dos indicadores sociais internos

3. Indicadores Sociais Externos
3.1 Tributos
3.1.1 Federais (Incluindo INSS)
3.1.2 Estaduais
3.1.3 Municipais
3.2 Contribuições para a Sociedade
3.2.1 Educação e Cultura
3.2.2 Outros Bene cios Sociais
Total dos indicadores sociais internos

4. Indicadores Ambientais
4.1 Inves mentos em Meio Ambiente
4.1.1 Programas Ambientais
4.1.2 Outros Gastos/Invest. Ambientais

R$ Milhares

13.071
15.448
26.571
1.325
1.956
363
11.952
212
70.898
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