
 

 

Tereos anuncia destinação de R$ 55 mil para o Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto 

 
Repasse deve beneficiar Instituições que promovem programas de bem-estar 

para a terceira idade 
 
A Tereos Açúcar & Energia Brasil, subsidiária integral do grupo Tereos, segundo maior 
produtor de açúcar do mundo, apoia constantemente ações de responsabilidade social, 
apostando em iniciativas que façam a diferença nas comunidades onde estão 
localizadas as suas unidades industriais. Nesta sexta-feira, 23/12, o Grupo anunciou a 
destinação de R$ 55 mil para o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), por 
meio do Programa de Destinação Solidária da Prefeitura de São José do Rio Preto. 
 
A destinação foi concretizada em cerimônia realizada no gabinete do prefeito de São 
José do Rio Preto, Edinho Araújo, com a presença do gerente-executivo de Relações 
Institucionais da Tereos, Roberto Perosa. 
 
Destinação Solidária é um programa que arrecada fundos via imposto de renda de 
pessoa física e jurídica com o objetivo de criar e beneficiar ações e iniciativas 
socioassistenciais em prol das crianças, adolescentes e idosos de São José do Rio 
Preto.  
 
Por meio de renúncia fiscal do Governo Federal para o Município, via Fundos dos 
Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente e Idoso, pessoas físicas podem 
destinar 6% do seu imposto devido para os Fundos e pessoas jurídicas podem destinar 
1% do lucro real para cada Fundo, num total de 2%.  
 
Atualmente, o CMDI de São José do Rio Preto conta com quatro entidades cadastradas 
regularmente e registra potencial de arrecadação de R$ 19 milhões por ano, porém o 
valor arrecadado gira em torno de R$ 1 milhão, o que reforça a necessidade de fomentar 
a campanha em benefício do Programa. 
 
"Acreditamos que cada gesto tem o poder de transformar vidas e este projeto tem esta 
característica. Faz parte da política da Tereos promover o desenvolvimento local em 
parceria com as autoridades municipais e a sociedade civil”, afirma Roberto Perosa, 
gerente-executivo de Relações Institucionais da Tereos. 
 

 
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. 

 


