Tereos Amido & Adoçantes abre inscrições em curso de
manutenção mecânica exclusivo para mulheres
Curso será ministrado em parceria com o SENAI Ourinhos; inscrições vão até o dia 12/08
Palmital, 5 de agosto de 2022 – A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, em parceria com o
SENAI Ourinhos, anuncia a abertura das inscrições para o curso de Manutenção Mecânica
Industrial Básica. O programa foi pensado exclusivamente para mulheres, visando gerar
oportunidades de desenvolvimento profissional às colaboradoras da empresa, filhas e
esposas de trabalhadores da companhia, além das moradoras da região.
O curso será ministrado em duas turmas, com vagas limitadas. As aulas terão início no mês
de setembro e serão realizadas no próprio estacionamento da empresa, em uma unidade
móvel do SENAI.
“Essa iniciativa é uma grande oportunidade de aprendizado e formação profissional para as
mulheres que trabalham conosco ou que tenham interesse em construir uma carreira em
nosso setor. Além disso, reforça nossa preocupação em, cada vez mais, oferecer
oportunidades de capacitação para as mulheres, ajudando a promover um ambiente de
trabalho cada vez mais diverso e voltado à inclusão feminina”, explica Kwami Correia, CEO
da Tereos Amido & Adoçantes.
Para as funcionárias da empresa, ou familiares dos colaboradores, as inscrições podem ser
feitas diretamente no RH da companhia. Já as moradoras da região devem se inscrever
presencialmente na Central do Cidadão de Palmital (Av. Reginalda Leão, 394). As matrículas
podem ser realizadas até o dia 12/08.
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 44 unidades industriais, operações em 13 países e
o compromisso de 19.800 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais,
com uma oferta ampla de produtos. Em 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 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.

