
empresa
Começa a Pesquisa de Clima
p.6

meio ambiente
Nova central de defensivos e resíduos na
Usina da Pedra
p.07

empresa
Começa a Pesquisa de Clima
p.6

OBSERVADOR
ano 50 • n° 572 • novembro e dezembro de 2020

saúde
Os cuidados na prevenção ao 

Coronavírus (COVID-19) na entressafra
p. 07

É tempo de alegria, união
 e  solidariedade.
Nesse momento, vamos agradecer, celebrar 

e renovar nossas esperanças para 2021.

Em um ano atípico, em que enfrentamos um cenário 
com diversos desafios, termos alcançado o final de 

mais uma safra com saúde e segurança é o nosso maior 
presente para esse Natal. 

Vamos nos fortalecer, com um olhar para o futuro e 
a certeza de que realizamos juntos uma importante 

trajetória, contribuindo para 
a produção de energia renovável. 

Vamos reafirmar nossas parcerias, manter 
a união e o pensamento positivo. O nosso desejo é que 

esse seja um momento de renovação e renascimento para 
um novo ano repleto de alegrias e grandes conquistas. 

Um doce Natal e um próspero Ano Novo!

Diretoria da Pedra Agroindustrial

Empresa
Final de Safra nas unidades
da Pedra Agroindustrial
p.04

agrícola
3ª Reunião de Fornecedores 
de cana-de-açúcar
p.05

 
segurança
A importância do comportamento 
seguro na redução de acidentes
p.06



“Em um momento tão difícil, receber e proporcionar essa 
alegria a minha filha foi muito bom! Uma lembrança e um 
carinho muito especial da empresa conosco. Ela já espera 
todo ano pelo Papai Noel, todo dia quer ver o vídeo 
dele!”, ressaltou Marcelo de Oliveira Alves, funcionário 
da Moenda, da Usina Buriti, e pai da Betina Nunes de 
Oliveira Alves, de 4 anos.

“Nossa filha ficou radiante com o presente, pra nós como 
pais e família Ipê é gratificante poder contar com esse 
benefício. Nós ficamos muito felizes pela lembrança e 
consideração da empresa. Esse foi o sexto ano que ela 
recebeu e esperamos que muitos outros estejam por vir”, 
disseram o papai Roberto Marques da Silva, funcionário 
da Frente 4, da Usina Ipê, e a mamãe Rita, pais da Maria 
Eduarda Rodrigues Marques, de 10 anos. 

“O Programa Papai Noel nos proporciona momentos 
especiais com nossa família. Representa mais união 
e felicidade! Ver a alegria e a animação das crianças 
ao receber o presente significa muito para nós, pais. A 
mensagem do Papai Noel, especialmente nesse ano, foi 
significativa e importante, nos faz refletir em agradecer 
todos os dias pelos bens que recebemos. A Anna amou 
o presente, colorido, didático e brinca todos os dias!”, 
disse Andressa Zangrochi Colin, Auxiliar Administrativo, 
na Usina da Pedra, e mãe da Anna Zangrochi Colin, de 
7 meses.
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Capa

Papai Noel na Pedra Agroindustrial
Entrega de presentes traz o clima festivo e a alegria 
do Natal para encerrar o ano nas três unidades. 

Equipe do Serviço Social e Comunicação na entrega de 
presentes, na Usina da Pedra

Jean Marcel Gonçalves Grego, da Usina Ipê, realizando a 
entrega do presente para sua filha Luísa

Ronan, filho do funcionário Pedro Bairro, 
da Usina Buriti, na entrega de presentes

José Márcio Cavalheire realizando a entrega de presentes 
para Mariane, filha do funcionário Alex Pizzi da Silva, da 
Usina da Pedra

Isabelle, filha do funcionário Alessandro do Bem, 
da Usina da Pedra 

Giovanni da Silva Passilongo, da Usina da Pedra, retirando 
os presentes com Sérgio Selegato

Heloisa e Isabela, filhas de Luciano dos Santos Silva, 
da Usina Ipê

Laís, filha do funcionário Guilherme Pistori, da Usina 
Buriti, com Gabriel Ramalho

Nael Francisco dos Santos, da Usina Buriti, retirando os 
presentes com Natalia e Luiz Zavanella

Alexandre Menezes realizando a entrega de presentes ao 
funcionário Daniel José da Silva, da Usina Ipê

Welington Mendes, da Usina Ipê, com Karina e Tábita na 
entrega de presentes

Andressa Zangrochi Colin, da Usina da Pedra, o marido 
Pedro e a filha Anna 

Ana Beatriz filha de Marcos Oliveira, da Usina da Pedra

Maria Eduarda, filha do funcionário Marcos Lúcio da 
Rocha Junior, da Usina Ipê, com Eduardo, Renê e Roberto 

Valentina, filha de Felipe Minekawa, da Usina da Pedra Marcelo de Oliveira Alves, funcionário da Usina Buriti, e a 
mamãe Suemi entregando o presente para a filha Betina

Emmanuel Zimmermann Moreira, da Usina Ipê, 
entregando os presentes para as filhas Júlia e Beatriz

Roberto Marques da Silva, da Usina Ipê, realizando a 
entrega do presente para sua filha Maria Eduarda

Aline realizando a entrega de presentes ao funcionário 
Wherverson Ferreira dos Santos, da Usina da Pedra

*A entrega dos presentes em todas unidades e instituições respeitou todas as medidas preventivas frente ao controle e prevenção a transmissão do Coronavírus (COVID-19), 
incluindo o distanciamento social, a quantidade máxima de 35 pessoas por horário e utilização de álcool em gel.

Luis César de Oliveira Júnior, da Usina Buriti, retirando os 
presentes com Kléber

A  época  mais esperada chegou para   
.renovar as esperanças e proporcionar 

momentos de paz e felicidade para as 
famílias da Pedra Agroindustrial. 

Para celebrar o clima natalino, prezar 
pela segurança de todos e manter a sua 
tradicional entrega de presentes* para 
filhos de funcionários, com idade até 11 
anos, a Pedra Agroindustrial alterou o 
formato do evento. Todos os colaboradores 
foram convidados a retirar os presentes 
após a jornada de trabalho com diferentes 
escalas em respeito ao distanciamento 
social e as medidas preventivas frente ao 
Coronavírus (COVID-19). Apesar dessa 
mudança, o momento não deixou de ser 
especial, tanto para os pais na retirada 
como para as crianças ao receber os 
brinquedos em casa. Essa foi a forma que 
a empresa encontrou de estar presente 
e proporcionar um momento de alegria 
nesse final de ano. Ao todo, entre os dias 
01 e 04 de dezembro, foram distribuídos 
3370 presentes, sendo 1659 na Usina 
da Pedra, 757 na Usina Buriti e 954 na 
Usina Ipê, além de deliciosas surpresas e 
guloseimas para as crianças.

Mantendo o trabalho realizado também 
com a comunidade, a Pedra Agroindustrial 
realizou a distribuição de 295 presentes 
para crianças em vulnerabilidade social. 
As instituições foram o Centro de Ações 
Integradas de Serrana (CAIS), Abrigo 
Santo Antonio, Abrigo Santo André, 
Projeto de Vida Santo Antonio, Pastoral    
da Criança - Paroquia Sagrado Coração de 
Jesus e APAE, de Serrana, o Acolhimento 
Casa Abrigo, de Ituverava e a Casa Abrigo, 
de Andradina.



Durante o mês de novembro, a Pedra Agroindustrial promoveu a tradicional 
bênção de Final de Safra, em agradecimento ao término de mais um ano 
produtivo com saúde e segurança, também pelo alcance das metas e de 
novos recordes, mesmo diante de um cenário incerto e das adversidades 
provocadas pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), seca prolongada e 
mais de 270 incêndios nas áreas de atuação da empresa.
Em respeito as medidas preventivas de transmissão do Coronavírus, 
as bênçãos foram celebradas em outro formato a fim de evitar 
aglomerações. Os Padres Juliano Gomes (Paróquia Nossa 
Senhora das Dores, de Serrana),  Juliano Gonçalves Delgado 
(Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, de Buritizal)  e Luiz Henrique dos Santos 
Carreira (Paróquia Paróquia São Sebastião, de Andradina), caminharam pelos 
setores, proporcionando um momento de oração, paz e agradecimento pelos 
bons resultados da safra. Como ponto alto, todos reforçaram a importância 
do trabalho em equipe, da união e de um final de ano em segurança, pedindo 
para que as orientações frente ao Coronavírus sejam respeitadas. 

Para celebrar os recordes e apresentar os dados finais da safra, a empresa, 
respectivamente, promoveu um almoço especial para os funcionários e as 
reuniões de final de safra nas três unidades apenas para a Diretoria, Gerencia 
e Coordenação, cumprindo o distanciamento social e a capacidade reduzida 
em sala. Ao todo, o grupo alcançou a moagem de 12.546.363 milhões de 
toneladas na safra 2020/21, sendo 5.003.164 ton na Usina da Pedra, 3.643.047 
ton na Usina Buriti e 3.900.152 ton na Usina Ipê. 

No último dia 03 de dezembro, a Pedra Agroindustrial promoveu 
a última reunião do ano com fornecedores de cana. Realizado 

em formato virtual e de forma simultânea para as três unidades.

Durante a videoconferência, o Gerente de Economia da UNICA, 
Luciano Rodrigues, atualizou os dados de mercado do setor, com 
previsões para a safra 21/22 e também apresentou as novidades 
sobre a implantação e cálculo do RenovaBio; o Diretor Agrícola da 
Pedra Agroindustrial, Sérgio Selegato, apresentou os dados finais da 
Safra na empresa, e para esclarecer dúvidas e auxiliar neste período 
de plantio, o Coordenador Corporativo Técnico Agronômico, Sérgio 
Medeiros Selegato, ministrou a palestra com o tema variedades 
de cana-de-açúcar, com a participação de representantes de 
instituições de melhoramento genético, Marcos Landell (IAC), 
Antônio Ribeiro (RIDESA) e Mauro Violante (CTC), que despertaram 
o interesse e interação dos convidados. O Gerente de Parceria da 
Usina da Pedra, Hebert Trawitzki, encerrou a reunião relembrando os 
serviços oferecidos aos fornecedores pela empresa, com destaque 
ao novo serviço de monitoramento da broca da cana-de-açúcar. 
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empresa agrícola

Final de Safra 2020/2021
Empresa celebra o recorde de moagem de 12 milhões 
de toneladas.  

3ª Reunião com 
Fornecedores
Videoconferência final apresenta os resultados da safra 
e perspectivas para 2021.O último caminhão carregado de cana-de-açúcar marcou o final de Safra da 

Usina da Pedra, no dia 12/11

Funcionários, da Usina Buriti, celebrando o final de Safra na unidade no dia 12/11

Funcionários, da Usina Ipê, recebendo o último caminhão da Safra no dia 07/11

Padres Juliano Gomes,  Juliano Gonçalves Delgado e Luiz Henrique dos Santos Carreira durante a realização das bênçãos nas unidades Pedra, Buriti e Ipê, respectivamente

radar
Diretoria da Bayer visita a Usina da Pedra

No dia 25 de novembro, a equipe da Bayer composta pela Presidente 
Malu Nachreiner, o Diretor Nacional de Operações do Brasil Márcio 
Santos, o Diretor de Negócios Centro Tiago DeBiase, o Gerente 
Regional Carlos Toscano e o Coordenador de Contas Especiais Flávio 
Carvalho, estiveram na Usina da Pedra. A visita teve como objetivo 
estreitar o relacionamento de parceria entre as empresas, além de 
apresentar todos os processos da Pedra Agroindustrial, desde o 
plantio e colheita da cana-de-açúcar até o processo industrial na 
produção do açúcar , etanol e cogeração de energia. A recepção do 
grupo respeitou as medidas preventivas, incluindo o distanciamento 
social e a capacidade máxima em sala.   

Usina Buriti recebe o Prêmio de Excelência 
Nacional no Uso de Variedades de 2020

A Usina Buriti, recebeu pela segunda vez consecutiva o Prêmio 
de Excelência Nacional no Uso de Variedades de 2020, do 
Programa Cana do Instituto Agronômico (IAC). O prêmio é 
concedido às unidades produtoras que mais se destacaram 
no uso de variedades modernas, com expectativa de maior 
produtividade, retorno econômico e também diversidade, 
que por sua vez garante a segurança dos canaviais. O nosso 
reconhecimento a toda equipe do Departamento Técnico 
Agronômico!

 Programa de Participação nos Resultados (PPR)

Resultado
Final 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 DA PEDRA
INDICADORES ÍNDICES GRUPO I GRUPO II

REND. INDUSTRIAL - R.T.C. 94,56% 69,00% 96,00%

TERRA CANA 4,28 23,60% 33,00%

REND. ENERG. COLHEDORAS 1,2840 12,00% 16,00%

REND. ENERG. TRANSP. CANA 78,9 12,00% 16,00%

TOTAL 116,60% 161,00%

USINA IPÊ
INDICADORES ÍNDICES GRUPO I GRUPO II

REND. INDUSTRIAL - R.T.C. 95,45% 71,00% 100,00%

TERRA CANA 6,17 13,60% 19,00%

REND. ENERG. COLHEDORAS 1,1640 12,00% 16,00%

REND. ENERG. TRANSP. CANA 84,9 12,00% 16,00%

TOTAL 108,60% 151,00%

USINA BURITI
INDICADORES ÍNDICES GRUPO I GRUPO II

REND. INDUSTRIAL - R.T.C. 95,07% 66,00% 92,00%

TERRA CANA 4,85 18,60% 26,00%

REND. ENERG. COLHEDORAS 1,2350 12,00% 16,00%

REND. ENERG. TRANSP. CANA 63,2 8,40% 11,90%

TOTAL 105,00% 145,90%

ppr

Da esquerda à direita: Tiago De Biase (Bayer), Sérgio Medeiros Selegato (Pedra 
Agroindustrial), Márcio Santos e Malu Nachreiner (Bayer) e Sérgio Luiz Selegato 
(Pedra Agroindustrial)

Continue vendo os dados finais da Safra 2020/2021 na página 8.

Usina 
da Pedra

Moagem Safra 2020/2021

Cana Própria

Total

Cana 
Fornecedores

Usina Buriti

3.622.562 ton 2.100.394 ton 2.801.656 ton

1.380.603 ton 1.542.653 ton 1.098.496 ton

5.003.165 ton 3.643.047 ton 3.900.152 ton

Usina Ipê



Para a Pedra Agroindustrial é fundamental atuar de forma 
preventiva para reconhecer fatores potenciais de risco e 

evitar acidentes. Por isso, a empresa fortalece diariamente 
políticas, programas, procedimentos e processos, promovendo 
incentivos à cultura de segurança. Como reflexo tem alcançado 
bons resultados na redução do número de acidentes.

Em 2020, 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 redução média de aproximadamente 64,49% 
em acidentes do trabalho na porcentagem de Mão de Obra 
Acidentada e 53,83% na Frequência com Afastamento, tendo 
como referência o ano de 2015 até outubro de 2020, confira:

Dentre os setores que têm maior complexidade frente ao risco, 
a empresa destaca positivamente os departamentos e divisões 
que estão há mais dias sem acidentes com afastamento. 

A empresa agradece a todos os funcionários, de todos os níveis 
e funções, pelo comprometimento, efetividade e engajamento 
nesse processo de melhoria contínua, cada qual com sua 
responsabilidade. Parabéns!

Com o início do período de entressafra, começam também 
as férias e novos cuidados e medidas precisam ser adotados, 

visto que a pandemia do Coronavírus (COVID-19) permanece em 
todos os países, inclusive com índices de crescimento em alguns, 
incluindo o Brasil. De acordo com especialistas, o relaxamento das 
medidas de distanciamento social, que passa a falsa sensação de 
tranquilidade, tem facilitado viagens e aglomerações, propiciando 
um novo aumento de casos e mortes pelo vírus. 

Como medida preventiva, a Pedra Agroindustrial optou por manter 
os turnos, mesmo durante o período de entressafra, e aumentar 
os horários de almoço a fim de evitar aglomerações. A empresa 
também está reforçando a importância da distância mínima entre 
as pessoas (2m), do uso de máscaras e adotou como obrigatório 
o preenchimento diário da ferramenta de triagem “Passaporte de 
Saúde”, antes do início da jornada de trabalho. 

O grupo reforça que, principalmente aos que estão em período 
de férias, é essencial ter consciência e respeito as medidas para 
manutenção e controle da transmissão do vírus, ressaltando a 
importância do isolamento social, visto que a vacina ainda não está 
disponível para a população.

Novembro é o mês dedicado ao alerta para a importância 
da conscientização a respeito de doenças masculinas, 

especialmente a prevenção do câncer de próstata, o mais frequente 
entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. 

A neoplasia maligna, também conhecida como câncer, de 
forma geral, tem um crescimento mais rápido e não apresenta 
diferenciação das outras células, pondendo invadir tecidos 
vizinhos. Essa neoplasia quando não diagnosticada precocemente, 
pode representar uma incidência de aproximadamente 28,6% de 
morte na população masculina, segundo os dados mais recentes 
do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Para conscientização e prevenção, o setor de Medicina 
Ocupacional promove orientações e a realização o exame de 
sangue PSA – Antígeno Prostático Específico, nos funcionários 
com idade acima dos 45 anos, que não realizaram nos últimos 12 
meses, totalizando 325 exames. Todos foram encaminhados para 
o Urologista para o acompanhamento preventivo, que permite ao 
médico avaliar alterações da próstata. Vale ressaltar que a consulta 
com o especialista (Urologista) e a realização do exame de sangue 
PSA (Antígeno Prostático Específico) é importantíssimo para o 
diagnóstico precoce do câncer de próstata.
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segurança saúde

Acidente Zero
Empresa segue no caminho certo para o 
comportamento seguro.

Medidas preventivas 
na entressafra
Novos cuidados para o período.

Novembro Azul
Medicina Ocupacional promove 
ações de conscientização e exames 
preventivos contra o câncer de próstata. 

Regras de Ouro 
da Segurança 
Ao dirigir respeite as Regras de Ouro de trânsito definidas 
pelo setor de Segurança do Trabalho:

Respeite o Código de Trânsito;
Aplique os conceitos de direção defensiva;
Use o cinto de segurança (motorista e passageiro).

Respeite os limites de velocidade estabelecidos pela 
empresa e pelo Código de Trânsito Brasileiro;
Esteja ciente que todos os veículos são rastreados     
e monitorados pela Segurança Patrimonial.

Somente dirija em perfeitas condições físicas 
e psicológicas.

Não dirija sob influência de álcool;

Use os EPI´s nos locais indicados;

Ao dirigir, não fale ao celular;
Mantenha total atenção e concentração no trânsito.

Cinto de segurança, óculos, luvas, calçados, entre 
outros.

Fique atento aos medicamentos que causam 
sonolência.

Condução de veículos:

Atenção aos limites de velocidade!

Condição física

Álcool e drogas

Equipamentos de proteção individual

A violação das regras de ouro implica 
em uma gestão de consequências.

Celular

Departamento de Motomecanização, da Usina da Pedra, com 702 dias;

Se sair, use máscara;
Procure por lugares abertos, ao ar livre;
Mantenha a distância mínima das pessoas (2m);
Evite contato físico (apertos de mãos; beijos e abraços); 
Reforce a higienização das mãos, superfícies e ambientes; 
Mantenha o isolamento social e evite aglomerações.

Parabenizamos aos funcionários pelo exemplo de disciplina, comprometimento 
e responsabilidade no preenchimento da ferramenta de triagem. 

Divisão Industrial, da Usina da Pedra, com 268 dias; 

Divisão Agrícola – Rural, da Usina da Pedra, com 564 dias; 

Departamento de Manutenção Agrícola, da Usina Buriti, com 189 dias; 

Processos Industriais, da Usina Buriti, com 281 dias; 

Departamento de Manutenção Agrícola, da Usina Ipê, com 857 dias; 

Departamento de Motomecanização, da Usina Ipê, com 306 dias;

Departamento de Produção e Colheita Cana, da Usina Ipê, com 331 dias;

Processos Industriais, da Usina Ipê, com 252 dias.

No dia 30 de outubro, a equipe de Segurança do Trabalho da Usina da Pedra, promoveu de 
forma virtual a 272ª Reunião do PAME, com a presença de representantes das empresas 

integrantes ao Plano de Auxílio Mútuo em Emergência, da região de Ribeirão Preto-SP, e do 
Corpo de Bombeiros. A videoconferência teve como destaque a apresentação da palestra sobre 
prevenção e controle de incêndios na Pedra Agroindustrial.

Usina da Pedra promove 
Reunião do PAME

radar

*Dados coletados até 30/11/2020

Equipe da Medicina Ocupacional, da Usina Ipê, com os funcionários que realizaram os 
exames

Os funcionários com mais de 45 anos, da Usina Buriti, foram mobilizados para realizar os 
exames preventivos ao câncer de próstata

Coleta de sangue para o exame de PSA, na Usina da Pedra

Unidade

Ranking departamentos / setores mais seguros:

Siga as dicas e orientações!

Ranking* de preenchimento do Passaporte de Saúde:

70% 70% 70%

50% 50% 50%

51,63 %Usina da Pedra

Usina Ipê
Usina Buriti 71,09 %

67,07 %

65,23 %
35,75 % 
67,06 % 

Redução de 
funcionários
acidentados

Redução
frequência com

afastamento



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: 4.000 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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institucional

3.643.047

316.553

201.013,98

³m

recorde de moagem

etanol  (anidro + hidratado)

3.900.152

340.150

236.182,00

³m

recorde de moagem

etanol  (anidro + hidratado)

5.003.164
124.841

10.322.00

312.196,88MW/h

³m

recorde de moagem

etanol

sacas de açúcar

cogeração de energia elétrica*

 (anidro + hidratado)

Resultados Safra 2020/2021

Nessa safra, diante os desafios, descobrimos que somos capazes de nos 
reinventar, de nos desenvolver e ter a certeza que, o trabalho em equipe 

e empenho foram fundamentais no alcance de resultados. 
Parabéns aos profissionais da Pedra Agroindustrial 

pelo profissionalismo e dedicação.

Assista ao nosso vídeo de Final de Safra 
apontando a câmera do seu celular para 
o QR Code abaixo ou acessando a página 

da Pedra Agroindustrial no Youtube:
www.youtube.com/c/PedraAgroindustrialSA

* Dados parciais até 04/12/2020.

MW/h MW/h

cogeração de energia elétrica* cogeração de energia elétrica*


