
 

 
 

Tereos doa mudas de árvores nativas para Guaíra 
 
Guaíra, 12 de agosto de 2021 - A Tereos, uma das líderes mundiais na 
produção de açúcar e etanol, vai doar nesta sexta-feira, dia 13/8, 500 mudas de 
árvores nativas para a Prefeitura de Guaíra. 
 
As mudas serão replantadas em áreas específicas da cidade, a serem 
escolhidas pela prefeitura de Guaíra, onde está localizada uma unidade 
industrial da empresa. 
 
"Temos compromisso com a sustentabilidade e as comunidades onde estamos 
inseridos, nas regiões de atuação do grupo. Essa doação será importante para 
ajudar a prefeitura de Guaíra dar continuidade a seu trabalho de 
desenvolvimento ambiental", afirma Douglas Leonardo Souza, gerente de 
Relações Institucionais da Tereos. 
 
A empresa mantém um viveiro de mudas de árvores nativas, em Olímpia-SP, 
com capacidade para produzir mais de 350 mil mudas por ano. Ao longo dos 
últimos anos, foram mais de 870 mil mudas produzidas e mais de 370 mil 
doadas. 
 
As doações de mudas pela Tereos fazem parte das ações de sustentabilidade 
da empresa. Em 2020, o grupo também contribuiu para a recuperação da 
Floresta Estadual do Noroeste Paulista, com a doação de 85 mil mudas de 
árvores nativas para reflorestamento. 
 
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 portfólio 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. 

Mais informações para a imprensa: 
Comunic Comunicação Estratégica 
Elaine Madalhano (elaine@comunic.com.br) | Telefone (17) 99745-2797 
Igor Galante (igor@comunic.com.br) | Telefone (17) 99791-1216 
Andrea Inocente (andrea@comunic.com.br) | Telefone (17) 999154-5532 
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