Tereos Amido & Adoçantes participa de evento beneficente da Santa
Casa de Palmital
Organizado em parceria com a Prefeitura, evento vai comemorar o Dia do Trabalho e
arrecadar fundos para a reforma de ala destinada a atendimento pelo SUS

Palmital, 27 de abril de 2022 – A Tereos Amido & Adoçantes é uma das empresas patrocinadoras
da Festa do Trabalhador, organizada pela Santa Casa em parceria com a Prefeitura de Palmital.
O evento, que acontece nos dias 30 de abril e 1° de maio no Ginásio de Esportes Delço Mazetto,
contará com atividades como tendas de alimentação, passeio ciclístico, bingo e torneio de
futebol. Todos os valores arrecadados serão destinados para a reforma de ala Isoaldo Abud da
Santa Casa, voltada para atendimento pelo SUS.
A Tereos estará presente no evento com um estande onde mostrará suas principais matériasprimas – milho e mandioca – e todos os produtos que são gerados em seus processos industriais.
Além disso, o espaço trará informações sobre os projetos e ações da empresa voltados para
sustentabilidade e educação, como o Semear, lançado recentemente na região.
“Queremos estimular o bem na comunidade em que atuamos e contribuir para o
desenvolvimento de Palmital. Além de celebrar o Dia do Trabalho, reforçando o orgulho que
temos de todos os nossos colaboradores, queremos contribuir com toda a região e apoiar temas
que impactam toda a sociedade, como o acesso à saúde por meio de um centro de referência,
como é a Santa Casa”, diz Kwami Alfama, CEO da Tereos Amido & Adoçantes.
O acesso ao evento é gratuito e aberto ao público.

Agenda
Local: Ginásio de Esportes Delço Mazetto
Data: 30/04 e 01/05
Horário: 8h30 às 18h

Atividades
30/04
Torneiro de futebol – às 8h30
01/05
Passeio ciclístico – concentração às 7h
Torneiro de futebol – às 8h30
Bingo – às 12h

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-deaçúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 22.000
colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de
produtos. Em 2020/21, o Grupo obteve um faturamento de € 4,3 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.

