
 

 
 

Tereos apoia projeto de mural urbano em Olímpia em 

comemoração aos 120 anos da cidade  

 
A iniciativa “Cidade Viva” visa revitalizar espaços públicos por meio da pintura de grandes 

painéis em cidades do estado de São Paulo 

 

Olímpia, 14 de março de 2023 – Com o objetivo de fomentar a cultura e o engajamento da 

população local, a Tereos, por meio do Açúcar Guarani, sua marca de varejo, apoia a criação 

de um mural de arte urbana em comemoração aos 120 anos da cidade de Olímpia. A obra, 

assinada pelo renomado artista Diego Dgoh, reforça a rica cultura da região e sua forte 

relação com o folclore brasileiro.  

 

O mural será produzido às margens do Córrego Olhos D’Água, na Avenida Aurora, entre as 

ruas Durval Brito e Miguel Said Aidar. A inauguração do espaço está programada para o dia 

18 de março, às 16h30, com a presença de autoridades e também da bike do Açúcar Guarani, 

que fará distribuição de algodão doce aos participantes. 

 

A intervenção artística em Olímpia é uma ação do projeto cultural “Cidade Viva”, idealizado 

pela Numen Produtora e realizado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo 

(ProAC) em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Olímpia.    

O “Cidade Viva” é um projeto de impacto visual que visa revitalizar espaços públicos por meio 

da pintura de grandes painéis em cidades do estado de São Paulo. As obras escolhidas 

retratam temas de relevância local, para a comunidade em seu entorno ou para a cidade. O 

projeto busca humanizar espaços públicos, estabelecendo uma relação afetiva entre pessoas 

e lugares ao mesmo tempo em que transforma positivamente a paisagem urbana e a estética 

das cidades. 

 
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 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 
Andrea Inocente (andrea@comunic.com.br) | Telefone (17) 999154-5532 
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