
 

Caminhoneiros recebem doação de cestas básicas e álcool  
 Parceria entre VLI e Tereos reforça prevenção e apoio aos parceiros 

Olímpia, 17 de junho de 2020 - A VLI, companhia de soluções logísticas que opera               
terminais, ferrovias e portos, em parceria com a Tereos, uma das líderes mundiais na              
produção de açúcar, etanol e amidos, estão disponibilizando álcool 70% e duas mil            
cestas básicas para caminhoneiros que descarregam no terminal de Guará, no interior            
de São Paulo. 

Na parceria, a Tereos é responsável pela doação de quatro mil litros de álcool 70% e                
quatro mil quilos de açúcar Guarani, que compõem as cestas. A VLI providenciou o              
envase para que o item de limpeza possa ser entregue aos caminhoneiros, além dos              
demais produtos. “O momento pede mais parceria e engajamento entre empresas.          
Estamos conectando a nossa cadeia para podermos, juntos, superar os desafios e            
fortalecer ainda mais as nossas conexões”, destaca Maria Clara Fernandes, gerente           
de Sustentabilidade da VLI.  

A Tereos é um dos clientes da VLI que descarregam no terminal intermodal de Guará,               
de onde o produto é transferido para a ferrovia. O açúcar descarregado ali é produzido               
nas sete unidades industriais do Grupo, localizadas na região Noroeste do Estado de             
São Paulo. 

“Há dois anos, a Tereos e a VLI iniciaram uma parceria logística para transporte e               
armazenagem de açúcar e agora uma nova parceria se realiza. Desta vez, a aliança              
tem como propósito ajudar a abastecer a mesa de trabalhadores importantes que            
continuam atuando durante a pandemia: os caminhoneiros. É essencial que as           
empresas se unam para ajudar as comunidades em que atuam”, aponta Roberto            
Perosa, gerente-executivo de Relações Institucionais da Tereos.  

Por ser classificado como um serviço essencial, o transporte de cargas segue            
normalmente e o foco das empresas é contribuir para que os caminhoneiros possam             
continuar as suas atividades em segurança. O sistema multimodal da VLI conecta            
estradas, ferrovias e portos para oferecer ao mercado um escoamento mais ágil. No             
pico da safra de açúcar, cerca de 450 caminhoneiros passam no terminal de Guará              
diariamente. 

Sobre a Tereos  
Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de             
produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e                
amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a                 
performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo             
cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de            
beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 48 unidades industriais, operações em 18 países e o               
compromisso de 22.300 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com              
uma oferta ampla de produtos. Em 2019/20, o Grupo obteve um faturamento de € 4,5 bilhões. 
 
 
 

 



 
Tereos no Brasil 
A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e                  
Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil                
concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil,               
com operação em Palmital (SP), diversifica o portifólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos                
derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em               
diversos países. 

Sobre a VLI 
A VLI tem o compromisso de contribuir para a transformação da logística no país, por meio da integração 
de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e 
Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento 
de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa 
brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Escolhida como uma das 150 
melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S/A pelos últimos cinco anos e a primeira 
colocada do segmento de Logística e Transporte em 2019, a VLI transporta as riquezas do Brasil por 
rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. 
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