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Começa a Pesquisa de Clima
p.6É hora de celebrar, 

refletir e se alegrar!
Natal é época de renascimento, 
vamos renovar os sonhos e as 
metas para o ano que se inicia. 
Esse é o momento da virada, de 
nos planejarmos para que 2019 seja 
ainda melhor. É tempo de reafirmar 
as parcerias e olhar para a frente 
com determinação e otimismo, 
levando conosco todas as lições 
que aprendemos.

O nosso desejo é que a energia e as 
boas vibrações estejam presentes com 
você e em toda a sua família nesse 
final de ano para que possamos 
partilhar felicidade, paz e esperança.  
Desejamos um doce Natal e um Ano 
Novo repleto de realizações! 

Diretoria da Pedra Agroindustrial.
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Pedra Agroindustrial 2018Retrospectiva
Para comemorar mais uma safra, com boas expetativas para o próximo ano, o jornal Observador fez 
uma matéria especial relembrando os melhores momentos de 2018 e apresentando uma prévia das 
novidades previstas para 2019. Acompanhem e façam uma boa leitura!

Aconteceu o torneio de 
futsal nas três unidades.

Mais de 200 funcionários e 
familiares participaram do 
Programa “De malas prontas” pelos 
estados brasileiros e pelo mundo. 
Saíram grupos com destino as 
cidades de Praia Grande/SP, Porto 
Seguro/BA, Ilhéus/BA e Maceió/
AL pelo Brasil e outros partiram 
para o exterior e conheceram os 
países Argentina, Alemanha, Suiça 
e Itália.

Foi realizado o “4º Encontro de 
Lideranças”, com a presença do 
renomado professor e escritor da 
atualidade na área de negócios, 
Carlos Alberto Júlio. Ele também 
é Head em Estratégia e Inovação, 
Coach profissional, colunista na 
rádio CBN e palestrante por todo 
Brasil. 

Entre fevereiro e março foi realizada 
nas três unidades a SIPAT – 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes, com diversas palestras, 
atividades e intervenções para 
todos os setores. Nesse mesmo 
evento, as mulheres tiveram uma 
manhã especial dedicada ao 
Projeto Mulher, que trouxe como 
tema a inclusão, com a palestra “A 
mulher e suas diferentes faces”.

Foram realizadas as bênçãos de 
início de safra e reuniões de metas. 

Posse da CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes.
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Acontece, nas três unidades, a 
1ª Reunião com Fornecedores de 
Cana do ano de 2018. 

Por meio do patrocínio da 
Pedra Agroindustrial, durante a 
campanha contra incêndios da 
ABAG RP, é apresentada a peça 
teatral “Que negócio é esse?”. A 
peça teve por objetivo apresentar 
de forma lúdica a história do 
agronegócio e principalmente o 
processo da cana-de-açúcar. 
No total 1.235 alunos dos 4º e 5º 
anos do Ensino Fundamental das 
07 Escolas Municipais, de Serrana, 
foram contempladas. 
Mais de sessenta pessoas, incluindo 
funcionários e familiares das três 
unidades saíram de malas prontas 
para curtir dias de férias nas 
águas cristalinas de Maceió/AL e 
desbravar as terras portuguesas 
e espanholas, durante um trajeto 
especial pela Europa.

Acontece a implantação da 
Rede de WI-FI para funcionários, 
na Usina da Pedra. Já na Usina 
Buriti foi realizado durante o mês 
de novembro e a Usina Ipê está 
sendo preparada para receber o 
benefício. 

Se intensificam as visitas do 
Programa “De portas abertas”, na 
Pedra Agroindustrial. Ao todo mais 
de 600 pessoas conheceram todo 
processo de produção do açúcar, 
etanol e cogeração de energia 
durante o ano de 2018.
Pedra Agroindustrial assina 
parceria ambiental com a empresa 
Global Tree para a revitalização 
da Lagoa do Saibro, em Ribeirão 
Preto/SP. 

É realizada a implantação do novo Sistema de Gestão 
Administrativa: SAP. 
Foi comemorado os 48 anos do jornal Observador, 
atualmente o jornal mais antigo do setor.
Também nesse mês todos os funcionários, com idade 
acima dos 50 anos, foram convocados para realização 
do exame de PSA. A ação tem por objetivo conscientizar 
o público masculino sobre a prevenção ao Câncer de 
Próstata. Saiba mais nessa edição!
Acontece o 39º Relógio de Ouro, 33 funcionários 
receberam o relógio por 30 anos de trabalhos prestados 
à empresa e o Sr. José Laércio Cavalheiro (Faixa), recebeu 
uma homenagem por completar 60 anos de Pedra 
Agroindustrial.
Ainda nesse mês aconteceu também a benção de final de 
safra da Usina Ipê. Saiba mais nessa edição!

Mais de 2500 presentes serão 
entregues aos filhos de funcionários 
até 11 anos nos eventos de final de 
ano.
Começam os embarques para as 
viagens do programa “De Malas 
Prontas”.

• Ampliações nas unidades Pedra 
e Ipê que devem proporcionar 
um crescimento na produção de 
Etanol e Açúcar do grupo.
• Novo site institucional para a 
Pedra Agroindustrial.
• Nova extranet e aplicativo para 
fornecedores de cana.

Acontecem os leilões Carpa, 
em Serrana/SP e Barra do 
Garças/MT. 

É inaugurado o novo refeitório da 
Usina Buriti. 

Aconteceu a ação “Outubro Rosa” 
em prol da prevenção ao câncer 
de mama, nas três unidades do 
grupo.
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radar
Prêmio Excelência IAC 2018

No dia 20 de novembro, o Programa Cana IAC, do Instituto Agronômico, premiou pela terceira vez a 
Usina Ipê, da Pedra Agroindustrial, pela excelência Regional no uso de variedades de cana de açúcar. 
O prêmio é baseado em dois critérios: 1° Critério- (IAV) - Índice de atualização varietal, mede o uso 
de novas variedades; 2° Critério- (ICVA) - Índice de concentração varietal, que mede a concentração 
das três variedades mais plantadas pela unidade produtora. A soma das 3 variedades mais plantadas 
não pode ultrapassar 45%. Parabéns a toda equipe pela performance!

Sérgio Santos e Luciano das Graças 
recebendo o prêmio IAC

Durante os meses de novembro e dezembro a Pedra Agroindustrial recebeu os Fornecedores de cana para a última reunião técnica 
do ano. Nas três unidades, foram apresentados dados de acompanhamento de mercado, a previsão para o plantio de 2019 e as 

recomendações da empresa sobre os serviços oferecidos, como carta de solos; projeto de sulcação e aplicações aéreas, entre outros. 
O evento teve como ponto alto uma palestra sobre “Manejo de 3º Eixo • Variedades e Manejo de Colheita”, ministrada pela equipe do IAC – 
Instituto Agronômico de Campinas. O Dr. Prof. Eng. Agr. Marcos Landell, esteve presente nas Usinas Pedra e Buriti e o Eng. Agr. Daniel Nunes 
da Silva, na Usina Ipê. As técnicas apresentadas têm por objetivo a melhoria da produtividade agrícola por meio de novos procedimentos 
e tecnologias e, por isso, a empresa trouxe também uma apresentação do Produtor Renato Trevizoli, que já tem grande experiência com 
manejo de 3º eixo. De acordo com os participantes, foi um momento oportuno para troca de conhecimentos, esclarecimento de dúvidas e 
aprendizado para a próxima safra. 

Mais um ano produtivo, mais uma safra finalizada. Para celebrar o ano de 
2018, além da tradicional benção de final de safra, os resultados obtidos pela 

Usina Ipê foram comemorados com um almoço especial para os funcionários e 
destaques para as frentes agrícolas.  Durante a reunião, o Superintendente Luiz 
Roberto Kaysel Cruz e o Diretor Agrícola Sérgio Luiz Selegato, ressaltaram que 
a safra é sempre imprevisível, que se começa com um planejamento, mas no 
decorrer do ano e no final sempre se tem um resultado diferente. Porém, mesmo 
diante de um ano atípico, com uma seca severa na região, toda equipe está de 
parabéns pela dedicação e comprometimento durante a safra.  A melhor frente 
de colheita recebeu destaque e representou todo setor agrícola durante a reunião 
final. Parabéns a todos!  
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3ª Reunião com Fornecedores de Cana

Final de Safra na Usina Ipê

Usinas realizam o último encontro de parceria do ano. 

Empresa promove benção e reunião para funcionários. 

agrícola

Reunião de Fornecedores da Usina da Pedra Reunião de Fornecedores da Usina Ipê

Benção de Final de Safra na Usina Ipê



Durante os meses de outubro e novembro, a Pedra Agroindustrial promoveu diversas reuniões técnicas com o intuito de melhorar a 
produtividade do canavial e os processos industriais.  Na área agrícola, as unidades Pedra e Buriti receberam Usinas parceiras de cada 
região de atuação para que se fosse realizado um comparativo da produtividade, analisando os fatores positivos e negativos da safra18/19. 
Já na área industrial, para reciclar os conhecimentos das três unidades e diminuir perdas, foi realizado no último dia 30 de novembro uma 
reunião com três palestras técnicas para funcionários. Os temas abordados foram “Fermentação alcóolica, leveduras e influência de ácidos 
orgânicos na vitalidade”; “Utilização da Enzima Fermax” e “Decantação: polímeros, conceitos e aplicações”.

A virada do novo Sistema de Gestão 
Administrativa, SAP, aconteceu no último 
dia 01 de novembro e, de acordo com 
o Gerente de CSC, Ricardo Silva, mesmo 
ainda em período de adaptação, o software 
já está atendendo as demandas mais 
impactantes da empresa e apresentando 
bons resultados. “Inauguramos uma fase 
interna de adaptação dos nossos usuários 
às alterações do dia a dia. Mesmo com toda 
a preocupação com os treinamentos, de 
fato alteramos processos e, principalmente, 
procedimentos que impactam as atividades. 
Portanto, é fundamental termos atenção 
redobrada para evitar erros, o que provocará, 
consequentemente, mudanças no ritmo das 
realizações. Pedimos a colaboração de todos 
até que possamos voltar à normalidade. 

Importante ressaltar também o sucesso da 
virada do sistema, tivemos poucos problemas 
e nenhum até o momento que impacte 
as atividades vitais de nossos processos 
administrativos, agrícolas ou industriais. 
Parabéns a equipe do Projeto Evolução 
pela qualidade e segurança desta virada de 
sistema SAP”, ressaltou.
Confira abaixo algumas imagens do dia 
da virada e da impressão dos primeiros 
documentos impressos pelo SAP:
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Reuniões Técnicas: Agrícola e Indústria

Projeto Evolução 

Empresa abre as portas para novas técnicas e troca de conhecimentos.

Reunião das Usinas Pedra e Buriti com a Ipiranga e a Ferrari, em Serrana.

Adriano, Fabricio, Valmir, Joel, José Carlos, Carlos Roberto, Leonídio 
e José Muniz - Emissão da 1ª Ordem de Serviço para manutenção 
corretiva em equipamento industrial, da Usina da Pedra

Leonardo e Thiago - Emissão da 
1ª Nota Fiscal da Usina Buriti

Equipe do Projeto Evolução durante o Go Live! (virada do sistema)

Ricardo Netto, Luiz e Samuel, da Usina da Pedra, 
e Ricardo e Júlio, da Infosys - Emissão da 1ª Nota 
Fiscal, Usina da Pedra

Reunião da área industrial com funcionários das três unidades, em Serrana.
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USINA DA PEDRA

 Índices 
 Distribuição Grupo I Grupo II
REND. INDUSTRIAL - R.T.C.            93,52% 49,00%     68,00%
TERRA CANA  4,21 23,60%     33,00%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS  1,0310   8,40%     11,90%
REND.ENERG.TRANSP.CANA          74,4   9,60%     12,60%
TOTAL                       90,60%       125,50%

  
USINA BURITI
 Índices 
 Distribuição Grupo I Grupo II
REND. INDUSTRIAL - R.T.C.  94,37% 63,00%   88,00%
TERRA CANA 4,76 18,60%   26,00%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS    1,0220   8,40%   11,90%
REND.ENERG.TRANSP.CANA        62,6   6,00%     8,50%
TOTAL                        96,00%    134,40%

Programa de Participação nos Resultados 
Acumulado - Período de apuração até 31 de outubro de 2018

Informamos que cada unidade possui metas específicas em relação ao 
PPR. 

Lembramos a todos os funcionários que as faltas reduzem o resultado 
final do PPR.

As faltas podem causar a perda do PPR proporcional, todas as vezes 
que excederem 14 horas e 40 minutos no mês.

USINA IPÊ  
 Índices       
 Distribuição Grupo I Grupo II
REND. INDUSTRIAL - R.T.C.  95,09% 69,00%   96,00%
TERRA CANA 6,47 13,60%   19,00%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS    1,0090   7,20%   10,20%
REND.ENERG.TRANSP.CANA         78,9   8,40%   11,90%
TOTAL                        98,20%    137,10%

Em parceria com a empresa social Globaltree e mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a Pedra Agroindustrial 
realizou o plantio de mais de 4000 árvores para reflorestamento das margens da Lagoa do Saibro,  na cidade de Ribeirão Preto. O evento 

realizado no dia 02/12 contou com a participação de funcionários, familiares, escolas estaduais e particulares, grupo de escoteiros, Polícia 
Militar e a população de maneira geral. O projeto 360º, da Globaltree, compra mudas pequenas da Fundação Lazzarini de Batatais, que 
cuida de crianças em risco social, cuida dessas árvores até ficarem na altura de 1,0 m e realiza plantios na cidade em áreas de APP (Áreas 
de Preservação Permanente), finalizando assim o ciclo, e devolvendo ao planeta e à comunidade qualidade de vida e bem-estar. A ação 
ambiental proporcionou um dia de harmonia e alegria com crianças, pais, amigos, jovens promovendo o meio ambiente e partilhando 
conscientização. Mais uma parceria Pedra Agroindustrial em prol da sustentabilidade!

Animais venenosos causam 
acidentes todos os anos, 

inclusive com vítimas fatais. 
Normalmente, crianças e idosos 
costumam ser mais vulneráveis 
a esse tipo de ocorrência. Fique 
atento aos cuidados e saiba como 
agir em acidentes! 

Não deixe grande quantidade 
de lixo acumulado. Mantenha 
sacos e recipientes bem 
fechados. 

Cobras e Serpentes: Jararaca; Surucucu; Cascavel e Coral. Aranhas: Marrom; Armadeira e Viúva Negra. Escorpiões: Amarelo; Marrom e Preto.

Mantenha a pessoa em repouso, 
evitando qualquer movimento 
para que não favoreça a 
absorção do veneno. 
Localize a marca da picada, 
limpe o local com água e sabão 
ou soro fisiológico e cubra com 
um pano limpo. 

Não faça torniquete, impedindo 
a circulação do sangue. 
Não corte ou queime o local da 
ferida.

Procure imediatamente auxílio 
médico.
Sempre que possível, faça um 
registro da espécie para facilitar 
o rápido socorro. 

Não esprema o local da picada. 

Previna-se!

Espécies comuns: 

Como agir?

Mesmo em casa, ao fazer 
trabalhos rurais ou obras com 
entulhos, plantações, etc, 
utilize botas de cano longo e 
luvas de raspa. 

Soleiras de portas, ralos e 
outras aberturas na casa 
podem servir de entrada 
para animais peçonhentos. 
Mantenha sempre vedadas. 
Crie o hábito de examinar 
roupas, calçados, toalhas e 
roupas de cama  antes de 
utilizá-las.
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meio ambiente

segurança

Plantio de árvores 

Animais peçonhentos!

Ação Ambiental na Lagoa do Saibro.

Fique atento as dicas e saiba como agir 
em caso de acidentes.

Você sabia?

Escorpião amarelo, típico da região 
sudeste do Brasil

Alunos da E. E. Alpheu Dominighetti, funcionários 
da Usina da Pedra e equipe Globaltree.

Equipe da Ambiental e do Jurídico no plantio 
de mudas.



social

comunicação

Com objetivo de conscientizar e evidenciar a importância do exame preventivo, durante o mês de novembro, foi realizada a campanha de 
prevenção ao câncer de próstata. A ação realizada pelos setores de Serviço Social e Medicina do Trabalho, em parceria com os planos 

de saúde, promoveu a realização de mais de 200 exames de PSA, nos funcionários com idade acima de 50 anos, nas três unidades.  

Fique informado! O Jornal Observador nasceu em 1970, 
com a proposta de trazer notícias da cidade de Serrana 
e com o tempo passou a direcionar o seu olhar mais 
para a empresa. Durante a sua trajetória, já registrou 
momentos únicos da vida das pessoas e da empresa, e 
continua fazendo história na Comunicação Empresarial, 
pois ainda é o mais antigo jornal interno do setor e, 
provavelmente, um dos mais antigos do Brasil.  Hoje 
é uma fonte de informação para os funcionários, 
familiares e comunidades enxergarem melhor a Pedra 
Agroindustrial e suas ações. Hoje é entregue para 
todos os funcionários ao final de cada mês. Além disso, 
o arquivo também fica disponível para download no 
site institucional (www.pedraagroindustrial.com.br) e 
nos revisteiros espalhados pelas unidades para total 
acesso de visitantes. 
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Novembro azul

Jornal Observador

Campanha de prevenção ao Câncer Próstata acontece na Pedra Agroindustrial. 

O mais antigo do setor comemora 48 anos!

OBSERVADOR

Funcionários, da Usina da Pedra, aderem 
a campanha Novembro Azul

Na sequência, da esquerda para direita,
os Jornais Observador das décadas de 70, 80, 90 e 
anos 2000.

Funcionários durante a Campanha Novembro Azul, na 
Usina Ipê

Funcionário após o exame de PSA, na Usina 
Buriti
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Expediente:
Observador é um jornal mensal produzido pela Pedra Agroindustrial - Usina da Pedra, Usina Buriti e Usina 
Ipê. Desenvolvido desde novembro de 1970, o Observador é considerado um dos mais antigos jornais 
de comunicação interna do país. Projeto Editorial e Produção: Comunicação Pedra Agroindustrial S/A. 
Tiragem: 4.713 exemplares. Sugestões para o jornal Observador: comunicacao@uspedra.com.br 
Site: www.pedraagroindustrial.com.br/observador.php

O Comitê de Ética da Pedra Agroindustrial 
existe para que você possa fazer consultas ou 
relatos sobre a empresa. A confidencialidade é 
garantida. 
Contatos: comite.etica@uspedra.com.br ou 
cartas para Caixa Postal, 02 – CEP – 14150-000 – 
A/C – Comitê de Ética. 

curiosidades


