
8   OBSERVADOR janeiro de 2018

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: 4.627 exemplares. Sugestões para o jornal Observador: comunicacao@uspedra.com.br 
Site: www.pedraagroindustrial.com.br/observador.php

O Código de Ética da Pedra Agroindustrial 
existe para que você possa fazer consultas ou 
relatos sobre a empresa. A confi dencialidade 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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capa Final de ano
Pedra Agroindustrial

Para semear as alegrias dos resultados 
obtidos em 2017 e renovar as energias 

para o ano que se inicia, durante os 
meses de novembro e dezembro, a Pedra 
Agroindustrial realizou os tradicionais 
programas de fi nal de ano, “Relógio de 
Ouro”, “Papai Noel” e “De Malas Prontas” 
para funcionários e familiares das três 
unidades. 
Em um encarte especial, anexo a essa 
edição do jornal Observador, você deve 
acompanhar tudo que aconteceu durante 
a 38ª Edição do Relógio de Ouro, na 
Pedra Agroindustrial, e 1ª Edição, na 
Carpa. Nesse ano, 32 funcionários foram 
homenageados pelos 30 anos de trabalho 
e um em especial, Sr. Edemar Farina, 
recebeu uma homenagem por comemorar 
60 anos dedicados à Pedra Agroindustrial. 
Confi ra!
Durante o Programa “Papai Noel”, crianças 
até 11 anos foram presenteadas e ainda 
puderam participar de atrações culturais e 
brincadeiras. 
A festa começou na Fundação Cultural, em 
Serrana, para o pessoal da Usina da Pedra. 
Nos dias 02 e 03/12, as crianças assistiram 
ao espetáculo “Alladin”, da companhia de 
Teatro TPC de Ribeirão Preto, e retiraram 
os seus presentes, tudo regado a muuuita 

Maria Cristina dos Santos e o fi lho Vinícius

Jorge Meira, esposa Gilvânia e a fi lha Valentina

Elton Sene, esposa Mônica e os fi lhos Manuella e Pedro

Marcelo, esposa Suemi e a fi lha BetinaLucas, fi lho de Elder da Costa, e a prima Giulia

Diversão e alegria

Eduardo Ribeiro, esposa Fernanda e os fi lhos Plínio e 
Paulo Eduardo

Daniel Bercieli, esposa Suzelei e os fi lhos Samyra e André 
Felipe

César Correa, esposa Marcela e os fi lhos Moisés e Ester Ezequiel da Costa, esposa Sirleide e a fi lha Layla
01

 

USINA DA PEDRA

 Índices 
 Distribuição Grupo I Grupo II
REND. INDUSTRIAL - R.T.C.               93,76% 57,00%       80,00%
TERRA CANA      4,54 23,60%   33,00%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS    0,9850  6,00%   8,50%
REND.ENERG.TRANSP.CANA             73,20 10,80%  14,30%
TOTAL                       97,40%      135,80%

  
USINA BURITI
 Índices 
 Distribuição Grupo I Grupo II
REND. INDUSTRIAL - R.T.C.    94,25% 63,00%   88,00%
TERRA CANA     5,18 13,60%   19,00%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS       1,0320   8,40%   11,90%
REND.ENERG.TRANSP.CANA            64,10   9,60%   12,60%
TOTAL                        94,60%    131,50%

Programa de Participação nos Resultados 
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 IPÊ  
 Índices       
 Distribuição Grupo I Grupo II
REND. INDUSTRIAL - R.T.C.      94,82% 49,00%   68,00%
TERRA CANA       6,95 11,10%   15,50%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS         1,0120  7,20%   10,20%
REND.ENERG.TRANSP.CANA               79,10 12,00%   16,00%
TOTAL                        79,30%    109,70%
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portas abertas

ppr

Pensando em aproximar, cada vez mais, a empresa dos mais diversos públicos, o programa 
“De Portas Abertas”, recebeu apenas no ano de 2017, mais de 700 visitantes nas três unidades 
da Pedra Agroindustrial. Dentre os visitantes, estiveram alunos das Escolas Municipais 
das regiões de Serrana e Buritizal e alunos de jornalismo que vieram mediante a parceria 
com a ABAG RP, também funcionários 
da Copersucar, estudantes universitários, 
professores, empresários, e fornecedores do 
Brasil e do mundo. 

As visitas foram realizadas durante o período 
de safra e organizadas pelo setor de Serviço 
Social e Comunicação, com envolvimento 
de profi ssionais da Pedra, Buriti e Ipê que 
realizam a monitoria técnica dos visitantes.

Mais de 700 visitantes conheceram a Pedra Agroindustrial.
Programa de visitas 2017

Alunos do SENAI, incluindo os aprendizes da 
unidade Ipê

Funcionárias da Copersucar em visita a Usina da 
Pedra

Alunos do EMEF Profª Yolanda Luís Sichieri, de 
Pontal, na Usina da Pedra

Alunos da ETEC, na Usina IpêJovens do Setor Sucro Energético, na Usina Buriti

Alunos da ETEC, de Igarapava, em visita à Usina 
Buriti
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saúde

Prezando pela segurança e qualidade 
dos processos a serem migrados para o 
sistema SAP, em decorrência de atrasos no 
cronograma inicial de testes, a administração 
em conjunto com a consultoria redefi niu 
para 1º de abril de 2018 a data de início do 
novo sistema.
A previsão para início de treinamentos 
dos usuários fi nais será a partir do dia 05 
de março de 2018, e contará com o apoio 
da área de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos.
A escalada continua, contamos com o apoio 
de todos!

Todo funcionário deve evitar faltas desnecessárias ao trabalho. No entanto, caso precise 
faltar, você deverá comunicar a sua chefi a com antecedência e justifi car a sua ausência.

As faltam comprometem sensivelmente o andamento das atividades em seu setor, pois 
você é muito importante no dia a dia das operações. Sua falta atrapalha os processos e 
sobrecarrega seus companheiros de trabalho, que precisarão suprir a sua ausência.

A pessoa que falta também sofre consequências negativas, pois além de ser um critério para 
a avaliação de possibilidades de promoções dentro da empresa, também podem impactar 
no PPR, causando a perda do PPR proporcional, todas as vezes que excederem 14 horas e 
40 minutos no mês. 

Confi ra ao lado como agir quando for imprescindível faltar:

O funcionário deverá entregar o atestado 
na Portaria ou ao Gestor até o dia seguinte 
às 8h30, mesmo que seja dia de folga ou 
feriado.

O funcionário deverá comparecer ao Serviço 
Médico da empresa no dia seguinte ao início 
do afastamento, apresentando o atestado 
ao Médico do Trabalho e posteriormente 
entregá-lo na Portaria ou no ARH da 
empresa.

Deverá encaminhar, pessoalmente, o 
atestado à Portaria ou ao Gestor até o dia 
seguinte às 8h30, ao início do afastamento, 
ou na impossibilidade de comparecer 
pessoalmente, enviar o atestado através de 
um colega de trabalho.

Absenteísmo no trabalho.

Atestado com afastamento 
de até 01 dia

Atestado com afastamento 
de até 04 dias ou mais

Atestado com afastamento 
de 02 até 03 dias

Faltas sem justificativa, particulares, suspensões ou sem a 
documentação correta acarretarão a perda do dia, do descanso 
semanal remunerado, podendo inclusive reduzir a quantidade 
de dias férias que o funcionário teria direito.

Você sabia?

Projeto EvoluçãoProjeto Evolução
Nova data para a virada do Sistema!DSTs

Proteja-se das

USE PRESERVATIVO

TALHERES E COPOS

PELO BEIJO

BANHEIRO PÚBLICO

RELAÇÕES SEXUAIS

As doenças sexualmente trasmissíveis como -  AIDS, HPV, 
sífi lis, gonorréia e herpes - podem ser prevenidas com 
medidas simples. Neste carnaval, fi que atento aos mitos 
acerca da transmissão e passe longe dessas doenças.

NÃO PROTEGE 100% CONTRA DSTs.
A camisinha pode se romper ou a pessoa pode 
ter lesões ao redor dos genitais , transmitindo  a 
doença pelo contato de pele. Porém, as chances 
de contaminação diminuem muito com o uso da 
camisinha.

NÃO TRANSMITEM DSTs
Doenças desse tipo são em sua maioria causadas 
por vírus, que vivem fora do nosso organismo 
apenas por alguns minutos.

É POSSÍVEL CONTRAIR.
Uma DST que cause lesões - como sífi lis e HPV - 
pode ser transmitida pela a troca de mucosas do 
beijo. Mas as chances são mínimas. 

É QUASE IMPOSSÍVEL PEGAR DSTs
Os vírus precisam de células humanas para 
permanecerem vivos. Mesmo sentando-se no vaso 
sanitário, basta fazer a higiene correta que não há 
riscos. 

DEVE SER FEITO COM CAMISINHA
Recomenda-se o uso da camisinha pois os 
genitais são as áreas mais sensíveis e suscetíveis a 
microfi ssuras, que abrem passagem para o vírus.

!
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pipoca e algodão doce! No total, 1150 
brinquedos foram entregues. 
Já a Usina Buriti, recebeu os funcionários 
e familiares no dia 06/12, no Clube da 
Terceira Idade de Buritizal, com direito a 
personagens infantis, pipoca, sorvete e 
bastante algodão doce para acompanhar a 
história mágica do Alladin e do Gênio. Em 
seguida, 786 presentes foram entregues às 
crianças.
No dia 08/12, foi a vez do pessoal da Usina 
Ipê, no Ginásio de Nova Independência. As 
crianças se divertiram com os brinquedos 
infl áveis e as apresentações de ballet 
e Street Dance, além de comer muita 
pipoca, algodão doce e tomar sorvete 
e refrigerante. No total 679 brinquedos 
foram distribuídos.
Ao fi nal as famílias ainda puderam levar de 
presente uma foto instantânea do evento 
e todas as festas contaram com a presença 
mais que especial do Papai Noel, que tirou 
muitas fotos, distribuiu doces e abraços 
para todos! 
A Pedra Agroindustrial também entregou 
217 presentes para as crianças do CAIS - 
Centro de Ações Integradas de Serrana, Lar 
Santo Antonio, Lar Santo André e APAE, de 
Serrana.

“O evento é muito bom, importante para a 
família. A festa nos estimula a trabalhar o ano 
todo para poder proporcionar um momento 
cultural e de alegria para os nossos fi lhos. 
Minha fi lha fi ca muito ansiosa para ir ao 
evento, tanto pelo Papai Noel como pela peça 
de teatro. Adoramos participar! ” - Leandro da 
Cunha, Op. de Processos Fab. Álcool da Usina 
da Pedra, a fi lha Yasmin e a esposa Cinthia.

“Achei o evento muito lindo, levei minha 
fi lha pela primeira vez e ela adorou. Já está 
falando da próxima! Acho gratifi cante saber 
que a empresa se preocupa com o bem-
estar de nossa família proporcionando esse 
momento de interação com as crianças.”- 
Nilza de Almeida, Aux. Adm. da Usina Buriti 
e a fi lha Amanda.

Não perca! Na edição de fevereiro do jornal Observador, traremos também uma cobertura completa 
das viagens realizadas pelo programa nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

De Malas Prontas!

Eduardo Barreto, esposa Thaísa e a fi lha Hellena

Carlos Barbosa, esposa Grazieli e fi lhos Felipe e Isaac

José Leandro, esposa Shirley e as fi lhas Larah, Julia e 
Sophia

Crianças se divertindo nos brinquedos infl áveis.

Vanessa Madeira e a fi lha Angelina Fernando Souza, esposa Karla e os fi lhos Davi e lara

Maicon Ap. Henrique Moraes, a esposa Marielly e os fi lhos 
Victor Henrique e Otávio

Lorenzzo, fi lho de Luiz Henrique dos Santos, e a mamãe 
Graziele com Aladdin e o Gênio
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Um simples ato que arranca um sorriso, motiva 
sonhos e proporciona satisfação é digno de 
gratidão, “e esse é nosso sentimento”. Essa 
iniciativa da Pedra Agroindustrial é solidária, 
elogiável e refl ete muito bem o trabalho de 
quem compartilha felicidade; porque ter 
algo é um privilégio, mas compartilhar é 
uma virtude”- Luiz F. Santos, Gestor de Proc. 
Industriais na Usina Ipê, os fi lhos gêmeos 
Pedro e Luíz Gustavo, a esposa Michelli, a 
cunhada Juliane e a Vovó Miriam.

“É uma alegria muito grande poder 
participar nesse dia com as crianças. Poder 
ouvir os pedidos, ler as cartinhas e ver o 
sorriso no rosto deles é muito gratifi cante”, 
disse José do Carmo Andrade, Motorista na 
Usina Buriti.  

As famílias: Denis Silva, esposa Alessandra e a fi lha 
Izabella; Neder, esposa Elaine e o fi lho Gabriel
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capa

Rodrigo Araújo, o fi lho Enzzo e a esposa Sandra

Maria Valentina, fi lha de Wesley de Oliveira, e a mamãe 
Reysla

Marcelo Escobar e o fi lho Nicolas

Edson Martins, esposa Josiane e os fi lhos Yuri e Talia

Donizete Pereira, esposa Flaviana e o fi lho João Pedro

Rogélio Gonçalves Neto, o fi lho Heitor e a esposa Janaína

Maria Luiza, fi lha de Ismael Lira, e sua mamãe Neide

Geraldo Lindauro Barbosa, esposa Denise e o fi lho Teo Tiago Cândido, esposa Gilieny e o fi lho Miguel

Marta esposa de Ricardo Silva e a fi lha Ana Luíza

“Emoção ímpar, observar quão intenso é o 
brilho nos olhos das crianças e adultos ao se 
aproximarem do bom velhinho, poder abraçar 
e alegrar as crianças das mais variadas idades 
é algo imensurável”, disse Ronaldo de Angeli, 
Coordenador de RH na Usina Ipê. 

Francisco Faria, o fi lho Pedro Victor e a esposa Tatiani na 
máquina de selfi e

Guilherme Dias, esposa Vanessa e os fi lhos Kaique, Elvis 
Isaac e Yasmin

OBSERVADOR janeiro de 2018   5

capa

segurança

O trânsito pressupõe a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, para melhor circulação e acessos. 
Além de organizar paradas, estacionamentos e operações de carga e descarga. Considerando o grande fl uxo de 
veículos, máquinas e pedestres que diariamente circulam pelas áreas internas, a Pedra Agroindustrial investiu 
recentemente em melhorias nas vias de circulação interna, promovendo ampla reforma nos pavimentos, 
acostamento e na sinalização. Siga as dicas abaixo e evite acidentes:

Devemos sempre nos conscientizar da importância em praticar atitudes preventivas e priorizar a preservação da vida de todos.

Siga nessa direção!

• Fiquem atentos ao cruzar vias;
• Caminhem pelas calçadas; 
• Obedeça a sinalização de trânsito;
• Jamais atravessem pela frente ou pela traseira de um ônibus ou outro 
veículo, pois o condutor que estiver vindo poderá não os visualizar;
• Utilizem sempre as faixas de pedestres.M
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Conscientização no Trânsito

• Não utilize o celular na direção;
• Dirija em baixa velocidade; 
• Obedeça a sinalização de trânsito;
• Observe e respeite a presença de pedestres;
• Pratique a direção defensiva;
• Fique atento às Regras de Ouro.

Manoel Bartolomeu e a fi lha Heloisa

Edney Primo, a esposa Mirlene e os fi lhos Gabriel e Rafael

Moacir Pinheiro Junior e o fi lho Filipe

Jailson e os fi lhos João Marcelo e João Lucas

Helena Silva, fi lha de Odair José da Silva, e a mamãe Elizandra
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