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Apresentação
O projeto Ouvir o Outro, que registrou histórias de
vida de pessoas que participam da cadeia de valor
da Nestlé, é uma forma de promover conhecimento
e contribuir com a preservação da memória e dos
valores dessas pessoas e da empresa, que se beneficiam
mutuamente com essa troca e parceria contínua.
Este livro é uma homenagem da Nestlé a todos aqueles
que, por meio de suas experiências, possibilitam que
valores sejam cada vez mais compartilhados.
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Ademir Gomes Rosa

Valor agregado
A Nestlé ajudou dando material para a nossa cooperativa.
Ela nos forneceu as três prensas, ela nos doou o freezer, ela
nos doou a geladeira industrial e alguns outros pertences,
e isso é uma coisa que eu agradeço do fundo do coração, porque sem os maquinários
nós venderíamos solto, por caçamba, e com os maquinários é muito melhor. Sem o
equipamento nós não conseguiríamos agregar valores, porque com uma prensa são
feitos fardos, e isso agrega valor ao material. A partir do momento que são feitos fardos,
o preço aumenta e os nossos salários aumentam também.

Ademir nasceu no dia 15 de novembro de 1961 em São Paulo, SP. Hoje preside a Cooperativa Vitória
do Belém, projeto iniciado com suporte da ONG Reciclázaro e do Compromisso Empresarial para
Reciclagem, com apoio da Nestlé.

Alan Libardi Baptista

E aí? Caiu? Aumentou?
Quando os técnicos da Nestlé vêm aqui, eu discuto com
eles assuntos ligados aos tratos culturais: “Vamos tentar
melhorar o trabalho no nitrato, vamos trabalhar alguma
coisa em potássio”. Para quê? Para a gente ganhar na qualidade de bebida. “Essa queima
talvez podia passar por um terreiro em vez de ir direto para o secador.” Então tem esse
diferencial. E tem outras coisas que a gente conversa, como lenha em tapagem coberta,
otimizar uso de água. Às vezes eu ligo e é mais para falar: “Aí, como está o mercado? E aí,
cresceu a bolsa? Caiu? Aumentou?”. Ou ainda: “Está tendo uma tecnificação de colheita
mecanizada. Vamos tentar dar uma olhada lá?”.

Alan nasceu no dia 27 de janeiro de 1989 em Linhares, ES. Já trabalhando com café verificado, como
gerente geral na Fazenda Modena, envolveu-se com o Programa Nescafé Plan na busca de um produto
diferenciado e de qualidade.

Alex Lima Sobreiro

Nutrição é nutrição
Eu sempre tive contato com as pessoas da Nestlé, e um
tempo atrás eles tinham uma estagiária no Hospital
Albert Schweitzer, só que estavam decidindo de onde
colocá-la. Como sou o chefe do serviço de cirurgia, pedi para que colocassem a estagiária no meu setor. Foi uma boa decisão porque uma das maiores fontes de complicação
cirúrgica é, na verdade, a desnutrição. Um paciente desnutrido, malnutrido, é um
paciente que complica. Se você não dá proteína, ele não tem como cicatrizar. Ali é onde
você consegue promover a recuperação de uma maneira ampla e é onde você tem o
melhor resultado. A nutrição tem um papel fundamental na melhora do paciente.

Alex nasceu no dia 7 de março de 1965 no Rio de Janeiro, RJ. No ano de 2012, em um momento de
aproximação dos setores de cirurgia e nutrição, passou a trabalhar com o Programa de Estágio Jovens
Nutricionistas da Nestlé.
Aline França Paschoalino

O bem geral
Eu gostaria de saber que a empresa que eu prestigio na
hora da compra trabalha pensando nas pessoas, nas relações, no futuro. Eu acho que isso é importante não só pela
lei, que agora todos têm que comprovar que estão fazendo algo pela Política Nacional
de Resíduos Sólidos, mas também para ser parceira nesse crescimento e na evolução das
pessoas. Então dar dicas de coleta seletiva, de reciclagem, qual é o ponto de entrega das
embalagens mais próximo, isso é um papel importante de fazer as pessoas pensarem, de
influenciar. Eu acho que esse é um dos maiores acertos da Nestlé, de comunicar isso e
pensar no bem-estar geral da sociedade.
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Aline nasceu no dia 3 de novembro de 1986 em São José do Rio Preto, SP. Formada geógrafa pela
Universidade de São Paulo, trabalha como consultora no Compromisso Empresarial para Reciclagem
(Cempre), que atua de forma articulada com a Nestlé.

Álvaro Antônio Pereira Coli

Preciso disso, preciso daquilo
Volta e meia o agrônomo vem fazer a leitura e me fala:
“Preciso de calcário, preciso disso, preciso daquilo. A parte
tal está deficiente naquilo, tem excesso nesse daqui”. Ele
vai ver o visual do café também, porque de repente a análise de solo está certa, mas a
planta não está verde, não está com aspecto bonito: “Opa, tem que descobrir o motivo.
Vamos fazer uma análise de folha”. Igual um talhão que estava lá. A análise deu certo,
mas o aspecto não estava bom. Aí fez a análise e tinha um mineral que estava dando
problema nesse ponto: “Agora vamos corrigir”. Essa troca de informação é importante e
esse café especial tem um valor agregado bem acima dos outros.

Álvaro nasceu no dia 11 de dezembro de 1965 em Carmo de Minas, MG. Trabalha na exportadora
Carmo Coffees e mantém, com os irmãos, uma produção de cafés especiais na propriedade Sítio da
Torre, parceira do Programa Nespresso AAA.

Ana Maria D’Angelo

Folias Culinárias
Eu participei de muita coisa, conheci muita gente, mas
uma das atividades da qual eu mais gostei foi o Folia Culinária, que faz parte do Programa Nestlé Nutrir Crianças
Saudáveis. Qual era o objetivo? Era você ajudar uma comunidade, ou uma entidade,
e melhorar o padrão de vida ali. No meu caso o trabalho era orientar no sentido de as
pessoas terem uma alimentação melhor. Era uma grande brincadeira, todo mundo
participava e brincava. Como tem muita mãe que faz a comida e joga fora, e nessa época
eu já trabalhava com aproveitamento integral, então eles queriam que eu ensinasse as
pessoas a usarem tudo que traziam da feira.

Ana Maria nasceu no dia 25 de janeiro de 1950 em São Paulo, SP. Culinarista, compartilhou suas
experiências na Folia Culinária, uma das atividades do Programa Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis.

Antoninho Canal

Incentivo muito bom
O preço da nossa muda aqui na região é de 600 reais,
entendeu? Então, com a ajuda da Nestlé, o produtor vai
pagar 475 reais. E essa ajuda que a Nestlé tem bancado é
muito boa para o produtor, é uma vantagem muito grande. Só não planta o café quem
não tem vontade de plantar. Desse desconto o produtor vai e compra o adubo, então
você vê que já é um incentivo muito bom aí. E a muda é de qualidade. Eles só compram
mesmo as mudas de viveiros registrados, se não tiver isso aí não fazem o contrato. E,
além disso, compram bastante café da cooperativa, só que eles são muito exigentes; o
produto tem que ser do jeito deles, que se não estiver daquele jeito eles não compram.

Antoninho nasceu no dia 27 de outubro de 1951, em Domingos Martins, ES. Em 1986 juntou-se à
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) e desde 2010 tem parceria com o
Programa Nescafé Plan, do qual se beneficia ao receber mudas qualificadas e assistência técnica.

Antônio Carlos Moral Marcos

Isso eu já faço
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Um exemplo de “Boas Práticas” é com a higiene pessoal
na ordenha. A norma é que o ordenhador tenha uma
assepsia muito boa: unhas cortadas, que tenha condição
de lavar as mãos lá na sala de ordenha com sabonete bactericida. Para determinados
procedimentos, ele tem que usar luva. No controle da mastite ou outras infecções no
úbere ali, tal, a gente sabe que tem um contágio, e a mão do ordenhador talvez seja o
principal. Então é uma norma racional. Se você prestar atenção na assepsia, você diminui o risco de contaminar, de passar a doença de uma vaca para outra. A gente percebe
que é uma coisa que tem fundamento, tem resultado.

Antônio Carlos nasceu no dia 9 de julho de 1958 em Santa Adélia, SP. Especializado em Zootecnia, passou a trabalhar com gado leiteiro, época em que veio a ter conhecimento dos projetos Boas
Práticas na Fazenda e Nata, da Nestlé.

Aparecida de Fátima dos Santos

Resíduo? Que é isso?
Quando começamos o trabalho com reciclagem de resíduos industriais, minha filha via as amostras e perguntava:
“Mãe, o que é isso?”. Eu respondia assim: “As residências
geram um resíduo que vai para o esgoto, para uma estação de tratamento, e depois ele
volta a ser usado. Com a indústria é a mesma coisa”. A Nestlé, por exemplo, nos procurou para fazer a reciclagem, tanto dos equipamentos pós-uso, quanto das cápsulas do
café das cafeteiras. O pó que sai já queimado pôde ser utilizado como adubo, por causa
do valor nutritivo, e o alumínio das cápsulas, depois de feita a separação química, pôde
ser reutilizado e voltou para a cadeia produtiva.

Aparecida nasceu no dia 10 de março de 1959 em São Paulo, SP. Hoje trabalha com reciclagem de
resíduos industriais e o desenvolvimento de projetos pós-uso na Suzaquim, em parceria com o Programa Nespresso AAA.

Armando Porto Carreiro de Souza

Não abro mão
Oitenta por cento dos pacientes que estão internados em
hospitais públicos no Brasil ainda não são avaliados do
ponto de vista nutricional. E, quando são, quase 47% deles,
dependendo do perfil da instituição, têm um tipo de desnutrição associada à doença.
Se você pensar em tratar só a doença, não pensar em melhorar a condição nutricional
do paciente, você tem grande chance de insucesso. Depois que as nutricionistas vieram
fazer um treinamento, tudo melhorou por aqui: a gente passou a intervir mais precocemente e, se você olhar pelo viés econômico, também tivemos um tratamento mais barato e com menos tempo de internação. Hoje não abro mão desse trabalho no hospital.

Armando nasceu no dia 10 de julho de 1963 no Rio de Janeiro, RJ. Médico, recebeu em 2011 a
equipe do Programa de Estágio Jovens Nutricionistas iniciando, a partir daí, um trabalho que obteve
excelente resultado.

Arthemisa Freitas Guimarães Costa

Brincar com terra,
brincar com graveto
O Programa Cuidar foi legal porque trouxe uma equipe
aqui para São Lourenço, e essa equipe trabalhou a questão do resgate daquelas brincadeiras infantis, cantigas de
roda. Teve também um curso muito bom para os professores, que a gente fez no Parque
das Águas, todo de vivência; era brincar com a terra, brincar com o graveto, brincar com
a semente. O objetivo era despertar o amor pela natureza através do contato, da vivência. Não tinha tanto: “Ah, precisa preservar”. Não, era viver mesmo. Na escola, também,
umas crianças ajudaram a coordenar a coleta, eles ensinavam os coleguinhas menores
onde jogava o lixo e a cuidar dos arredores.

Arthemisa nasceu no dia 28 de abril de 1977 em São Lourenço, MG. Formada em Pedagogia,
trabalhou nos programas Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis e Nutrir e Cuidar, realizados nas escolas e
no espaço do Parque das Águas da cidade.

Augusto Blaschi Neto

Hoje a gente se previne
Agrotóxico foi uma coisa que mudou depois que a gente
fez os cursos. Nós temos aqui um pouco de fungo de solo,
principalmente na salsa, e eu, antes, usava agrotóxico
com a roupa normal, que nem eu estou aqui. Hoje não! Hoje a gente se previne para
não acontecer o que aconteceu com alguns. Às vezes, a gente ouve a pessoa comentar:
“Fulano usa isso”. Mas a Nestlé não deixa. O agrônomo vem e fala: “Não pode, vai dar
contaminação do alimento”. Ele fez uma planilha do que pode usar e vem reduzindo
os produtos. E usa, também, um pouco do produto biológico, um inseticida biológico...
Um bichinho que elimina os ruins, mais ou menos assim. Está melhorando bem.
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Augusto nasceu no dia 6 de maio de 1967 em São José do Rio Pardo, SP. Produtor rural, foi apresentado ao Projeto Leguminosas São José do Rio Pardo, parceria da Nestlé com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), e passou a contar com visitas técnicas e assessoria em sua propriedade.

Camille Consuegra B. Carletti de Oliveira

Condição de trabalho
Quando a Nestlé chegou aqui no nosso projeto, ela investiu
nas nossas necessidades. A Reciclázaro já tinha conseguido alguns equipamentos para fazer com que a produção
fosse eficiente, mas faltava alguma coisa, ainda. Então eles vieram suprir uma necessidade naquele momento. O que, realmente, fez toda a diferença para que a cooperativa
começasse a funcionar de uma forma eficaz, desde o primeiro dia de vida. Por mais que
a gente não tenha ainda, aqui na Cooperativa Vitória do Belém, a capacidade máxima
de produção, toda produção que chega a gente tem condição de trabalhar, e essa é uma
condição que foi proporcionada pela Nestlé.

Camille nasceu no dia 22 de dezembro de 1973 em São Paulo, SP. Trabalha na Associação
Reciclázaro, parceira da Nestlé, dando assessoria na área de gestão de cooperativas que trabalham
com reciclagem.

Carmen de Sousa Freitas

A gente vê resultado
Meu filho ainda está com um pouco da glicose alta para a
idade dele, mas está estacionada. Não baixou, mas também
não aumentou, e fica ali naquele lugar, então a gente vê
que está dando resultado. Porque se ele para de fazer exercício, a gente logo nota que
aumenta. Por exemplo, nas férias, se ele ficar um ou dois meses sem praticar o exercício,
você vê que já dá uma aumentadinha. Então você vê que o exercício está fazendo a diferença e durante o ano todo ele fica bem. Só nas férias é que dá mesmo uma relaxadinha
para comer isso, comer aquilo. Teve até uma época que também fizeram atividade com
os pais, e aí eu perdi oito quilos.

Carmen nasceu no dia 30 de setembro de 1982 em Niterói, RJ. Há sete anos passou a levar
o filho para participar das atividades do Instituto Fernanda Keller, parceiro do Programa Nestlé Nutrir
Crianças Saudáveis.

Cássia Daniele Lima

Pô, Santo Afonso!
O pessoal da Nestlé visitou nosso trabalho no começo
do ano. Devem ter ido lá em abril, maio, alguma coisa
do tipo, e nada de sair o resultado. Eu falava assim pra
Santo Afonso: “Pô, Santo Afonso, dá uma ajudinha aí, vai! As crianças precisam”. Eu não
lembro, eu acho que foi do Valter que eu recebi a ligação e aí fiquei muito feliz. A gente
conseguiu. Eu chorei muito porque sabia que isso ia fazer diferença para os pequenos,
para o bairro em que eu fui criada. Depois, a gente marcou um dia e foi todo mundo lá
na Nestlé. Foi engraçado porque eles têm uma musiquinha e a gente teve que dançar a
musiquinha; até o padre dançou a musiquinha.

Cássia nasceu no dia 14 de dezembro de 1979 em São Paulo, SP. Frequentando desde criança a
Paróquia da Igreja Santo Afonso, envolveu-se com o Programa Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis.

Claudinê Aparecido Saldanha Junior

Classe A
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Eu falo sempre que meu avô e meus tios tiravam o leite
e hoje eu produzo o leite. Para isso, você tem que ter um
parceiro, e a Nestlé proporciona isso ao produtor. Ela
subsidia um técnico que trata da alimentação dos animais, do balanceamento da dieta,
e dá outro técnico que é do BPF, Boas Práticas da Fazenda, que vem uma vez por ano ver
como estão a parte de descarte de dejetos e todas essas coisas. Tanto que a gente consegue, aqui na propriedade, um padrão de leite classe A. Eu falo para meus amigos que
fornecem para outras empresas: “Vamos pra Nestlé”. “Você é louco! É muita exigência!”
“Mas não é exigência, é responsabilidade.”

Claudinê nasceu no dia 6 de outubro de 1972 em São Carlos, SP. Criador de gado anteriormente,
hoje é produtor de leite associado aos projetos Nata e Boas Práticas na Fazenda, da Nestlé.

Dagmar Rivieri Garroux

Quem é você?
O que você quer?
A relação da Casa do Zezinho com a Nestlé foi de troca
mesmo. Assim, do ouvir: de como a gente pode conciliar
ideias e quais são as ferramentas pedagógicas de que cada
um precisa. É legal chamar as mães para aprender a comer resto de cenoura se elas não
comem cenoura? Não. Então primeiro vamos chamar para aprender a comer cenoura.
Vamos deixar essa cenoura saborosa e aí, depois, com calma, você introduz essa coisa
do reaproveitamento. Aceita. Ouve. Perde uma semana ouvindo: “Quem é você? O que
você quer? O que você gosta?”. Depois você coloca sua vontade e aí há uma troca. O
interessante é isso, é trabalhar todo mundo junto. Aí, sim.

Dagmar nasceu em 16 de abril de 1954 em São Paulo, SP. É diretora da Casa do Zezinho, instituição que, em parceria com o Programa Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis, erradicou casos internos de
subnutrição e também combate a obesidade infantil.
Dulcimarie Lourenço Silva Nascimento

Blog
Logo que eu engravidei já comecei a curtir páginas no
Facebook e foi aí que eu entrei no blog Vida de Mãe e
descobri que ele falava várias coisas sobre alimentação.
“Quanto o bebê mama nessa fase?” Eu ia lá para ver. Agora mesmo, minha filha começou com papinha de frutas. A primeira fruta que eu dei foi banana, mas ela fez cara feia.
A pediatra avisou que ela ia fazer e no blog também dizia isso. Depois descobri que estava amassando a banana, mas ficavam ainda uns pedacinhos e no blog dizia que muitas
pessoas, além de amassar, passavam na peneira. Passei na peneira e a Manuela aceitou.
Hoje ela está comendo tudo, a ponto de abrir a boquinha para pedir mais.

Dulcimarie nasceu em São Paulo no dia 13 de abril de 1976. É usuária do blog Vida de Mãe, onde
esclarece dúvidas sobre alimentação e comportamento nos primeiros anos de vida da criança, e divide
experiências sobre maternidade.

Eduardo Lima Bortolini

Melhores mudas de café
Uma coisa que mudou muito na nossa área foi a parte de
clone de café. Ano que vem eu tiro a última área minha
de um clone que já não é semente, e acho que esse clone
vai estar com treze anos. Estou eliminando ele porque estou plantando plantas novas
que produzem acho que 30% a 40% a mais na média. E não é só. A arquitetura da
planta antiga, por exemplo, era um galho que, quando carregava muito, tombava, e o
café conilon, diferente do arábica, é muito voltado para você desbrotar e podar para ele
continuar produzindo. E o que aconteceu? Agora, nessa arquitetura da planta nova, esse
fator melhorou muito.

Eduardo nasceu no dia 30 de setembro de 1968 em Vitória, ES. Produtor de café, teve contato com
a Nestlé através do Programa Nescafé Plan e, desde então, tem sido orientado no sentido de adotar
um padrão de excelência socioambiental para a propriedade.

Fernanda Keller

Fazendo junto
Há quatro anos, nós participamos de um edital e, dos projetos selecionados, fomos o único relacionado a esporte.
A nossa consciência é para formar pessoas e para levar o
máximo possível de informação, de possibilidades através do esporte. Então, você fazer um trabalho de nutrição através do esporte seria muito
legal. Depois da seleção, a equipe da Nestlé começou a interagir o tempo inteiro com a
gente e a gente também, fomos participar de congressos, conferências; recebemos pessoas da parte social da Nestlé, fizemos relatório. Então é o tempo inteiro assim, a gente
não fica isolado fazendo o que pensa e acabou; a gente vai fazendo junto.
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Fernanda nasceu no dia 4 de outubro de 1963 em Niterói, RJ. Triatleta formada em Educação Física,
há 15 anos criou o Instituto Fernanda Keller, instituição que promove a educação para o esporte e tem
atualmente parceria com o Programa Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis.

Geraldo Vieira Bueno

Parceria
Há uns três, quatro anos, por intermédio da nossa cooperativa, eu fiquei conhecendo o Programa Nescafé Plan. Já
fiz curso de controle de praga e doença, controle de erva
daninha, agrotóxico. O curso de agrotóxico é para você saber trabalhar com agrotóxico,
a época que põe, quando, como... porque tem muita praga e doença que você não sabe
como controlar. A Nestlé é uma grande exportadora de café, mas ela procura conhecer a
vida do pequeno produtor, porque às vezes o cara é um produtor rural, mas ele trabalha na cidade. E a Nestlé não procurou esse grande produtor, ela se interessou por essa
parceria com o produtor médio ou o pequeno, que está no campo.

Geraldo nasceu no dia 10 de janeiro de 1959 em Nova Resende, MG. Associado à Cooperativa
Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), está vinculado ao Programa Nescafé Plan.

Ginivaldo Canal

Nossa senhora, muito bom!
A gente vendia as mudas de café, há uns três anos, quando
o pessoal da Nestlé convidou os produtores e mais um
grupo de viveiristas para uma reunião em Águia Branca.
A gente já trabalhava com muda de qualidade, clone do Incaper [Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural], então já tinha uma estrutura, mas então
eles falaram sobre o 4C para o pessoal se adequar na parte dos defensivos, meio ambiente, e fizeram a oferta de custear 25% do valor do milheiro das mudas para distribuir
para os proprietários. Foi quando a gente começou a ter mais contato. Aí eu tenho meu
preço menos 25%. Para o produtor é um negócio, Nossa Senhora, muito bom!

Ginivaldo nasceu no dia 11 de fevereiro de 1978 em São Gabriel da Palha, ES. Associou-se ao Programa Nescafé Plan, que, além de suporte financeiro para compra de mudas de café, oferece assistência técnica aos produtores.

Janine Rover de Mello

E aí? Está animada?
A gente aprende um pouquinho de cada lado na equipe multidisciplinar. Na graduação não tem tanto de
farmácia, então ali tinha o olhar do farmacêutico, do
estoque. O enfermeiro, eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele é quem está com
o paciente, ele é quem conhece o paciente. A enfermeira já vinha com o olhar crítico:
“Mas vai começar a dieta esse horário? Esse horário o paciente está na fisio”. E a médica
também, a nutróloga ali com o conhecimento dela para agregar valor. E a nossa lá do
Metropolitano, a doutora Gilmara, foi ela que me ligou na época para o Jovem Nutricionista. Ela falou: “Janine, e aí? Você tá animada?”. Foi bem legal.

Janine nasceu no dia 13 de fevereiro de 1987 em Vitória, ES. Participou do Programa de Estágio
Jovens Nutricionistas e atualmente dá assistência a pacientes oncológicos no Hospital Metropolitano
de Vitória.

Jayme Murahovschi

O peso da tradição
É muito bom ter uma firma como a Nestlé, que oferece
produtos que a gente pode utilizar com confiança. Eu
tenho uma ligação afetiva, muito longa com a empresa,
e essa ligação tem me mostrado como eles agem de maneira correta e com um nível técnico elevadíssimo, sempre progredindo. A Nestlé tem uma tradição e é difícil escapar
dela. É um pouco como eu, que tenho uma parte de socialista e não consigo largar. A
Nestlé também não consegue se livrar dessa tradição tão firme e ética. Enfim, são produtos muito avançados, de alta qualidade, nos quais a gente pode confiar, e isso é uma
coisa que ajuda o pediatra e ajuda a família.
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Jayme nasceu no dia 7 de julho de 1932 em São Paulo, SP. Filho de imigrantes judeus vindos da atual
Moldávia, doutorou-se em medicina na Universidade de São Paulo. Membro da Academia Brasileira de
Pediatria, tem longa relação profissional com a Nestlé.

Laura da Silva Dias Rahal

Nunca imaginei que fosse
dessa forma
Uma coisa que me marcou bem no primeiro Nutrir, de
2005, foi quando chamamos os pais para comentar o
processo. Acho que foram três dias de curso e, na avaliação
de um dos pais, ele escreveu assim: “Nossa, como é bom saber que tem tantas pessoas
preocupadas com meu filho na escola. Eu nunca imaginei que isso fosse dessa forma”.
Outra observação marcante foi a de uma professora do ano retrasado. Ela disse que voltou à sua escola com um sentimento de que precisava sair da zona de conforto, que algo
tinha que ser feito em relação à alimentação das crianças, e que, com isso, ela começou
a construir o projeto dela. Essas duas avaliações me marcaram muito.

Laura nasceu em Piracicaba, SP, no dia 25 de novembro de 1965. Diretora do programa de merenda
escolar de São Paulo, participou, nos anos de 2004, 2005 e 2011, do Programa Nestlé Nutrir Crianças
Saudáveis em parceria com a prefeitura paulistana.

Leonardo Henrique de Almeida Rossignolo

Sempre aprendendo
No meu trabalho existem três tipos de visitas: a pré-auditoria, que é a primeira visita, a auditoria e reauditoria, que
são anuais. Aí é que você confere normas que a propriedade tem que observar. Em geral, o produtor vive naquela rotina, e às vezes isso causa
acomodação. Ao chegar com novas ideias você agrega conhecimento. Por outro lado,
você também aprende. Lembro que fui a uma propriedade e a pessoa coletava água da
chuva para lavar a sala de ordenha. Ela colocou calhas no barracão, do barracão jogava
dentro de uma caixa de cinco mil litros e dali lavava o chão da ordenha: “Eu não tiro
água da natureza”, falava. “Eu reaproveito ela.”

Leonardo Henrique nasceu no dia 12 de julho de 1986 em Nhandeara, SP. Veterinário, trabalhou
no Projeto Andradina, da Nestlé, e hoje trabalha no programa Boas Práticas na Fazenda, que assessora
fornecedores de leite.

Luis Fernando Corrêa

Tudo em dia
Uma das principais mudanças que teve na minha vida de
fornecer para a Nestlé é que hoje eu trabalho de um jeito
seguro. Então, o que acontece: se você entrega a mercadoria você tem a certeza que você vai ter o pagamento no dia certo. Não é igual o mercado
hoje, que você joga o produto lá e fica a dúvida: você não sabe se vai receber, se não vai.
Uma hora você vende a mercadoria num preço alto, mas aí passa o tempo, quando é
daqui dois, três meses muda e você está praticamente dando a mercadoria. Com a Nestlé, você entregou a nota fiscal, deu a entrada no produto, você sabe que já tem aquele
ganho. Pode assumir seus compromissos que não vai ter problema.

Luis Fernando nasceu no dia 1º de março de 1966 em Divinolândia, SP. Tomou conhecimento do
Projeto Leguminosas São José do Rio Pardo, da Nestlé, em 2010 e, desde então, passou a contar com
assistência e visitas técnicas.

Lusilene dos Santos Farias

Saudável
A importância maior do Nutrir foi levar aos pais a importância de se preocupar com o que você leva à mesa para
seus filhos. Nem toda comida que tem uma cara linda,
ou é supercolorida, é saudável. Ou porque não tem uma
supercara colorida realmente é ruim. Então eu, particularmente, levo isso para casa e tento forçar a minha filha, forçar no sentido de incentivá-la a experimentar. Porque às vezes ela olha para o alimento, fala: “Não gostei, não
quero”. “Mas você nunca provou. Como você fala que não gosta de uma coisa que você
nunca provou?” A regra é experimentar pelo menos três vezes. Pelo menos de formas
diferentes. Isso o projeto deixou.
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Lusilene nasceu em Xique-Xique, BA, no dia 2 de maio de 1985. Seu primeiro emprego foi como
educadora na brinquedoteca da comunidade A Casa das Crianças. Foi participante e voluntária do
Programa Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis na sua comunidade. Trabalhou também como estagiária no
Jovem Aprendiz Nestlé durante um ano.

Marcos Donizete Mazieiro

O mesmo da minha filha
Antigamente, você via uma árvore: “Ah, vamos cortar
porque está estorvando no meio da terra”. Mas tem vez que
ela não está estorvando. Isso a gente foi aprendendo nas
conversas com os técnicos. E começamos a cuidar mais do meio ambiente. Eu tenho
uma menina de 3 anos, que é o que eu te falei, é a coisa que eu dou mais importância na
vida hoje, até mais na dela do que na minha. Então, você vê, eu não vou querer pôr na
mesa uma salsa, um alho-poró, um aipo, uma cenoura que eu envenenei. E é isso que eu
mando para o mercado também, um alimento sadio, o mesmo que eu levo para a minha
filha comer.

Marcos nasceu no dia 18 de junho de 1974 em São José do Rio Pardo, SP. É produtor rural e fornecedor da Nestlé, associado ao Projeto Leguminosas São José do Rio Pardo.

Maythê Sales Viveiros da Costa

Melhorar a saúde das pessoas
Eu sempre tive na cabeça que queria fazer a parte clínica,
de estar ali em hospital ajudando. É muito bom quando
você pega um paciente desnutrido e consegue melhorar
o estado nutricional dele, fazendo com que ele possa ir
para a cirurgia. Isso é muito legal. A Nestlé me proporcionou isso e muitas coisas mais. No contato diário que a gente tem no hospital aparece,
inclusive, a questão da criação do valor compartilhado que a Nestlé tanto fala. A gente
aprende com a vivência, com os médicos, com os próprios nutricionistas, com os enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo da área da saúde tem um pouquinho a te ensinar e
isso é uma coisa ótima.

Maythê nasceu no dia 22 de julho de 1991 no Rio de Janeiro, RJ. Quando cursava a faculdade de
Nutrição, interessou-se pelo Programa de Estágio Jovens Nutricionistas da Nestlé, e atuou como
estagiária de nutrição avaliando o estado nutricional de pacientes cirúrgicos no Instituto Nacional de
Cardiologia de Laranjeiras.

Maria Rosária Silva Callil

Não dá para ficar isolado
Eu acho que vivemos numa época em que nós necessitamos muito de parcerias. Não dá para nós ficarmos
isolados, nós precisamos nos juntar. Hoje você tem o
lado da escola, que tem uma proposta, que tem um trabalho, e tem a empresa, que tem
o seu projeto também e que tem toda uma vivência. É preciso, então, haver a troca. Eu
acho que é necessário unir esses esforços, unir essas ideias. A parceria traz benefício
para todo mundo: para o grupo de professores, para as crianças, para os funcionários;
todo mundo ganha, todo mundo cresce. Enfim, eu acho que parceria é uma que tem que
acontecer sempre, é algo que não pode parar.

Maria nasceu no dia 30 de dezembro de 1960 em São José do Rio Preto, SP. Trabalhava como
diretora de uma escola municipal em São Paulo quando teve contato com o Programa Nestlé Nutrir
Crianças Saudáveis.

Nayara Jaqueline Scholl

Da terra ao laboratório
O pessoal da Nestlé está querendo testar uma variedade
nova de um produto lá que chama aipo. Fizeram o teste
em campo, eu ajudei a coletar, a pesar e aí a gente obteve
um resultado. Agora tem que ver para a Nestlé se vai ser
bom ou não. Então é isso: eu coleto as plantas e levo para
um laboratório que tem em Piracicaba para fazer avaliação de análise foliar e se quantificar o quanto que tem de determinado nutriente. Por meu intermédio os produtores
conseguem ter acesso e verba para fazer essas análises. Aí outra situação: vai começar
um cultivo em outra área. Eu pego, coleto uma amostrinha de solo, levo até Piracicaba e
faço a recomendação de adubação para eles colocarem.
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Nayara nasceu no dia 18 de fevereiro de 1992 em Limeira, SP. Ligada ao Projeto Leguminosas São
José do Rio Pardo, desenvolve pesquisas sobre a margem de absorção dos nutrientes por culturas de
hortaliças como salsa e aipo.

Paulo Gabricho Simões

Perdão!
Hoje atendo 22 fazendas no noroeste paulista. Meu trabalho é como o de uma assistência técnica. No início você
chega e tem um bate-papo para conhecer a fazenda, depois
a gente faz um diagnóstico em termos de rebanho, de nutrição, e a partir daí se monta
um planejamento. Eu conheci, por exemplo, um produtor em Bastos que tirava uma
média de cinco litros por vaca por dia, e estava desanimado: “Não, eu preciso trocar
esses animais, os animais não são bons”. E a gente: “Calma, vamos dar o conforto, vamos
dar o alimento”. Passou o tempo e a vaca de cinco foi para vinte litros. Foi até engraçado
porque no fim nós pedimos para ele ajoelhar na frente de uma vaca e pedir perdão.

Paulo nasceu no dia 23 de março de 1980 em Tupã, SP. Em 2010 ingressou no Núcleo de Assistência Técnica Autorizada (Nata), da Nestlé, tornando-se um consultor junto aos produtores de leite na
região de Tupã, Araçatuba e Pereira Barreto.

Paulo Roberto Bernal Simões

24 horas em cima
Trabalhei em outros ramos, mas acabei voltando às raízes
— minha família sempre atuou no ramo leiteiro em
Herculândia. O Paulo, meu filho que é veterinário, dizia:
“Pai, você tem que voltar. A coisa mudou, os projetos são outros”. E era verdade. O leite
é um produto perecível e você tem que estar cuidando 24 horas, desde a parição até a
hora que o gado entra no estábulo e se começa a tirar o leite. O produtor tem que estar
em cima o tempo todo, porque senão é complicado. Desde que eu voltei, sempre tive
um sonho: se tivesse uma propriedade rural, eu queria fornecer leite para a Nestlé em
função do suporte técnico que ela oferece.

Paulo nasceu no dia 5 de abril de 1955 em Herculândia, SP. Produtor de leite, associou-se ao Projeto
Nata (Núcleo de Assistência Técnica Autorizada), da Nestlé.

Regina Aparecida de Oliveira Magrini

Chave de ouro
A experiência da minha filha foi valiosa, porque até
então ela sofria. Ela chegou a trabalhar até em fábricas de
salgadinhos, teve várias outras experiências antes de entrar nesse projeto da Nestlé. Lá ela foi trabalhar na área
que queria: “Mãe, eu não quero trabalhar com nutrição para a área de estética. Eu quero
trabalhar na área de saúde. Pessoas que precisam de mim, precisam de dietas, e não ter
que aguentar uma pessoa falando: ‘Eu quero emagrecer’. E outra: ‘Eu quero engordar.’
Eu não quero isso. Eu quero trabalhar, realmente, na área das pessoas que necessitam”.
Isso fechou o curso dela com chave de ouro. Ela se encontrou profissionalmente.

Regina nasceu em Auriflama, SP, em 21 de novembro de 1970. Sua filha Jéssica concluiu o curso de
Nutrição e foi estagiária no Programa Jovens Nutricionistas, além de voluntária no Programa Nestlé
Nutrir Crianças Saudáveis.

Robson Donizeti dos Santos

Festa Junina
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Quando eu vim trabalhar na Casa de Acolhimento, já
existia o projeto da Nestlé, o Programa Nutrir, que desenvolve um trabalho de alimentação com as crianças, uma
alimentação balanceada. Então eles vêm uma vez por mês, no último fim de semana, no
sábado, e tem a equipe de cozinha que elabora a refeição, que elabora o cardápio e que
auxilia servindo a refeição para eles. No sábado que eles vêm é motivo de festa para as
crianças. Eles vêm também em algumas datas específicas e fazem alguma coisa diferente. Na festa junina eles fizeram um cachorro quente sem muito condimento, uma coisa
mais saudável. A criançada aproveitou, comeu bem e gostou.

Robson nasceu no dia 4 de abril de 1972 em Caçapava, SP. Hoje atua como auxiliar de
coordenação na Casa de Acolhimento, que atende crianças em situação de risco e tem parceria com
o Programa Nutrir.

Romário Gava Ferrão

Valor compartilhado
A Nestlé é uma das principais empresas do mundo em
termos de café de qualidade. E foi através de uns encontros,
ali por volta de 2004, 2005, que começou essa relação. É
um acordo de cooperação técnica, uma troca de conhecimento e de experiência que
tem como meta o seguinte: nós temos que duplicar a nossa produção e a produtividade
do café no Espírito Santo. O produtor enxerga que, tendo uma instituição como a Nestlé
ao lado dele, isso vai ser bom. Eu não tenho dúvida que essa parceria vai ajudar e acelerar o processo de desenvolvimento da cafeicultura no estado do Espírito Santo.

Romário nasceu em 31 de julho de 1956 na localidade de Alto Montevidéu, município de Conceição
de Castelo, ES. Agrônomo e pesquisador, estuda as possibilidades do tipo de café conilon em parceria
com o Programa Nescafé Plan.

Silvano Bonjiovanni

C, C, C, C
Em 2011 surgiu o primeiro contato do pessoal da Nestlé
com o nosso pessoal em Vitória, a respeito do projeto
4C, Código de Conduta da Comunidade Cafeeira, para
implementar esse programa aqui. E deu certo. Muita gente
aderiu e deu um volume maior de café e com a qualidade que a Nestlé estava precisando. As pessoas que entraram tiveram benefícios, estão superempolgadas e não querem
sair do programa. Agora tem até lista de espera. Acho que em cinco anos o volume vai
ser muito grande e essa parceria vai atingir todas as comunidades.

Silvano nasceu no dia 20 de maio de 1971 em Colatina, ES. Gerente geral da Custódio Forzza,
parceira do Programa Nescafé Plan, cuida da compra junto aos pequenos produtores, garantindo que o
produto esteja de acordo com as normas socioambientais exigidas pela empresa.

Silvia Maria Franciscato Cozzolino

Selênio e os micronutrientes
Além de participar da comissão avaliadora do Prêmio
Henri Nestlé, trabalho em tópicos pontuais como a área
de micronutrientes. Eu gosto dessa área, principalmente
zinco e selênio, porque esses minerais têm ações maravilhosas no organismo. O selênio, por exemplo, é riquíssimo na castanha do Brasil, e nós
temos trabalhado com a castanha já há mais de vinte anos, mostrando a importância
dela no sentido de contribuir para reduzir riscos de doenças. A empresa me procurou
algumas vezes e eu tenho avaliado determinados produtos quanto à inclusão de micronutrientes, do que seria mais adequado, enfim. Eu tenho uma relação boa com a Nestlé
há anos.

Silvia Maria nasceu na cidade de em Avaré, SP, no dia 12 de maio de 1947. Professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, participa da comissão avaliadora do Prêmio Henri Nestlé e
trabalha na área de pesquisa de micronutrientes.
Simone da Costa Mello

Mão dupla
Nós entendemos a dinâmica de germinação de uma
semente, temos conhecimento da área de manejo de
doenças e quais os sintomas que as plantas manifestam.
Nós elaboramos uma cartilha sobre sintomas de deficiência de nutrientes, e essas cartilhas foram passadas aos produtores que fornecem para
a Nestlé, tanto que hoje eles identificam problemas relacionados a práticas de manejo
inadequadas. Por outro lado, eles conseguem associar a incidência de uma doença com
condições climáticas, com características do solo e detalhes que às vezes não conseguimos identificar. É importante que você nunca subestime ou negligencie alguma
informação, independente do grau de escolaridade da pessoa.
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Simone nasceu no dia 6 de março de 1968 em Jundiaí, SP. Hoje atua no Projeto Leguminosas São
José do Rio Pardo, fruto de uma parceria da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), de
Piracicaba, com a Nestlé.

Solange Cabido Pinheiro

Nem frito, nem cozido
O Nutrir, da Nestlé, foi muito aproveitável porque a ideia
era ensinar como preparar um prato diferente sem ser frito
ou cozido. Poder incrementar sem ter que trabalhar muito,
porque a preocupação é simplificar, não complicar. Eu aprendi muito. O pessoal fala
que eu sei cozinhar, mas eu não sei fazer pratos. Eu chego na cozinha, vou ali, olho e...
Hoje o cardápio é arroz, feijão e carne bovina. Abro a geladeira, tem lá uma abobrinha,
tem lá uma berinjela, tem um restinho de abóbora, um saquinho de chuchu, eu vou
inventando ali. Quando fui fazer o curso eu cheguei lá e vi que não era nada, vi que na
vida você está sempre aprendendo.

Solange nasceu no dia 1º de julho de 1962 em Piraúba, MG. Prestando serviços em uma escola
municipal, foi convidada a participar do Programa Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis, e aperfeiçoou a
maneira de preparar os alimentos.

Tatiana Donato Trevisan

Ponta a ponta
A ideia do Projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta é reduzir o impacto ambiental no ciclo de vida do produto. Pode
ser na extração, no processo produtivo ou no pós-consumo. A empresa levanta informações e depois os dados de emissão de gás carbônico, de
água, de consumo de energia são validados por uma organização chamada Cetea, Centro de Tecnologia de Embalagem. Na terceira edição a Nestlé participou com o Nescafé
solúvel e fez um trabalho na ponta com os agricultores. Foi legal porque se conseguiu
trazer ainda uma série de benefícios sociais, inclusive programas de educação ambiental e de educação alimentar para as comunidades.

Tatiana nasceu no dia 13 de setembro de 1979 em São Paulo, SP. Trabalha no Projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta, do qual a Nestlé faz parte, e que garante que processos produtivos sejam
conduzidos de forma ambientalmente responsável.

Telines Basílio do Nascimento Junior

Compromisso Empresarial
para a Reciclagem
O Cempre é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, parceiro da nossa cooperativa já há alguns anos.
Eles têm várias empresas associadas, dentre elas a Nestlé.
Por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, essas
empresas devem retirar as embalagens delas do meio ambiente. O produto vai parar na
mão do consumidor e o consumidor manda para a cooperativa de catadores, que faz o
trabalho de logística reversa para as empresas. Elas dão suporte para nós e a gente consegue tocar nosso negócio sem ter que ficar correndo com o pratinho. Nós não somos
coitados, nós somos profissionais do meio ambiente, somos profissionais em resíduos
sólidos urbanos e precisamos ser tratados como tal.

Telines nasceu no dia 6 de dezembro de 1964 em Nova Iguaçu, RJ. Foi um dos fundadores da Cooperativa de Coleta Seletiva da Capela do Socorro (Coopercaps), que, em parceria com a Nestlé e com o
Cempre, faz o trabalho de coleta de lixo de empresas.
Vinícius Scarpa Sousa

Raio X
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A norma do programa Triple A observa princípios para
obter a certificação Rainforest Alliance. Esses princípios
determinam várias coisas: sistema de gestão da fazenda,
manejo de ecossistema, planejamento cartográfico,
uso e ocupação do solo. Uso da água, claro. Questões de trabalho forçado, saúde e
segurança do trabalho. Questão de uso e adequação de agroquímicos. Manejo de solo
da propriedade para evitar erosão, evitar que o solo escoe para dentro do curso da água.
Cuidado com resíduos sólidos, coleta seletiva. Com isso você tem um raio X da propriedade e a partir daí se começa a trabalhar com o produtor para que ele consiga atingir
qualidade sustentável.

Vinícius nasceu no dia 4 de março de 1982, na cidade de Itanhandu, MG. Trabalha na Empresa Interagrícola S/A (Eisa), onde, em parceria com o Programa Nespresso AAA, lida com o desenvolvimento
de cafés especiais.

Museu da Pessoa é um museu colaborativo, que, desde 1991, registra histórias de vida e as transforma em
fonte de conhecimento, compreensão e conexão entre pessoas e povos. Seu acervo inclui mais de 16 mil
histórias de vida e 72 mil documentos e fotos digitalizados. Para saber mais: www.museudapessoa.net
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A GENTE FOI APRENDENDO
NAS CONVERSAS COM OS
TÉCNICOS, ELES FORAM
MOSTRANDO O QUANTO
É IMPORTANTE CUIDAR
DO MEIO AMBIENTE.
Marcos Donizete Mazieiro
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TODO MUNDO JUNTO.
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