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A Pedra Agroindustrial acredita na força do trabalhador e reconhece 
a importância da agroindústria canavieira para o abastecimento da 
população na geração de energia, produção de açúcar e etanol diante 
da pandemia do Coronavírus (COVID-19). Por isso, permanecerá atuando 
com as medidas preventivas necessárias, responsabilidade e respeito às 
orientações da Organização Mundial de Saúde. 

Ante esse cenário, o grupo promoveu uma readequação de suas metas 
e vivencia grandes desafios para uma moagem ainda maior em 2020. A 
estimativa é moer 12,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar até o final 
do ano.  

A reunião de metas, realizada apenas na Usina Ipê, apresentou inovações 
no campo e na indústria para todo o grupo (todas informadas na edição 
de fevereiro do jornal Observador). Além de tendências de mercado, 
como os impactos do plantio de milho para a produção de etanol e a 
chegada do carro híbrido elétrico, concluindo que ambos casos não 
devem influenciar a produção da cana-de-açúcar, mas sim promover uma 
abertura maior para os biocombustíveis, visto que a tendência permanece 
pelo uso do etanol. Também foram apresentados, indicadores e objetivos 
a serem alcançados pelo grupo, entre eles: aumento da moagem de cana-
de-açúcar, eficiência agroindustrial, redução de acidentes e melhores 
performances nos treinamentos de lideranças. 

Em comemoração ao início da safra foi realizado o almoço especial 
para os funcionários. Na sequência, a empresa promoveu a bênção nas 
três unidades. Nesse ano, como medida preventiva a transmissão do 
Coronavírus, nas Usinas Buriti e Pedra, os eventos foram celebrados em 
outro formato a fim de evitar aglomerações.  Os Padres Juliano e Marcelo, 
respectivamente, realizaram a bênção nos setores, proporcionando um 
momento de oração e tranquilidade ante ao momento que o mundo 
está vivendo.  Como destaque durante as bênçãos, todos reforçaram a 
importância da união e de uma safra com saúde e segurança, pedindo para 
que as orientações sejam respeitadas. Dessa forma, juntos superaremos 
essa grave crise de saúde.
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Capa

Juntos em mais 
uma safra. 
A nossa energia é essencial para
o abastecimento do país. 

Padre Juliano durante a bênção dos funcionários e das máquinas agrícolas, na Usina 
Buriti

Padre Edson durante a cerimônia, na Usina Ipê

Funcionários, da Usina Ipê, durante a celebração da benção Funcionários celebrando o início da Safra

Lideranças durante a reunião de metas, na Usina Ipê

Luiz Roberto K. Cruz, Superintendente da Pedra 
Agroindustrial, desejando uma boa safra aos 
funcionários, durante a cerimônia na Usina Ipê

Padre Marcelo realizando a bênção nos setores da indústria, da Usina da Pedra

Produto
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O evento promovido no dia 08 de março, Dia Internacional da 
Mulher, simultaneamente nas três unidades da empresa, abordou a 
qualidade de vida e a alimentação saudável, com uma programação 
planejada para atividades físicas, conscientização ambiental e um 
café da manhã saudável. Pela primeira vez, o projeto proporcionou 
a participação das famílias de funcionários e foi realizado fora 
das unidades, sendo no Parque Bela Fonte, em Serrana, na praça 
matriz de Buritizal e ruas adjacentes e no Parque Aguapeí, em Nova 
Independência, com a presença de aproximadamente 430 pessoas, 
entre funcionários e familiares. 

Atualmente, a Pedra Agroindustrial conta com 282 mulheres, sendo 
154 na Usina da Pedra, 86 na Usina Ipê e 42 na Usina Buriti. Durante 
o evento, todas as mulheres presentes receberam de brinde uma 
camiseta do projeto e, ao final, as funcionárias também foram 
presenteadas com uma bolsa térmica como estimulo e influência 
positiva para que este seja um primeiro passo para hábitos saudáveis. 
O Projeto Mulher tem como premissa resgatar e desenvolver temas 
relevantes para o dia a dia das mulheres dentro e fora do ambiente 
de trabalho, promovendo sempre a valorização e a integração para 
o bem-estar e qualidade de vida. 
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Social

Projeto Mulher & 
Caminhada Saudável
Conscientização, integração e qualidade de vida.

Se exercite em casa, 
mesmo que em 
isolamento, para estar 
preparado para a 
próxima caminhada. Com a câmera do seu celular 

aponte para o QR Code acima 
e tenha acesso a mais fotos 

e depoimentos no 
nosso Blog!

QR Code

Sullivan Prado e a esposa Juliana com Luis Augusto 
Leonelo, a esposa Flávia e os filhos Luis Gustavo e Luis 
Felipe, da Usina Ipê

José Roberto, a entiada Mariany, a esposa Siomara com 
Altair, a esposa Aline e o filho Isaac, da Usina da Pedra

Famílias, da Usina Ipê, durante a trilha do Capitão do 
Mato, no Parque Aguapeí, em Nova Independência

Mulheres, da Usina Ipê, durante a visita à exposição 
permanente do Parque Aguapeí, em Nova Independência

Mulheres e famílias, da Usina da Pedra, durante a 
caminhada no Parque Bela Fonte, em Serrana 

Letícia, Talita, Elizabete, Camila, Carolina, Camila Lima e 
Jenifer, da Usina Ipê

Mulheres, da Usina Buriti, durante a entrega do brinde 
em homenagem ao “Dia da Mulher“

Marlete, Jani, Aparecida Gomes e Aparecida Donizete, 
na Praça da Igreja Matriz de Buritizal

Gislene, Elaine, Glauciane, Ana Carolina e Josiane, da 
Usina Buriti

Tatiana, Nilza, Cléber, José do Carmo e Gisléia, da Usina 
Buriti

Claudinei Nogueira com a esposa Sueli, Stefania Hauck, 
Márcio Cavalheire com a esposa Eliete e Sérgio Selegato 
com a esposa Regina

Carla, a filha Maria Clara, com Caroline e Viviane, da 
Usina da Pedra



A Pedra Agroindustrial promoveu entre os 
meses de fevereiro e março, a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(SIPAT). Para 2020, a área de Recursos Humanos, 
em conjunto com a CIPA e CIPATR, organizou 
um evento personalizado, com uma peça teatral 
que trouxe o tema “Ação planejada, futuro 
seguro”. O objetivo foi trazer de forma lúdica 
e prática, o cotidiano da empresa, com um 
viés para a Análise Preliminar de Riscos (APR), 
fortalecendo os critérios das boas práticas e 
a busca do aperfeiçoamento contínuo. Além 
da peça, os funcionários foram impactados 
por diferentes intervenções durante a semana. 
Confira:

No simulador foi possível demonstrar efetivamente o quanto o cinto de 
segurança é eficaz na redução do risco de ferimentos graves e mortes em 
acidentes com veículos. É fato que este impede, em caso de colisão, que seu 
corpo se choque contra o volante, painel e para-brisas, ou que seja projetado 
contra o passageiro da frente ou para fora do veículo. Apesar da pouca 
velocidade do simulador, as pessoas que vivenciaram ficaram “impactadas” com 
as forças envolvidas em uma colisão e puderam reconhecer o que sentiriam 
em velocidades maiores. A experiência da situação teve por objetivo incentivar 
o funcionário a ter um comportamento preventivo. Além do uso do cinto de 
segurança, foram abordados: ultrapassagens perigosas; os perigos do uso de 
celular ao volante; tempo de frenagem; velocidade permitida; dentre outros 
temas de direção defensiva e das regras de ouro da empresa. O simulador 
circulou por todas as áreas, incluindo administrativo, indústria e agrícola.

Os funcionários participaram de palestras, intervenções e receberam 
preservativos e informativos que esclareceram sobre as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs), formas de prevenção contra o 
mosquito Aedes Aegypti e Coronavírus.  

Para estimular os funcionários a pensar sobre segurança, a Pedra 
Agroindustrial realizou o tradicional Concurso de Frases. Os 
vencedores foram presenteados com brindes da SIPAT e tiveram as 
frases divulgadas em faixas e nos murais da empresa.

Para reforçar os conceitos da SIPAT de prevenção de acidentes do trabalho, 
a empresa instalou diversas painéis com a chamada dentro das unidades.
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segurança

Ação planejada, futuro seguro.

Simulador de Percepção de Colisão 

Intervenções de Saúde Ocupacional 

Concurso de Frases 

Painéis

Funcionários, da Usina Ipê, com o material de conscientização contra o mosquito Aedes 
Aegypti

Peça teatral, apresentada 
pelo gripo TPC

Simulador de percepção de colisão, na Usina da Pedra

Vencedores do Concurso de Frases. De cima para baixo: Glauciane S. Masson, da 
Usina Buriti, com a sua frase: “Em qualquer local ou situação, prevenção é sempre 
a melhor situação” e Eder dos Santos Morais, da Usina Ipê, ao lado da frase de sua 
autoria: “Não adianta só falar, temos que praticar, segurança em primeiro lugar”. 

Na Usina da Pedra, houve 4 ganhadores, que tiveram suas frases divulgadas nos 
murais “Fique Informado” da unidade. São eles: José Queiroz com a sua frase: 
“Consciência e responsabilidade: A melhor prevenção”; Luciano Moreira: “Pratique 
segurança, o amanhã depende de você hoje”; Geovana Lazotti: “A responsabilidade 
é a melhor forma para a sua segurança” e Stefhanie Severino: “Quem investe em 
prevenção de acidentes não precisa contar com a sorte”. 

Anderson, Caio, Reginaldo, Clóvis, Sangali, Alex, Taryni e Gusmão, da Usina da Pedra, 
em frente ao painel evidenciando a mensagem da SIPAT

Siga as dicas compartilhadas durante a SIPAT, planeje 
suas ações e tenha um futuro seguro:

1
2
3

4
5
6

Preze pela atenção no trabalho.
Em caso de dúvida, não faça e solicite ajuda. 
Encoraje e incentive seus colegas de trabalho a zelarem 
pela segurança.
Pratique sempre a APR - Análise Preliminar de Risco.
Siga as Regras de Ouro no trânsito.
Mantenha o local de trabalho limpo e organizado.



De acordo com o Engenheiro em Segurança do Trabalho, da Usina da Pedra, 
Anderson Oliveira, “a SIPAT é essencial a todos os níveis e funções na empresa, 
pois é uma das ferramentas preventivas que traz a oportunidade de orientação, 
conscientização e reforço de todos os conceitos de segurança e saúde do 
trabalho, promovendo a prevenção de doenças e acidentes”. Ao todo o evento 
contou com a participação de 3077 funcionários das três unidades, incluindo 
Diretoria e Gestão, que abriram os eventos reforçando a importância e 
compromisso da empresa com a segurança de seus colaboradores.  

Garantir a sua segurança é um dos princípios da Pedra 
Agroindustrial. Para a empresa, é fundamental atuar de forma 

preventiva para reconhecer fatores, causas potenciais de risco e 
evitar acidentes. Por isso, há um constante investimento na cultura 
de segurança por diversas frentes e como reflexo, a empresa tem 
alcançado bons resultados na redução do número de acidentes. 
Em 2019, a empresa manteve a tendência de queda nos acidentes 
de trabalho e alguns resultados representaram um novo recorde. 
De acordo com o setor de Segurança do Trabalho, a empresa teve 
uma queda média de aproximadamente 84,61% em acidentes do 
trabalho na Porcentagem de Mão de Obra Acidentada e 89,84% na 
Frequência com Afastamento, conforme as referências abaixo:

Para o alcance desses números, a empresa instaurou uma Política 
de Segurança do Trabalho que se define resumidamente em: 
promover, minimizar, reconhecer, comprometer, encorajar e assumir 
o compromisso de melhoria contínua. De acordo com o Engenheiro 
em Segurança do Trabalho da Usina da Pedra, Anderson Oliveira, 
“é com base neste alicerce e nas Diretrizes de Segurança e Saúde 
que a empresa busca fomentar a gestão, neste caso distribuída em 
oito grandes blocos: a cultura como fator de sucesso (comportamento 
seguro e valores), a legislação vigente (com vistas ao compliance**), 
os controles operacionais, as capacitações, a gestão de risco, o 
desempenho (estatística), o controle de emergência e as lições 
aprendidas”, ressaltou.

A partir desse método, a empresa conseguiu aprimorar os controles 
de cenários de riscos de grande potencial, ampliar a percepção, 
as condições físicas das instalações, promover a capacitação das 
equipes, reduzir retrabalhos, melhorar a confiabilidade operacional, 
a disciplina operacional e a conformidade dos processos para o 
alcance das metas. Enfim, é um instrumento de gestão que possibilita 
decisões de correção em tempo hábil e com assertividade. 

Mudanças são necessárias e essenciais para a produção e 
desenvolvimento da empresa, porém sem a interação e o 
comprometimento das equipes tais resultados pretendidos não 
seriam possíveis. “Temos que agradecer a todos da empresa, não é 
uma causa isolada, trata-se do esforço de todos os níveis e funções. 
Enfim, todos participam efetivamente no processo de melhoria 
contínua, cada qual com sua responsabilidade. A empresa está de 
parabéns pelos números alcançados!”, finaliza Anderson.

Usina da Pedra: 84,56 % de redução em relação a 2001;
Usina Buriti: 90,42 % de redução em relação a 2001;
Usina Ipê: 78,86 % de redução em relação a 2008*.

Usina da Pedra: 91,76 % de redução em relação a 2001;
Usina Buriti: 91,54 % de redução em relação a 2001;
Usina Ipê: 86,21 % de redução em relação a 2008*.
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No caminho certo para
o comportamento seguro
Tendência de queda dos acidentes de trabalho 
se mantém.

Percentual de redução de acidentes do trabalho: 

Percentual de redução de acidentes com afastamento:

* Para efeito de cálculo utilizamos dados de referência, da Usina da Pedra e Buriti, a 
partir de 2001. Já para a usina Ipê adotamos a partir de 2008.

** Compliance é o dever de estar em conformidade com atos, normas e leis, para seu 
efetivo cumprimento. 

Samuel, Jeferson, Alexandre, Dr. Francisco e Alecsander, da Usina Buriti

Inserir legenda

Orientações de Saúde Ocupacional com Dr. Francisco Molina durante a programação 
da SIPAT, na Usina Buriti

Kelly, Ronaldo, Fernanda, Karina, Danilo, Silvia, Diogo, Dr. Marcos, Evandro e Mauro, da 
Usina Ipê

Maurílio, Braz e Marcos, da Usina da Pedra, durante a apresentação teatral na SIPAT A apresentação teatral além de informar e reafirmar a importância do trabalho seguro, 
foi bem humorada e animou os participantes na SIPAT, da Usina Ipê



Como prevenção, a empresa adotou as providências necessárias para a proteção de seus funcionários e está monitorando diariamente o avanço da 
doença em sintonia com as orientações oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, autoridades estaduais e municipais. O 

momento é de conscientização e a Pedra Agroindustrial realizará todas as medidas para que esta grave crise de saúde seja superada por todos. Para que 
você se mantenha informado, o jornal Observador traz uma entrevista com o Médico do Trabalho, da Usina da Pedra, e Otorrinolaringologista, Rubens 
Ernani Cozeto Rodrigues, além de orientações e medidas preventivas para combate a transmissão do vírus. Informe-se e fique atento aos cuidados!

Jornal Observador: O que é o Coronavírus?
Dr. Rubens Rodrigues: Coronavírus é de uma família de vírus que causam infecções respiratórias desde 1960. Porém, um novo agente foi descoberto em 31/12/19 
após casos registrados da doença chamada de Coronavírus (COVID-19), na China. De fácil propagação, o vírus já é considerado uma pandemia (contaminação 
global), tendo impactado diversos países, incluindo o Brasil. 

J. O.: Quais as formas de transmissão do Coronavírus?
Dr. R.R. : A transmissão pode ser via respiratória pelo ar e por gotículas provenientes de espirros, tosse e fala de pessoas infectadas; via contato físico quando 
gotículas alcançam mucosas (nariz, olhos, boca) através de beijos e abraços; e através do contato com superfícies contaminadas com o vírus (como maçanetas, 
corrimões) e posterior contato com a mucosa das pessoas (nariz, olhos, boca).

J. O.: As pessoas têm sido impactadas com uma grande quantidade de informações pela mídia e algumas fake news, em meio a tantas orientações, quais de 
fato são os principais cuidados necessários para se evitar a contaminação? 
Dr. R.R. : Deve-se higienizar as mãos (lavar com agua e sabão ou álcool 70%) e superfícies e evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Manter sempre o ambiente 
higienizado e ventilado. Evitar compartilhar itens pessoais como toalhas, talheres e evitar contato com pessoas que estejam tossindo ou espirrando.
J. O.: Quais os principais sintomas da doença? Quando é necessário procurar por um médico?
Dr. R.R. : O Coronavírus (Covid-19) é similar a uma gripe, geralmente é uma doença leve ou moderada, mas alguns casos podem ficar graves, os sintomas mais 
comuns são:

A maioria dos casos é autolimitada (resolve sozinha) e o tratamento é feito com sintomáticos (remédios para aliviar os sintomas), repouso e hidratação. Os casos 
de necessidade de tratamento hospitalar são daqueles pacientes que tem quadro respiratório grave, pacientes com doenças crônicas descompensadas e grupos 
de maior risco (idosos, gestantes e menores de 2 anos de idade). Funcionários que se encaixam nos grupos de risco estão sendo monitorados pelo setor Médico, 
sendo afastados ou atuando remotamente.

• Febre (acima de 37,8º) há mais de 48 horas;
• Tosse seca;
• Dificuldade para respirar (um adulto respira normalmente de 12 a 20 vezes por minuto).
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saúde

Cooronavírus

Apresentei tais sintomas, 
como devo agir?

• Usina da Pedra: (16) 3987-9089 | Thalita / Maysa
• Usina Buriti: (16) 3171-4566 | Alecsander
• Usina Ipê: (18) 3744-9432 | Karina

Ao notar os sintomas, evite locais públicos e comunique 
imediatamente o setor de Medicina Ocupacional:

Tipo1: Os funcionários sem sintomas, mas que estiveram em áreas 
com casos confirmados para Covid-19 devem procurar um médico 
para avaliação e orientação. Os funcionários que tiveram familiares 
testados positivamente devem ficar de quarentena por 7 dias;

Tipo2: Os funcionários com sintomas de tosse, dor de garganta, febre, 
coriza e dor de cabeça apresentados em sua residência devem 
procurar a unidade mais próxima do plano de saúde. E para os que 
apresentarem sintomas na empresa, devem procurar o ambulatório 
médico. Em ambos casos, deverão ficar em quarentena por 14 dias.

Tipo3: Os funcionários diagnosticados como casos confirmados, 
deverão ficar isolados por prazo indeterminado, até liberação 
médica.

Procure a unidade do plano de saúde mais próxima, conforme os endereços 
abaixo e se informe pelo aplicativo (Coronavírus SUS) disponível para 
download em todas as plataformas.

Serrana | Unidade SF em frente ao D.P.S. | (16) 3987-8400 

Ituverava | NAS Unimed  / R. Cel. Flauzino  B. Sandoval, 
1480 | (16) 3830-3000

Andradina | Santa Casa / Av. Guanabara, 730 | 
(18) 3702-1100
Dracena | Santa Casa / R. Ipiranga, 2969 | (18) 3821-8466

Rib. Preto | Mais Saúde SF / R. Pedro Pegoraro, 99 | (16) 3211-6100



• Divulgação de práticas 
adotadas pela empresa para 
prevenção e conscientização 
de todos os funcionários por 
meio de todos os canais de 
comunicação;

• Criação de roteiro com 
orientações para lideranças;

• E-mails, cartazes,  comunicados 
e folders impressos divulgados 
diariamente;

• Divulgação de áudios e vídeos 
institucionais com orientações 
de prevenção nos grupos de 
whatsapp e canais de rádio 
amador, durante os turnos de 
trabalho.

•  Foram afastados funcionários acima 
de 60 anos que possuam doenças 
crônicas;

• Os exames ocupacionais foram 
temporariamente suspensos para 
orientações e atendimento exclusivo 
dos casos suspeitos de Coronavírus;

• Medição de temperatura corpórea 
dos funcionários nas entradas e 
portarias.

O Comitê de Gestão de Crise permanece em atividade, com reuniões diárias para avaliar a evolução do cenário e deliberar sobre 
medidas a serem implementadas. Continuaremos atentos às recomendações das autoridades oficiais de saúde e, em caso de novas 
providências, realizaremos a divulgação através da liderança e canais de comunicação.

• Aumento da frota de 
transporte coletivo visando 
a redução no fluxo de 
pessoas dentro dos veículos 
e orientação sobre o 
distanciamento nos assentos;

• Higienização diária dos 
veículos;

• Disponibilização de 
borrifadores com álcool para 
higienização dos veículos e 
das mãos.

• Mais horários de refeição foram 
criados visando reduzir o número 
de pessoas no refeitório;

• Distanciamento das mesas e 
cadeiras gerando maior espaço e 
respeitando a distância mínima de 
1,5 metro;

• Divulgação de orientações nos 
displays das mesas e murais do 
refeitório;

• Reforço na proteção e higienização 
dos utensiílios. 

• Disponibilização de uma 
funcionária para reforço das 
orientações de higienização das 
mãos e uso do álcool em gel;

• As salas de TV e mesas de 
jogos, das áreas de lazer, estão  
interdidadas temporariamente 
para evitar a aglomeração.

• As solenidades de benção de 
safra, das unidades Pedra e 
Buriti, foram realizadas em outro 
formato, com a presença dos 
Padres nos setores;

• Treinamentos internos foram 
remarcados;

• Viagens para empresas, eventos 
e treinamentos externos serão 
evitados;

• O lançamento do Programa de 
Viagens “De Malas Prontas”de 
2020 (julho, dezembro e janeiro), 
foi adiado temporariamente;

• Reuniões presenciais serão 
evitadas e/ou substituídas 
por tele ou videoconferências. 
Em caso de necessidade, os 
funcionários devem limitar ao 
máximo de 10 pessoas e utilizar 
salas amplas.

• As solicitações do programa 
de visitas foram adiadas 
temporariamente;

• Visitas externas de 
fornecedores/empresas serão 
evitadas.

• Fabricação de álcool líquido 70% 
para doação às Instituições de 
Saúde e Prefeituras.

• Todos os jovens aprendizes e a 
maioria dos estagiários, salvo 
exceções que permanecem em 
home office, entraram em regime 
de férias por 30 dias;

• Reorganização dos horários e 
fluxos de profissionais para evitar 
aglomeração de pessoas;

• Trabalho remoto (home office) 
para profissionais cuja atividade 
permite ser exercida a distância.
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Confira as medidas adotadas pela 
empresa para a sua saúde e segurança!
Comunicação

Medicina 
Ocupacional

Transporte

Refeitório Eventos, 
reuniões
e treinamentos

Escritório e
ambientes 
fechados

Visitas

Comunidade

Microphone-Alt

Comment-Medical

utensils

BUS-ALT

Chalkboard-Teacher

Briefcase

USERS

Wind



A manutenção da agroindústria canavieira é essencial para a 
geração de energia, produção de açúcar e de etanol. Estamos 
incluídos no decreto do Governo Federal como atividades que 
não podem parar e que são fundamentais para a população e 

para os profissionais que atuam na assistência à saúde, incluindo 
os serviços médicos e hospitalares e na produção, distribuição e 

comercialização de alimentos.

Diante disso, a empresa está adotando todas as medidas 
preventivas e protetivas aos seus funcionários e prestadores de 

serviços. Além de uma atuação junto à comunidade, com a doação 
de álcool 70% para as Instituições de saúde.

Nessa safra, vamos produzir: 

500.000 toneladas de açúcar;
Mais de 700.000 m3 de etanol para abastecimento de veículos;

 Potencial elétrico para suprir uma cidade com 500 mil habitantes.
 

A Pedra Agroindustrial conta com a colaboração e apoio de todos.

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: 4.818 exemplares. Sugestões para o jornal Observador: comunicacao@uspedra.com.br 
Site: www.pedraagroindustrial.com.br/jornal-do-observador/

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. 
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