
 

 

Usina Vertente oferece curso de capacitação em Manutenção 

Automotiva na região de Guaraci 
 

Em parceria com o SENAI, as inscrições para o curso são gratuitas e vão até o dia 27 

de fevereiro  

 

Guaraci, 17 de fevereiro de 2023 – A Usina Vertente, sócia dos grupos Tereos Brasil 

e Humus, está com inscrições abertas para o curso de Fundamentos de Mecânica, 

Elétrica e Hidráulica para Máquinas Agrícolas para os moradores da região de Guaraci. 

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 27 de fevereiro.  

 

O curso, realizado em parceria com o SENAI, visa desenvolver habilidades, capacitar e 

atender as demandas técnicas das funções, além de ampliar as oportunidades para os 

moradores do local. A carga horária é de 96 horas e as aulas serão ministradas na 

própria unidade. O transporte será oferecido pela empresa. 

 

Os candidatos precisam ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. As 

inscrições podem ser realizadas pelo e-mail natalia.matheus@tereos.com. 

 

Após a formação, os participantes receberão certificados da capacitação e serão 

avaliados para futuras oportunidades internas. 

 

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. 
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