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Nos últimos dois anos, com base no planejamento estratégico e 
estimativa de produção, a Pedra Agroindustrial vem promovendo 

um investimento no setor de armazenamento com a construção de 
novos tanques de etanol e armazéns de açúcar. Hoje possui espaço 
suficiente para armazenar os produtos por até seis meses. Diante da 
pandemia do Coronavírus, ainda contratou armazéns infláveis para 
a Usina da Pedra, aumentando a capacidade de armazenamento de 
açúcar em mais um mês de produção. A capacidade da unidade é de 
5.800.000 sacas de açúcar, 58% da estimativa prevista. Deste total, 
2.650.000 sacas estão distribuídas em 5 armazéns novos.  

No parque de etanol, a matriz possui 270.000 m³ para estoque, 142% 
acima da produção estimada. Dentro dessa capacidade já estão os 
sete tanques novos construídos com 20.000 m³ cada, num total de 
140.000 m³. De acordo com o Coordenador de Armazenagem, da 
Usina da Pedra, Maicon Ocanha, “os tanques possuem o diferencial 
de serem construídos com o que há de mais moderno em sistema de 
combate a incêndio e distribuição”. 

Na atual safra, a unidade Ipê possui uma capacidade de 
armazenamento de 68% da produção de etanol, com um total de 
220.000 m³. Já a unidade Buriti teve a sua capacidade ampliada com 
a construção de três novos tanques, sendo 21.500 m³ cada, o que 
proporcionou maior volume de armazenamento da produção em até 
59%, com um total de 180.000 m³.

A Copersucar é responsável por toda logística de produção da 
Pedra Agroindustrial, definindo o armazenamento e/ou distribuição, 
conforme a demanda do mercado. As três unidades possuem hoje 
a capacidade necessária e exigida para atender a Cooperativa e o 
atual cenário. 
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Colecionando Recordes

Conheça o setor:
Armazenagem de açúcar e etanol.

Números alcançados pela Pedra Agroindustrial até 21/06/2020.

Carregamento de etanol realizado por funcionário, na Usina Ipê

Tanques de etanol, na Usina da Pedra

Monitoramento do descarregamento de açúcar 
no armazém, da Usina da Pedra



Estimativas agroindustriais: Estimativas de campo (Abril 2020) 

No último dia 18 de junho, a empresa promoveu o primeiro 
encontro com Fornecedores de 2020. Diante do atual cenário, 

a reunião que tradicionalmente é realizada de forma presencial e 
conta com um jantar de boas-vindas aos convidados, nesse ano, 
foi realizada de forma virtual e corporativa, com participação de 
funcionários e fornecedores das três unidades com acesso simultâneo 
pela plataforma Microsoft Teams.

A reunião contou com a abertura do Diretor Agrícola, Sérgio Luiz 
Selegato, que apresentou as estimativas agroindustriais, seguido pela 
participação dos Gerentes Agrícolas e de Parceria, André Geraldo, Luiz 
Alberto Zavanella, Sérgio Santos e Hebert Trawitzki, que ressaltaram 
os dados de acompanhamento de safra. Como ponto alto, a reunião 
contou com a palestra do Gerente de Economia da UNICA, Luciano 
Rodrigues, que retratou as perspectivas de mercado e expectativas 
para a safra 2020/2021. Durante a apresentação ressaltou que apesar 
do cenário incerto, “a safra terá um aumento de produtividade e 
moagem em praticamente todas as regiões. Mesmo com uma queda 
de aproximadamente 30% da demanda de etanol diante do isolamento 
social, houve um crescimento de 65% na demanda de açúcar, causando 
um equilíbrio entre os produtos. Teremos provavelmente uma safra 
muito boa e similar a do ano passado”, disse.

Para encerrar a videoconferência, o Superintendente da Pedra 
Agroindustrial, Luiz Roberto Kaysel Cruz reforçou a mensagem 
positiva de que o grupo tem tomado todas as medidas para 
prevenção ao Coronavírus e proteção de todos os fornecedores, 
prestadores de serviços, funcionários e familiares. Além de ressaltar as 
ações, agradeceu a contribuição e parceria com o Hospital de Amor, 
principalmente nesse momento de pandemia em que investimentos 
na área da saúde são essenciais. Também garantiu que a empresa 
permanece sólida e com uma visão positiva da safra, “em março a 
perspectiva era das piores possíveis e, nesse momento, tomamos as 
medidas protetivas necessárias tanto para a segurança das pessoas 
como da empresa frente a uma crise como essa. Fizemos um cenário 
bem ruim e agora o mercado está se recuperando. Já conseguimos ter 
uma visão otimista e talvez a perspectiva de uma safra bem similar 
a que tivemos ano passado. Mas a preocupação continua, visto as 
possíveis novas ondas de transmissão do vírus que ainda podemos 
vivenciar. De qualquer forma, uma coisa podemos garantir: a Pedra 
Agroindustrial permanece sólida, vamos sair dessa pandemia mais 
fortes do que nunca”, finalizou.
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Capa

“A Pedra Agroindustrial 
permanece sólida, vamos 
sair dessa pandemia mais 
fortes do que nunca.”
Luiz Roberto Kaysel Cruz, Superintendente  da Pedra 
Agroindustrial

1ª Reunião com 
Fornecedores de Cana
Em videoconferência, Pedra Agroindustrial realiza encontro 
simultâneo com Fornecedores das três unidades. 

Encerramento da reunião com mediadores e palestrante

Safra 2020/2021
MOAGEM TOTAL (ton)

MOAGEM MÁX. DIÁRIA (ton)

FINAL DE SAFRA

CANA PRÓPRIA (ton)

5.000.000 3.644.000 3.746.000 12.390.000

3.744.000 2.113.000 2.752.000 8.609.000

26.500 18.500 19.000 64.000

1.256.000 1.531.000 993.000 3.780.000

24/nov 01/dez 05/nov 01/dez

Usina da Pedra Usina Buriti Usina Ipê Pedra Agroindustrial

CANA FORNECEDOR (ton)



Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta: feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas, 
aproveite a água da chuva.

Apague as luzes ao sair de um ambiente. Além de poupar em eletricidade, evita o sobreaquecimento do espaço. Outra dica é desligar o ar 
condicionado uma hora antes de encerrar o expediente no trabalho.

Repensar as atitudes como consumidor pode ajudar na construção de uma relação mais saudável, tanto com os produtos comercializados, quanto 
com o dinheiro. Além de economizar e aproveitar melhor os recursos financeiros, contribuímos para uma redução significativa de lixos, sejam de 
embalagens ou de equipamentos e produtos obsoletos.

Devido à baixa emissão de CO², evita a poluição do ar e é considerado um combustível limpo e sustentável.

Nunca jogue lixo ou resíduos no chão, importe-se sempre com o destino adequado desse material. Respeite a coleta seletiva (vidro, papel, metal 
e plástico) e separe o reciclável. 

Uma torneira pingando pode desperdiçar até 16.000 litros de água por ano.

O desperdício de energia elétrica no Brasil chega a R$ 16 bilhões por ano, entre a produção e o consumo. Boa parte desse valor é pago 
por usuários que consumiram mais do que o necessário.

Com base na metodologia de aferição de padrão de emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos combustíveis, estabelecida pela 
Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio, o consumo de etanol (anidro e hidratado) evitou a emissão em mais de 515 milhões de 
toneladas de CO².  Esse volume é equivalente às emissões anuais somadas de Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia, Uruguai e Paraguai.

De acordo com dados da Política Nacional de Resíduos Sólidos, apesar da possibilidade de se reciclar 30% de todo o lixo produzido no 
país, a taxa de reaproveitamento desses insumos não chega a 3% desse total. Com isso, o país tende a perder dinheiro, pois deixa de 
aproveitar oportunidades de grande viabilidade econômica.

Não desperdice água

Economize energia

Consuma de forma consciente

Utilize etanol

Faça o descarte correto do lixo e de resíduos:

Junho é considerado o mês Mundial do Meio Ambiente e para celebrar essa 
data, a empresa elaborou uma comunicação que traz como tema: “Recicle a 

sua atitude: para mudar o futuro do planeta, basta começar pela forma de pensar”.

Com uma série de cartazes, a empresa trará temas relevantes para conscientização 
ambiental, como o uso de etanol, o consumo de energia e água, a reciclagem e 
a redução de consumo.  Confira as dicas compartilhadas pela campanha e recicle 
você também a sua atitude.
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meio ambiente

Mês Mundial do Meio Ambiente 
A Pedra Agroindustrial convida você a refletir sobre pequenas ações 
que contribuem para a sustentabilidade do planeta.



Com o objetivo de reforçar diariamente conceitos e 
procedimentos para saúde e segurança dos funcionários, o 

setor de Segurança do Trabalho em parceria com a Comunicação 
vem desenvolvendo nas três unidades da Pedra Agroindustrial, o 
“Minuto Conscientização” para as áreas agrícola e industrial. Todos 
os dias, no início de cada turno, por meio do rádio instalado nas 
máquinas agrícolas, das  frentes de colheita, e nas portarias são 
divulgados áudios preventivos frente ao Coronavírus e é realizada a 
leitura do Diálogo Diário de Segurança (DDS) para funcionários que 
atuam no campo abordando diversos temas referentes aos riscos e 
cuidados de segurança diante das tarefas que serão desenvolvidas. 

Os temas e princípios dos DDS foram desenvolvidos pelo Setor 
de Segurança em parceria com os Gestores do processo. Dentre 
os princípios estabelecidos, estão: Textos curtos, com leitura de 
no máximo dois minutos; Temas específicos voltados à rotina 
operacional do processo; Ênfase nos itens fundamentais para o 
desenvolvimento das atividades e flexibilidade na escolha dos temas 
permitindo abordar situações específicas diante de necessidades 
especiais, como a presença de redes elétricas na área de colheita.
De acordo com a Técnica em Segurança do Trabalho, da Usina da 
Pedra, Taryni Feliciano, “o propósito deste canal para a realização 
também do DDS é fazer com que todos estejam comprometidos 
com a prevenção de acidentes do trabalho e com a utilização das 
melhores práticas de segurança e saúde dentro e fora da empresa. 
Nesse momento, em que vivenciamos a pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) se tornou ainda mais essencial. Pretendemos estender 

esse trabalho considerando as particularidades das demais operações, 
devido a forma de utilização do rádio”, disse.  O material é sempre 
compartilhado entre as unidades para uma padronização de ações 
dentro da empresa.

Estamos vivendo um momento de reflexão e estímulo ao ato 
solidário. Diante da pandemia do Coronavírus (COVID-19), se 

tornou ainda mais necessário ajudar o próximo. Pensando nisso, a 
Pedra Agroindustrial vem promovendo a doação de cestas básicas 
para a comunidade, ao todo já foram doadas 10.000 unidades. 

Além disso, também realizou a sua Campanha do Agasalho 
internamente, durante os meses de abril e maio. A fim de evitar 
qualquer tipo de contaminação, os funcionários foram orientados 
a higienizar todos os itens antes de serem depositados nos pontos 
de coleta. A empresa arrecadou 561 peças e 28 pares de sapatos 
que foram doados aos Fundos de Solidariedade, das regiões em 
que atua. A ação reforça a preocupação e compromisso da Pedra 
Agroindustrial com a solidariedade a essas famílias que necessitam de 
apoio e doações para enfrentar esse período de crise e o inverno.
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segurança

social

Minuto Conscientização
DDS e comunicação preventiva via rádio na Pedra Agroindustrial.

Ações junto à comunidade
Pedra Agroindustrial realiza doações aos Fundos de 
Solidariedade das regiões de atuação da empresa.

Respeitando as normas de segurança, o DDS é lido e transmitido via rádio

Ao lado, as entregas das doações pela Usina Buriti, Usina Ipê e Usina da Pedra



• Lave as mãos e as unhas por 20 segundos e mais vezes ao dia;
• Intensifique seus banhos diários e realize sempre quando vier da rua;
• Reforce a escovação dos dentes após cada refeição;
• Cuide da limpeza no ambiente doméstico, especialmente superfícies e pontos de maior contato;
• Lave sempre os alimentos antes de consumí-los;
• Fique atento para a limpeza do ambiente de trabalho, principalmente objetos pessoais (telefones, computadores e EPIs).

Jornal Observador: Diante do relaxamento da quarentena em algumas regiões, novas condições de restrições nos ambientes públicos e comércios foram estabelecidas. 
O senhor considera ainda mais relevante reforçarmos as medidas de proteção, principalmente nesse período? 
Dr. Laércio Andrade: Sim! Nesse momento, ao contrário do relaxamento da quarentena em algumas regiões, a pandemia não está desacelerando. Precisamos redobrar 
os cuidados para aumentarmos a nossa imunidade e evitarmos o contágio. Considero de extrema relevância reforçarmos nossas medidas de proteção não só na empresa, 
como em nossas casas. 

J.O.: Qual a importância de permanecermos isolados o maior período possível? 
Dr. L.A.: Como não possuímos vacina ou medicamento contra o Coronavírus (COVID-19), nossa única alternativa é o isolamento social para não nos expormos ao vírus. 
Quanto menor o contato com outras pessoas, menor é a chance de contágio. Com isso, há uma redução importante na velocidade de propagação da doença e, também, 
menos pacientes graves ao mesmo tempo, possibilitando que o sistema de saúde consiga lidar com a chegada de novos casos.

J.O.: Que cuidados considera indispensáveis diariamente, tanto na empresa como em 
casa? 
Dr. L.A.: Como Médico, gostaria de reforçar que o vírus é real, está se multiplicando entre 
nós e é perigoso. Por isso, é essencial o isolamento, quando possível e na maior parte do 
tempo. Todos os dias, após o trabalho, precisamos ir diretamente para os nossos lares, 
evitar aglomerações e sair apenas para o que for extremamente necessário. Lembrando 
que o isolamento, assim como a higienização das mãos com álcool em gel, água e sabão 
sempre serão as nossas principais armas contra o Coronavírus (COVID-19).

J.O.: Na reportagem do jornal Observador de 1986, a empresa já abordava aos 
funcionários e familiares a importância da higienização para a prevenção de doenças. 
Os cuidados permanecem até hoje e principalmente nesse momento?
Dr. L.A.: Em 1986, com a febre purpúrica brasileira que nos amedrontou, provocamos 
um grito de alerta: Higiene é fundamental. Naquela época e até hoje, é possível verificar 
a importância de mantermos bons hábitos no dia a dia e, principalmente diante de 
surtos e pandemias.  Se compararmos, as orientações para nos mantermos saudáveis 
permanecem as mesmas nesses 34 anos (veja a reportagem ao lado). 

Ter higiene 
é o primeiro 
passo para 
prevenir 
doenças!



Principalmente nesse momento, a higiene se tornou mais essencial que nunca. Uma preocupação que a 
Pedra Agroindustrial já demonstra há mais de 80 anos com funcionários e familiares. Em celebração aos 

50 anos do jornal Observador, o impresso vai relembrar matérias que compuseram a sua história e ainda 
conversam com tudo que vivemos hoje. 

Nessa edição, recorda uma matéria com Dr. Laércio Andrade publicada em 1986 sobre esse tema que permanece 
atual, a higiene. Simples hábitos de higiene pessoal e coletiva, possibilitam ao ser humano uma longevidade 
muito maior. Pequenas ações que atualmente são corriqueiras para nós, antigamente eram desconhecidas e 
contribuíram para grandes surtos de doenças no passado, como a peste bubônica e a tubertulose. Hoje, contribuem para a 
multiplicação do Coronavírus (COVID-19). Confira abaixo a entrevista realizada com Dr. Laércio e se mantenha informado!

A empresa também reforça a manutenção de todas as medidas preventivas e protetivas, principalmente as de higiene, para a proteção de todos 
os funcionários durante a pandemia. Em caso de sintomas (febre acima de 37,8º; tosse; falta de ar; perda de apetite e olfato), comunique o seu 
gestor e procure imediatamente pelo ambulatório médico de sua unidade.
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A importância do autocuidado 
na prevenção do Coronavírus
Hábitos simples como intensificar os banhos e lavar as mãos por 20 segundos 
estão entre as principais atitudes preventivas para manter uma vida saudável.

Entrevista de 1986 com o Dr. 
Laércio, no jornal Observador. 
As práticas de higiene pessoal 
eram e são as principais 
defesas contra infecções.



Atenção:
O fornecimento de informações incorretas prejudica as ações preventivas ao Coronavírus (COVID-19), além de ser uma ameaça 
à saúde dos funcionários e familiares. Responda somente com informações reais. Seja consciente! 

Para intensificar as medidas implantadas e como prevenção ao contágio do Coronavírus (COVID-19), as áreas da empresa agora contam 
com placas e adesivos que reforçam as orientações e trazem uma sinalização preventiva de distanciamento mínimo. A capacidade dos 
refeitórios foi novamente reduzida e, tanto durante as refeições como nos trajetos, os funcionários serão orientados a, sempre que 
possível, respeitar os horários pré-estabelecidos, definir assentos e acompanhantes fixos. Além disso, a empresa realizou uma nova 
distribuição de máscaras, reforçando o uso obrigatório, e de álcool 70% para auxiliar as famílias na higienização dentro de casa. Nos 
ajude nesse combate. Respeite as normas!

As ações preventivas e protetivas continuam! 

Em parceria com a Copersucar, a empresa implantou, no dia 1 de julho, o “Passaporte de Saúde”. Mais uma ferramenta para garantir aos 
seus funcionários a segurança no ambiente de trabalho. O sistema conta com um questionário que irá avaliar de forma rápida e diária 

o estado de saúde de todos na empresa. Desta forma, será possível tomar todas as medidas diante de possíveis sintomas do Coronavírus 
(COVID-19), e avaliar se os funcionários estão totalmente aptos para realizar as suas atividades com segurança, pensando também no 
bem-estar dos colegas de trabalho.

Você não apresenta sintomas gripais e poderá comparecer ao trabalho. 

Você apresenta um sintoma gripal leve. Neste caso, você poderá comparecer ao trabalho, 
mas deve entrar em contato com o ambulatório médico para orientações.

Em caso de dúvidas, procure pelos setores de Medicina Ocupacional e Serviço Social de sua unidade. Faça a sua parte!

O que preciso responder na autodeclaração de saúde?
As perguntas são simples, como: Está com falta de ar intensa? Febre acima de 37,8º? Tosse contínua? Coriza e espirros? Entre outras informações que serão avaliados pela 
Medicina Ocupacional.

Realize com até 2 horas de antecedência ao seu horário de trabalho.
Após o preenchimento, você receberá um cartão com uma cor respectiva ao seu atual estado de saúde e condições para 
trabalho na empresa. 

Como funciona o questionário?

Acesse e responda: suasaude.copersucar.com.br
Para preencher, o funcionário deve acessar o link abaixo, realizar o cadastro, responder o questionário e confirmar a resposta!
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Você apresenta um ou mais sintomas gripais acentuados e não poderá comparecer ao 
trabalho. Entre em contato com o gestor e com o ambulatório médico para orientações.

Passaporte de Saúde
Pedra Agroindustrial investe em questionário de autodeclaração de saúde 
como medida frente ao Coronavírus (COVID-19).

Treinamento integrado ao Plano de Contingência, 
sobre as orientações preventivas ao Coronavírus 
(COVID-19), com as lideranças da Pedra 
Agroindustrial

Instalação da sinalização de distanciamento seguro 
de 2 metros

Instalação de totens com dispenser de álcool em 
gel para higienização das mãos nos refeitórios e o 
cumprimento do uso obrigatório de máscaras



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: 4.260 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. 

curiosidades

Conheça os 3Rs da Sustentabilidade!

Reduzir Reutilizar Reciclar

É o conjunto de práticas que tem por objetivo minimizar o impacto ambiental causado pelo desperdício de materiais e produtos provenientes de recursos naturais, 
além de poupar a natureza da extração de recursos que não são inesgotáveis. Seja consciente e adote os 3Rs!

Toda e qualquer ação que vise evitar  o 
desperdício, como o uso racional da água, 
a economia de energia e de combustíveis 
fósseis. Nessa categoria também entra o 

consumo consciente!

Avaliar o que se está jogando no lixo é um exercício rentável 
e muito sustentável. Ao simplesmente jogarmos algo fora, 
estamos também desperdiçando toda a energia que foi usada 

na fabricação e no transporte daquele bem. 

Significa transformar objetos usados em novos 
produtos para o consumo (metais, papéis e 
papelões, plásticos e vidros). Ainda pouco 
executada em muitos lugares do Brasil, a 

reciclagem é lei e uma obrigação de todos. 
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institucional

Há 21 anos somos uma 
empresa amiga da criança. 

Um compromisso pela promoção 
e defesa dos direitos das crianças 
e adolescentes.

Diga não ao trabalho infantil. Denuncie: Disque 100.


