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A SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - tem como objetivo conscientizar os trabalhadores 
sobre a importância da segurança no local de trabalho e prevenção de acidentes. O evento traz, por meio de palestras e 

intervenções, um estímulo para que os funcionários desenvolvam uma consciência crítica e responsável sobre o tema. Além 
disso, também visa motivar a todos quanto ao cumprimento das normas e procedimentos de segurança, tornando o ambiente 
de trabalho mais seguro. Nesse ano, a Semana foi realizada entre os meses de fevereiro e março, nas três unidades da Pedra 
Agroindustrial. Como tema trouxe a família, com o slogan “Unidos pela segurança”, e como principal ação, o evento apresentou 
a palestra, do Professor e Coach Ângelo Otávio Bloes: “MindSet | Minha Atitude faz a diferença”, com foco na força das boas 
escolhas para um melhor poder de decisão.  

Unidos pela Segurança!
SIPAT 2019
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capa

1. Na dúvida, não faça. 
2. Pare, observe e tome 

atitude no tempo 
certo.

3. Encoraje e incentive 
seus colegas de 
trabalho a zelarem 
pela Segurança.

4. Pratique sempre a APR 
- Análise Preliminar de 
Risco.

5. Siga as Regras de Ouro 
no trânsito.

6. Comprometa-se 
com a Segurança do 
Trabalho.

Ângelo Otávio durante a palestra Funcionários, da Usina Buriti, participam das intervenções

Funcionários, da Usina Ipê, durante a distribuição de preservativos
 e orientações sobre ISTs

Jane Ferreira realizou a tradução em libras do evento 

Siga as dicas compartilhadas durante 
a SIPAT e mantenha a Segurança 

sempre em primeiro lugar:



A palestra abordou os cinco pilares do sucesso: Vontade, Conhecimento, Planejamento, Disciplina e Resiliência. No final, ressaltou o 
verdadeiro motivo de estarmos engajados com esses pilares, a diferença entre gostar e amar. “Se amarmos, com certeza nos entregaremos 
com mais afinco em todas as nossas tarefas e atitudes”, ressaltou Ângelo. O objetivo da palestra foi mostrar as possibilidades que os 
funcionários podem ter frente às dificuldades, por meio do estudo, preparação, bons procedimentos e, principalmente, atitude. Além da 
palestra, os funcionários foram convidados a participar de algumas ações, dentre elas: 

Por meio dessa vivência foi possível simular diversos ambientes de 
trabalho, onde o usuário foi levado por intermédio da realidade 
virtual à identificar os riscos presentes nas atividades. Uma 
experiência que objetivou estimular a percepção de risco, assim 
como preparar o funcionário para o ambiente real de trabalho. 

Para estimular os funcionários a pensar sobre segurança, a Pedra 
Agroindustrial realizou por mais um ano o Concurso de Frases 
e, na Usina Buriti, o Concurso de Paródias. Os vencedores foram 
presenteados com brindes da SIPAT e tiveram as frases e paródias 
divulgadas. Foram sorteadas, entre os funcionários, camisetas com 
Slogan da SIPAT “Unidos pela Segurança”! Além disso, todos 
também foram convidados a enviar uma foto da família para ganhar 
uma moldura imantada do evento. Como o tema é “Unidos pela 
Segurança”, o brinde remetia a essa união da família e a importância 
dela para que o funcionário reflita sobre segurança no seu dia a dia.  

Os funcionários receberam preservativos e informativos, que 
esclareceram sobre as ISTs e também abordaram informações úteis 
sobre a prevenção do mosquito Aedes Aegypti. As ações foram 
realizadas pelo setor de Medicina Ocupacional. 

Simulador de Percepção de Risco

Concurso de Frases e Paródias / Brindes

Distribuição de preservativos e divulgação das ISTs
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Funcionários, da Usina Buriti, durante a palestra 
da SIPAT

Compromisso com a meta Acidentes Zero 
assumido durante a SIPAT

Equipes da Usina Ipê durante a última intervenção 
da SIPAT



projeto Mulher/2019

O Projeto Mulher busca anualmente resgatar e desenvolver 
temas relativos ao universo feminino, sempre com um olhar 

para que sejam relevantes ao dia a dia das mulheres dentro e fora 
do ambiente de trabalho. Neste ano, a Pedra Agroindustrial, trouxe 
como tema o autoconhecimento e as emoções por meio de uma 
palestra dinâmica com a Coach e Psicanalista, Elaine Arcêncio, que 
proporcionou um momento de reflexão e relaxamento. A palestra 
abordou os sintomas da ansiedade, consequências e formas de 
tratamento. Confira abaixo algumas dicas compartilhadas e adote 
no seu dia a dia:
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Projeto Mulher 
Autoconhecimento e emoções.

social

Sintomas de ansiedade: Como cuidar:
Angústia;
Insegurança;
Falta de concentração;
Insônia;
Medo constante;
Tensão muscular;
Baixa Imunidade;
Problemas estomacais                
e cardiovasculares;
Queda de cabelos.

Faça exercícios físicos;
Alimente-se bem;
Reduza o estresse;
Seja mais organizado;
Controle a sua 
respiração;
Evite pensamentos 
negativos;
Aceite os problemas;
Medite.

Mulheres, da Usina Buriti

Mulheres, da Usina da Pedra

Mulheres, da Usina Ipê

Dinâmica, na Usina Ipê

Momento de reflexão, na Usina da Pedra

Viviani e Lauriana, da Usina da Pedra, durante 
dinâmica

Maria Ap., Cleonice, Lúcia Ap., Cristiani, e Márcia, 
no café especial, da Usina Ipê

Rosimeire, Luana, Ana Laura e Iasmin, no café 
especial, da Usina Buriti

Mulheres, da Usina Buriti, durante relaxamento



Poucas pessoas sabem, mas dentre os benefícios da meditação, estão o combate a perda de memória; ansiedade e depressão; sensação de 
bem-estar; melhorias no desempenho acadêmico e regulação das emoções. Quer tentar? Siga as orientações abaixo:

“Faz três anos que estou aqui, mas esse ano foi o 
melhor. Eu me emocionei muito ao refletir e pensar 
na minha vida, em tudo que já vivi. Amei a palestra, 
afinal, hoje é difícil termos uma vivência como essa 
em nosso dia a dia. Foi muito bom!”, ressaltou 
Nilza Souza de Almeida, Auxiliar Administrativo da 
Segurança Patrimonial, da Usina Buriti.

“Achei bem relevante falar sobre ansiedade, hoje 
precisamos saber como lidar com o stress do dia 
a dia. A empresa ter esse cuidado e olhar com a 
saúde da mulher é essencial. Principalmente a 
parte psicológica, não apenas a parte física. Foi 
muito importante!”, disse Paula Aparecida dos 
Santos, Operadora de Processos de Fabricação de 
Açúcar, da Usina da Pedra.

“Foi muito legal trazer esse tema, hoje convivemos 
com tantas pessoas e não temos noção de que todos 
passam por problemas e dificuldades. Durante a 
vivência, pude notar que a maioria se identificou 
com aquilo que estava sendo abordado. Por isso, a 
importância de saber como se cuidar, de entender 
que não somos únicos na dor e que precisamos 
buscar ajuda”, Elisabete Moraes Costa dos Santos, 
Rurícola do Levantamento e Combate de Pragas, 
da Usina Ipê. 
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1. Busque um ambiente calmo. 
2. Encontre um local confortável.
3. Feche os olhos.
4. Fique em uma posição em que                      

se sinta relaxado. 
5. Atente-se à sua respiração. 
6. Caso considere necessário, escute um 

mantra ou música. 
7. Tranquilize a sua mente. 
8. Abra os olhos e retorne lentamente. 
9. Tenha regularidade em sua prática. 

Bruna, Eliene, Elaine, Wanessa e Roberta, 
da Usina Buriti

Meditação, na Usina Ipê

Mirian, Silvana, Naiara e Camila, da Usina Ipê

Controle da ansiedade durante relaxamento na 
Usina da Pedra

Deonilda, Ângela, Elisângela, Viviane e Maria Magda, 
da Usina da Pedra, durante café da manhã especial

Como brinde, todas foram presenteadas com um 
óleo essencial e uma almofada para que possam 
praticar a meditação em casa. No total, 269 
mulheres participaram da programação nas três 
unidades do grupo. 

Júlia, Aparecida, Juliana, Marlete, Aparecida e 
Antonia, da Usina Buriti



Preocupada com aprimoramento 
constante da gestão estratégica, em 

2019, a Pedra Agroindustrial promoveu um 
workshop, em parceria com a Fundação 
Dom Cabral, em seu 5º Encontro de 
Lideranças. De acordo com o Gerente de 
Divisão Industrial, Alexandre Menezes, “o 
encontro tem sempre como objetivo motivar 
e integrar as equipes para a nova Safra. 
Nesse ano, fomos além e promovemos um 
treinamento que possibilitou as lideranças 
um entendimento maior do planejamento 
estratégico e metas. É essencial que todos 
tenham conhecimento daquilo que buscamos 
alcançar para conseguirmos atingir uma 
safra de sucesso!”. 
Em um novo formato, o evento foi realizado 
durante o mês de fevereiro, nas três unidades 
do grupo. O workshop teve como tema 
a “Gestão do desempenho estratégico”, 
com o objetivo de disseminar as ações 
estratégicas para toda a empresa por meio 
do desdobramento dos seus objetivos, 
onde cada funcionário perceberá o quanto 
é importante sua dedicação para que as 
metas estabelecidas sejam alcançadas. 
Também foram transmitidos os conceitos 
sobre o processo de formulação e gestão 
estratégica, o mapa estratégico 2019/20 e 
a construção e organização de indicadores. 
A ideia foi estimular os participantes a se 
sentirem mais engajados e comprometidos 
com o Plano Estratégico 2019/20. 
Um destaque especial foi dado ao método 
FCA (Fato, Causa, Ação), o Fato é a descrição 
numérica de um problema; as Causas são 
as explicações NUMÉRICAS dos fatos que 
impediram o alcance das metas e as Ações 
são tarefas NUMÉRICAS (metas de melhoria, 
prazo, orçamento etc.) para solucionar (ou 
melhorar) as causas identificadas. Essa 
metodologia é utilizada pela empresa 
para a análise dos resultados que não 
performaram.
“O Encontro de Lideranças é muito importante 
para a definição das metas para a próxima 
safra, ele contribui com conhecimento, 
instrumentos e motivação para que, a cada 
ano, possamos ter resultados cada vez 
melhores. Neste ano, buscamos enfatizar 
a importância de identificar os fatos que 
comprometem nossos resultados, apurando 
e quantificando as verdadeiras causas e 
propondo ações para a solução do problema. 
Nosso principal objetivo é que todos os 
participantes apliquem efetivamente esta 
metodologia (FCA), no dia a dia de suas 
atividades. Iremos acompanhar isso neste 
ciclo que se inicia”, disse Claudinei Nogueira, 
Gerente de Recursos Humanos e Jurídico 

Trabalhista. Ao final do encontro, os líderes saíram com o compromisso de multiplicar o 
conteúdo trabalhado durante o workshop com suas equipes de trabalho, revisar as metas 
para a safra de 2019/20, atribuindo as responsabilidades e formas de acompanhamento. 
Segundo Sérgio Luiz Selegato, Diretor Agrícola, “precisamos realmente montar um 
acompanhamento interno, para que se consiga buscar a causa raiz das ações e irmos a cada 
ano nos planejando melhor para a próxima safra. Além disso, levar ao conhecimento da 
operação qual é o planejamento estratégico da empresa e fazer com que cada um se sinta 
representado. Mostrar que seu trabalho representa algo naquele objetivo e que todos são 
parte importante na estratégia”. No total, 164 funcionários participaram.
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empresa

5º Encontro de Lideranças
Liderando para resultados. 

Funcionários, da Usina Buriti

Funcionários, da Usina da Pedra

Funcionários, da Usina Ipê



Você sabia?
Quais as principais atribuições da CIPA e CIPATR?
As ações da CIPA e CIPATR consistem em observar as condições de 
riscos nos ambientes de trabalho, operação ou comportamento e 
sobre elas agir de modo a manter tais riscos sob controle. Os Cipeiros 
da Pedra Agroindustrial adotam a “OBSERVAÇÃO DE SEGURANÇA” 
por meio da qual poderão relatar suas observações e sugestões, 
além de atuar junto aos funcionários corrigindo comportamentos 
inseguros. Cabe também aos Cipeiros desenvolver em parceria com 
o SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho - e outros setores da empresa, a SIPAT (Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes).

Ficou interessado e quer saber um pouco mais? 
Procure o setor de Segurança do Trabalho de sua unidade!

A Segurança como um valor, sempre! Por isso, durante o mês de março, além da realização das SIPATs, foram realizados os eventos 
de posse das CIPAs e CIPATRs, nas três unidades da Pedra Agroindustrial. Durante os eventos de posse, as equipes de Segurança do 

Trabalho, apresentaram uma síntese das ações de segurança, assim como os indicadores de resultado; ressaltando a importância das medidas 
preventivas, respeito às normas internas, atenção extra durante as manutenções e ampliações e a importância da “crítica positiva”, pensando 
que não apenas os Cipeiros, mas todos os funcionários, devem buscar sempre realizar algo melhor e com ainda mais segurança. Os números 
de redução de acidentes também foram apresentados.  Na Usina Buriti (desde 2001) uma redução de 88,5%; na Usina da Pedra (desde 2001) 
83,98%; e na Usina Ipê (desde 2008) 71,06%. Resultados que representam uma redução expressiva, mas remetem a uma responsabilidade 
conjunta muito grande no sentido de serem ainda melhorados. Afinal, a meta do acidente zero permanece e é possível! Importante ressaltar 
que neste ano, a CIPA da Unidade Pedra celebra 50 anos de história. O jornal Observador parabeniza os Cipeiros pelo empenho e dedicação 
na segurança de todos! Os membros da CIPA são eleitos anualmente e da CIPATR a cada dois anos, por meio de votação.

segurança

Posse das CIPAs e CIPATRs 
Novas comissões assumem a gestão de 2019/20.
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CIPA e CIPATR, da Usina Buriti Representantes da CIPA e CIPATR, da Usina Ipê

CIPA e CIPATR, da Usina da Pedra



Imposto de
Renda 2019

CPF de todos 

Informações sobre malha fina 
24 horas após a declaração

Mudança de valores

Multa

Tempo diminuiu

Siga as dicas e informe-se 
sobre as novidades!

Será exigido o CPF de todos 
os dependentes incluídos na 
declaração, independentemente 
de idade. 

O contribuinte que apresentar 
inconsistências na declaração 
do IR será informado se caiu na 
malha fina em 24 horas após a 
remessa dos dados. Segundo 
a Receita, no ano passado, em 
média, o contribuinte recebia 
esse aviso após 15 dias. 

O limite de abatimento do INSS do 
salário do empregado doméstico 
mudou de 1.711,84 reais para 
1.200,32 reais. A ideia é incentivar 
a formalização e o registro da 
profissão. Outros abatimentos 
como de dependentes e despesas 
médicas não sofreram alterações.

A multa para o contribuinte 
que não fizer a declaração ou 
entregá-la fora do prazo será de, 
no mínimo, R$ 165,74, ou de até 
20% do imposto devido.

Fonte: Economia/Folha de S. Paulo. 

A    declaração  deve  ser apresentada 
entre os dias 7 de março e 30 
de abril. Tradicionalmente esse 
prazo é de dois meses. Portanto, 
o contribuinte tem uma semana 
a menos em 2019 para fazer a 
declaração.

Parabéns,
Usina Buriti!
Já são 25 safras e você 
faz parte dessa história.
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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: 4.789 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

institucional


