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

Com muito empenho, dedicação e compromisso com a preservação do meio ambiente, a
Usina Açucareira Guaíra conquistou no último dia 10, o selo bronze no processo de
certificação ambiental do “Programa Valore”.
A cerimônia de entrega foi realizada no Clube das Mangueiras Wanda Ferreira Junqueira
na Fazenda Rosário.
Criado em 2009, o Programa de Certificação Valore, da Bayer CropScience, visa, entre
outros objetivos, agregar valor aos produtos oriundos do campo, assegurar a competitividade ao
produtor brasileiro dentro de um mercado global exigente por qualidade e preocupado com
questões ligadas à sustentabilidade da cadeia de produção.
O processo de auditoria foi
realizado em dois dias, avaliando
toda a infraestrutura e áreas de
produção de cana da usina, a qual
obteve índices excelentes em:
estrutura e condições de uso das
áreas de vivencia dispostas em
todas as frentes de trabalho;
instalações e equipamentos;
tecnologia agrícola; treinamentos;
gestão ambiental e de saúde e
segurança do trabalho; práticas
trabalhistas; controle de pragas; gestão do solo; e uso de defensivos. A empresa atingiu 100% de
conformidade no atendimento às diretrizes de nível bronze do programa.
Além da preocupação com a sustentabilidade da cultura e com o meio ambiente, esta
certificação oferece à empresa benefícios como sustentabilidade dos negócios no longo prazo;
diferenciação do produto no mercado, assistência técnica e expertise de profissionais da Bayer
CropScience; boas práticas agrícolas, com uso racional de insumos e recursos naturais;
qualificação profissional; melhor gestão dos negócios – alocação/utilização dos recursos de forma
mais eficiente; além da diminuição dos custos da produção e maior produtividade.

Toda a equipe técnica da Usina Açucareira Guaíra esteve empenhada na conquista do
selo bronze, e a expectativa é que ao longo do tempo conquistemos os níveis prata e ouro de
certificação eleitos dentro do programa Valore.
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