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Para fechar com chave de ouro as 
atividades e começar com pé direito 

2019, a Pedra Agroindustrial promoveu os 
tradicionais programas de final de ano para 
funcionários e familiares das três unidades. 
O “De Malas Prontas“ e os eventos “Relógio 
de Ouro” e “Papai Noel” foram promovidos 
durante os meses de novembro, dezembro 
e janeiro e proporcionaram muita música, 
presentes, passeios e grandes encontros.  
Em um encarte especial, anexo a essa 
edição do jornal Observador, você vai 
conferir tudo que aconteceu durante a 39ª 
Edição do Relógio de Ouro. Nesse ano, 33 
funcionários foram homenageados pelos 
30 anos de trabalho e um em especial, 
Sr. José Laércio Cavalheiro, recebeu uma 
homenagem por comemorar 60 anos 
dedicados à Pedra Agroindustrial. Confira!
Durante o Programa “Papai Noel”, crianças 
até 11 anos foram presenteadas e ainda 
puderam participar de atrações culturais e 
brincadeiras. 
A entrega de presentes começou na 
Fundação Cultural, em Serrana, para a 
turma da Usina da Pedra. Nos dias 01 e 
02/12, as crianças assistiram ao espetáculo 
“O Rei Leão”, da companhia de Teatro 
TPC de Ribeirão Preto, e retiraram os seus 
presentes, tudo regado a muitas risadas, 
brincadeiras, pipoca e algodão doce! No 
total, 1407 brinquedos foram entregues 
pelo Papai Noel. 

Diversão, alegria e muitas brincadeiras para encerrar 2018!

Você sabia?
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Aguinaldo, Andressa e Maria Rita, da Usina da Pedra

André de Oliveira e a filha Ana Luiza, da Usina Buriti

Alex Benante, Talita e os filhos Lorenzo, Nicolas e Alexia, 
da Usina Ipê

Carolina, Isaura, Marcelo e Marlon, da Usina da Pedra

Lucélia e Enzo Gabriel, esposa e filho de Sandro Roque, 
da Usina Buriti

O Papai Noel, das Usinas Pedra e 
Buriti, é um dos mais antigos da 
região! A longa barba branca re-
presenta os 30 anos em que José 
Franklin Winston Teixeira de Andra-
de vem atuando como bom velhinho 
e alegrando o Natal das crianças. 
De acordo com ele, “para ser Papai 
Noel, não adianta só vestir a roupa. 
Tem que ter paciência, carinho, de-
dicação e amor com as crianças”. 

João Carlos Rocha e a filha Cecília recebendo presente de 
Eduardo Barreto, da Usina Ipê

Equipe de Teatro TPC, de Ribeirão Preto, que interpretou a 
peça ‘O ReI Leão“, nas Usinas Pedra e Buriti



Já a Usina Buriti, recebeu os funcionários 
e familiares no dia 05/12, no Clube da 
Terceira Idade de Buritizal, com direito a 
personagens infantis, pipoca, sorvete e 
bastante algodão doce para acompanhar 
a história emocionante do Rei Leão, 
Simba. Em seguida, 815 presentes foram 
entregues às crianças pela Mamãe Noel e 
Papai Noel.
No dia 04/12, foi a vez do pessoal da Usina 
Ipê receber a visita do bom velhinho, no 
Ginásio de Nova Independência. Teve muita 
diversão para as crianças com brinquedos 
infláveis e apresentação da Banda Marcial 
de Nova Independência, com direito a 
muita pipoca, algodão doce, refrigerante 
e sorvetes. No total 758 brinquedos foram 
distribuídos.
Ao final as famílias ainda puderam levar de 
presente uma foto instantânea do evento e 
uma mais que especial com o Papai Noel, 
que distribuiu doces e abraços para todos! 
Além dos eventos nas unidades, a Pedra 
Agroindustrial também contou com 
a participação de alguns funcionários 
voluntários para a entrega de 143 presentes 
para as crianças do CAIS - Centro de Ações 
Integradas de Serrana, Lar Santo Antonio, 
Lar Santo André e APAE, de Serrana. 
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Funcionários, da Usina da Pedra, e jovens da APAE, de 
Serrana, durante a entrega de presentes

José do Carmo (Papai Noel e funcionário da Usina Buriti) e 
Taryni, da Usina da Pedra, na APAE, em Serrana

Hodirlei Casemiro, Viviana e Helena, da Usina Buriti

José Ot. Lima, Helenna, Janaina, Emilly e Alice, da Usina Ipê

Diogo Valdevite, Alexandra e Arthur, da Usina da Pedra

Adriana, Lucas e Letícia, esposa e filhos do funcionário 
José Arnaldo, da Usina Buriti

Apresentação da Banda Marcial, de Nova Independência

Denise, Augusto, Eduardo e Vinícius, esposa e filhos de 
Ricardo Benevides, da Usina da Pedra

Leryson Cruz, Maiara e os filhos Maria Eduarda   
e João Pedro, da Usina Ipê

“Meus filhos já ficam esperando 
pelo Papai Noel. Eles adoram! É 
um programa muito importante 
para a família, as crianças se diver-
tem e nós conseguimos encontrar 
os amigos e curtir as apresenta-
ções de final de ano”, disse Leryson.

Fique de olho! Na edição de fevereiro do jornal Observador 
traremos uma cobertura completa das viagens realizadas pelo 
programa “De Malas Prontas” nos  meses  de  dezembro  e  janei-
ro. Teve praia, piscina, muita festa e integração pelo Brasil afora!  
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Gabriely e Alexandro, da Usina Buriti

Anderson, Tamires, Felipe e Henrique, da Usina da Pedra

Esposa Luciana, as filhas Luíza e Eduarda e a prima Simony 
do Funcionário Elieverson Dias, da Usina Ipê

Lara Kely e José Ricardo Lourenço, da Usina Buriti

Fernando Lote, Daiane, João e Vitória, da Usina da Pedra

Sérgio Luiz Selegato realizando a entrega de brinquedos, 
na Usina Ipê 

“É a terceira vez que participo do 
programa com meus filhos. É mui-
to bom porque em Buritizal eles 
não tem acesso a esse tipo de atra-
ção cultural. Além disso, propor-
cionar esse momento com o Papai 
Noel e a entrega de presentes tam-
bém acaba sendo diferente e único 
para eles”, ressalta Paulo Roberto.

Paulo Roberto, Priscila e os filhos Arthur e 
Miguel, da Usina Buriti

Angelo Ocanha, Arthur e Augusto, da Usina da Pedra

Anderson Lima de Oliveira, Tânia e a filha Lana, da Usina Ipê

Funcionários da Usina da Pedra durante a entrega 
de brinquedos, em Serrana

A esposa Maria e o filho João Henrique, do funcionário 
Danilo Gaudêncio, da Usina Ipê

Joriel, Tamiris e Davi Lucca, da Usina Buriti

Wilson Lemes da Rocha, Geisibel e os filhos Weverson e 
Brenda, da Usina da Pedra

Funcionários da Usina Buriti durante a entrega 
de brinquedos, em Buritizal



radar

Prêmios Visão Agro Brasil e 
MasterCana 2018

A cerimônia de entrega do 16° Prêmio Visão Agro Brasil 2018 aconteceu no 
dia 04 de dezembro, em Ribeirão Preto/SP, e reuniu cerca de 300 profissionais 
ligados ao setor sucroenergético. Representando a Usina da Pedra, o Gerente de 
Divisão Industrial esteve presente no evento para receber o troféu que destaca 
a unidade Pedra como uma das melhores Usinas do Brasil.  Já no dia 29 de 
outubro, Alexandre foi reconhecido como “Profissional do Ano – Bioenergia”, 
no MasterCana 2018, em São Paulo. Essa é a mais tradicional premiação setorial 
que, desde 1988, vem reconhecendo o mérito das pessoas e organizações que 
se destacam no aprimoramento humano, tecnológico e socioeconômico do 
agronegócio brasileiro.

Alexandre Menezes recebendo o 
16º prêmio Visão Agro Brasil  2018

Alexandre Menezes recebendo o prêmio 
Master Cana 2018
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Douglas Lima e os filhos Douglas Jr., Thales, Júlia
e Estefany, da Usina Ipê

“Meus filhos nunca tinham tido a 
oportunidade de assistir uma peça 
teatral antes, foi por meio do progra-
ma que tiveram essa oportunidade. 
Essa é a segunda vez que partici-
pamos e pra nós é essencial poder 
contar com o evento todo ano. As 
crianças mal podem esperar pela 
atração de 2019!”, finaliza Marcelo.

Marcelo de Souza, Tayná e os filhos Erick, 
Brenda, Marcela e Gabrielly, da Usina da Pedra

Tamiris e Manuela, esposa e filha do funcionário Matheus 
Gomes, da Usina Buriti

José Mário, Rosângela e Isadora, da Usina da Pedra

Felipe Silva, Marcela e Arthur, da Usina Buriti João Luiz Miranda, Priscila e a filha Emily, da Usina da Pedra

Crianças sendo recebidas pelo Papai Noel, Ronaldo de 
Angeli, da Usina Ipê

Benedito Rocha durante a entrega de brinquedos, na 
Usina Buriti.



Já no clima de final de ano, encerramento 
e apresentação de resultados, a empresa 

promoveu um dia diferente para celebrar 
o final da safra nas Usinas Buriti e Pedra. 
Respectivamente nos dias 17 e 18 de 
dezembro, as unidades promoveram a 
tradicional benção de final de safra e  
reunião de apresentação de resultados, 
com destaque para as frentes agrícolas de 
melhor desempenho em 2018. No refeitório, 
os funcionários foram surpreendidos pelo 
Coral da Companhia Minaz, de Ribeirão 
Preto, que trouxe uma apresentação 
com canções Natalinas, como “Noite 
Feliz”, “Boas Festas” e “Jingle Bell Rock”, 
que emocionaram e alegraram esse dia 
especial. A Diretoria e os Gerentes também 
estiveram presentes para parabenizar os 
funcionários por mais um ano e mais uma 
boa safra. Parabéns a todos!

Durante os meses de dezembro e janeiro/19, mais de 610 funcionários das unidades Pedra e Buriti 
participaram dos treinamentos preparatórios para ao Plantio de cana. São programas voltados à 

Segurança do trabalho, procedimentos operacionais, produtividade e qualidade nas operações de plantio, 
colheita de mudas e transporte. Todo trabalho é desenvolvido com total participação e apoio das lideranças. 
Destaca-se como um dos principais objetivos, o alinhamento entre as equipes e comprometimento 
dos funcionários com as metas da empresa na constante busca pela excelência do plantio, sustentada 
pelos pilares da segurança, respeito ao meio ambiente e qualidade das operações. Vale ressaltar que o 
plantio de hoje é o responsável pelo canavial dos próximos anos, por isso, precisa ser bem feito, na hora 
certa e com muito capricho. Nesse ano, o processo terá como novidade o plantio de MEIOSI (Método 
Interrotacional Ocorrendo Simultaneamente), que já apresentamos aqui no jornal Observador. Lembrando 
que o objetivo da MEIOSI é a antecipação do plantio da “muda” na área que será realizada o plantio. 
Um sistema com inúmeras vantagens: muda com maior sanidade, melhor qualidade e produtividade do 
canavial, bem como a redução da estrutura operacional. Além do custo total dessa técnica que é inferior 
quando comparado ao plantio tradicional da cana de açúcar. Na Usina Ipê, os funcionários participarão 
dos treinamentos somente em março, pois a unidade possui um período diferente de plantio. 
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Final de Safra
Apresentação de resultados e 
surpresas para funcionários.  

Benção de safra, reunião de metas e 
apresentação da Cia Minaz, na Usina Buriti

Benção de safra e apresentação da Cia Minaz, na 
Usina da Pedra

treinamento

Formação continuada!
Funcionários são preparados para o plantio 2019.

Turmas de plantio da Usina da Pedra

Turmas de plantio da Usina Buriti
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USINA DA PEDRA

 Índices 
 Distribuição Grupo I Grupo II
REND. INDUSTRIAL - R.T.C.            93,54% 49,00%     68,00%
TERRA CANA  4,31 23,60%     33,00%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS  1,0480   9,60%     12,60%
REND.ENERG.TRANSP.CANA          74,1   9,60%     12,60%
TOTAL                       91,80%       126,20%

  
USINA BURITI
 Índices 
 Distribuição Grupo I Grupo II
REND. INDUSTRIAL - R.T.C.  94,55% 69,00%   96,00%
TERRA CANA 5,19 13,60%   19,00%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS    1,0160   8,40%   11,90%
REND.ENERG.TRANSP.CANA        62,3   6,00%     8,50%
TOTAL                        97,00%    135,40%

Programa de Participação nos Resultados 
Acumulado - Período de apuração até 12 de dezembro de 2019

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.  95,12% 71,00%  100,00%
TERRA CANA 6,47 13,60%   19,00%
REND.ENERG.COLHEITADEIRAS    1,0090   7,20%   10,20%
REND.ENERG.TRANSP.CANA         78,9   8,40%   11,90%
TOTAL                        100,20%   141,10%

Alunos universitários, da Alemanha, 
em visita à Usina da Pedra

Com o objetivo de aproximar a empresa dos mais diversos públicos, o programa “De 
Portas Abertas”, recebeu, apenas no ano de 2018, 692 pessoas nas três unidades da 

Pedra Agroindustrial. Dentre os visitantes, estiveram alunos e Professores das Escolas 
Municipais da região de Serrana, que vieram mediante a parceria com a ABAG RP, 
funcionários da Copersucar, estudantes universitários e de cursos técnicos, 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 profissionais da Pedra, Buriti e Ipê que realizam a monitoria técnica.

Como faço para visitar a 
Pedra Agroindustrial? 

Solicite a visita com pelo menos um mês de 
antecedência. 
Encaminhe o pedido de visita com os dados 
necessários* para o e-mail comunicacao@uspedra.
com.br 

* Dados necessários: Data, quantidade de pessoas, curso/empresa, 
telefone, e-mail e qual área gostaria de visitar (agrícola/indústria). 

O software S-PAA (Soteica - Processos Açúcar 
e Álcool) é um otimizador de processos. 

Baseado nas capacidades dos equipamentos 
instalados e parâmetros operacionais que são 
previamente definidos (como alvos, limites, 
restrições, etc), o software monta um simulador 
e trabalha em tempo real por meio de quatro 
componentes:

•  Aquisição de dados da Qualidade (laboratórios / 
administrativo - dependendo da interface e nível de 
integração entre softwares) e industrial (automação);

•  Simulação do modelo matemático da planta real;

•   Cálculos de otimização para definir onde e como atuar;
• Atuação nas variáveis do processo, tornando-o 
mais eficiente.

De acordo com Danilo Gutierrez, Gerente de 
Novos Negócios, “com todos esses dados o 
sistema já consegue alterar valores das metas 
dos parâmetros de processo para valores 
otimizados, tornando o processo mais eficiente. 
Como por exemplo: reduzir o consumo de vapor 
no processo sendo possível direcionar mais 
vapor para geração de energia. A medida que 
nos tornamos mais eficientes, temos condições 
de produzir mais com a mesma matéria prima 
(aumentando nossa receita) e reduzir custos”, 
ressalta. Implantado na safra 18/19 na Usina da 
Pedra, agora o software está sendo instalado 
na Usina Buriti e em 2020 será na Usina Ipê. 
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indústria

Programa de Visitas 

Novas tecnologias na indústria!

Pedra Agroindustrial recebe mais de 600 visitantes em 2018.

Projeto piloto na unidade Pedra, o software S-PAA deve ser 
instalado nas próximas safras nas Usinas Buriti e Ipê.

Funcionários no COI, da Usina da Pedra, 
monitorando o processo industrial.

Planta industrial, da Usina da Pedra, pelo S-PAA. 
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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. 

institucional


