
Investimentos e boas práticas reforçam o compromisso 
da Pedra Agroindustrial. 

O COMPROMISSO DA PEDRA AGROINDUSTRIAL COM 
A COMUNIDADE, OS FUNCIONÁRIOS  E  A PRODUTIVIDADE.

Saúde e Segurança.
Tecnologia e Inovação.

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° 565 • abril de 2020ano 50 • n° 565 • abril de 2020

saúde
Novas ações frente

 ao Coronavírus (COVID-19)
p.04

saúde
Diabetes, informe-se sobre 
esta doença
p.06

 
curiosidades
Fique atento aos crimes virtuais
p.08

treinamentos
Treinamentos preparatórios 
para a Safra
p.04

curiosidades
Imposto de renda 2020:
novidades para a declaração
p.08

 
qualidade
Implantação do Projeto PULO:
Pedra Unida, Limpa e Organizada
p.06

empresa
Conheça o setor: 
Qualidade
p.07



Microsoft Teams

Mobilidade e acessibilidade! 
Tablets

Smartphones

A empresa investiu em mobilidade e acessibilidade, possui hoje mais de 
1000 tablets que ajudam no registro e visualização das informações em 
diversos departamentos, por exemplo:

Para manter a comunicação e colaboração 
entre os funcionários, foi antecipado o 
uso da ferramenta TEAMS, que integra o 
programa Office 365. Com ela é possível:

• Realizar reuniões, com compartilhamento de telas;
• Enviar mensagens;
• Gerenciar equipes;
• Acompanhar atividades;
• Compartilhar arquivos;
• Tudo isso de forma centralizada e remota.

Recursos Humanos: Aplicativo para coleta de ponto.
Agrícola: Totvs; Caderno de Mapas; SmartBio, entre outros, que 
auxiliam em uma agricultura de precisão, monitoramento e logística.
Treinamento: Evolua e Kahoot, que auxiliam nos processos de 
integração e treinamento.
Tecnologia da Informação: Aplicação “Pulsus” que faz o inventário, 
monitoramento, bloqueio e instalação de novos aplicativos nos Tablets. 
Com essa solução, a equipe de TI consegue disponibilizar e controlar as 
aplicações remotamente.

Financeiro e Suprimentos: Aplicativo “Fiori” para aprovação 
de solicitações.
SAC: Aplicativo para acesso aos dados do SAP Analytics Cloud.
Parceria Agrícola: Aplicativo Salesforce para formalização dos contratos 
de Parceiros e Fornecedores de cana. 

Inserida como setor essencial nesse cenário de pandemia, a 
empresa promoveu diversos investimentos e melhorias para 

não só aprimorar processos, mas também dar continuidade às 
suas atividades. Para tal, criou possibilidades para aquelas que 
podem ser executadas de forma remota, evitando a proliferação 
do Coronavírus e mantendo o abastecimento de etanol, açúcar e 
energia elétrica no Brasil e no mundo.

A inovação nesse contexto é essencial, pois permite criar soluções 
em comunicação que priorizam a saúde dos funcionários, ao 
mesmo tempo que minimizam os impactos na operação e 
disponibilizam ferramentas para aumentar a produtividade, 
aprimorar processos e a qualidade de dados para a tomada 
de decisões, sem abrir mão da confiabilidade e segurança das 
informações. 

A empresa vem acompanhando a evolução da tecnologia da 
informação e investe na área já há alguns anos. De maneira 
consciente e avaliando as melhores opções do mercado, hoje já 
possui uma indústria automatizada, com monitoramento pelos 
Centros de Operações Integradas (COI), e agricultura de precisão 
no campo, com o uso de drones e sistemas conectados para 
melhor logística e produtividade. 

A partir da safra 2020/21, os Centros de Operações Agrícolas 
(COA) começaram a monitorar e auxiliar 24h o andamento das 
operações. Ao mesmo tempo, em continuidade à Campanha 
“Pisoteio Tolerância Zero”, todos os equipamentos agrícolas, 
das três unidades, foram ajustados com o objetivo de preservar 
as linhas de cana e evitar a compactação do solo. A ação se 
tornou essencial para que melhores resultados no cultivo e na 
colheita fossem alcançados. Somente nesse primeiro mês de 
safra, a empresa já conquistou um recorde de moagem diária 
simultâneo nas três unidades, contabilizando 66.457 ton realizado 
no dia 12 de abril de 2020. Um bom trabalho em equipe e um 
reconhecimento dos benefícios que as tecnologias aplicadas em 
sistemas e processos já estão proporcionando no alcance das 
metas e indicadores.  

Na área de Suporte em Informática, também foram realizadas 
diversas inovações e implantações para que possibilitem maior 
agilidade, mobilidade e acessibilidade aos funcionários. Agora, 
todos têm a possibilidade de assinar documentos de forma 
digital, de maneira rápida e segura, inclusive pelo celular, sem 
perder a validade jurídica. Além disso, a empresa também conta 
com um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e 
com o SAP Analytics Cloud (SAC), que atende as necessidades de 
extração e visualização de informações e dados de processos para 
análise e apoio às tomadas de decisões.

Nesse momento, essas ferramentas são essenciais para que seja 
possível evitar e/ou reduzir o contato entre os funcionários nas 
unidades. A equipe de suporte agiu rapidamente disponibilizando 
toda infraestrutura necessária para possibilitar, aos setores em 
que era possível, o acesso remoto. Dessa forma, os ambientes 
permanecem com quantidades reduzidas de pessoas e os 
processos continuam em andamento com parte dos funcionários 
em home office. O home office é uma medida que protege 
quem precisa estar presencialmente na empresa e também 

quem consegue atuar de forma remota, evitando contatos 
desnecessários e a transmissão do vírus.
Para atender essa nova demanda, a capacidade dos servidores foi 
aumentada e as configurações alteradas para garantir: segurança, 
disponibilidade e integridade. Dentre as principais ferramentas 
que auxiliam nesse processo e que fazem parte dos recursos 
tecnológicos, está a virtualização, tecnologia que permite 
aumentar a capacidade de processamento da infraestrutura de 
acordo com a demanda. Além dos sistemas de segurança, que são 
responsáveis por gerenciar, monitorar e proteger todo o tráfego 
que chega ou sai para a internet e também permitem estabelecer 
a conexão (VPN) entre a casa do  funcionário e a estrutura da 
Pedra. 
Por meio de uma constante inovação em processos, sistemas e 
canais, a empresa evolui para o alcance de suas metas, contribui 
de todas as formas possíveis e busca ferramentas para proteger a 
saúde de seus funcionários frente ao cenário de pandemia que o 
mundo vive.

“A rotina de trabalho em casa 
proporcionou uma segurança 
a mais para a saúde dos 
funcionários, ao mesmo 
tempo permitiu o exercício da 
criatividade e da proatividade 
na resolução das atividades. As 
pessoas que tiveram contato com 
esta experiência se depararam 
com uma nova forma de 
trabalho e aperfeiçoamento dos 
processos produtivos”, finalizou 
Rodolfo Oliveira, Analista de 
Suprimentos.

“Em situações de crise é possível 
encontrar oportunidades e o home 
office, que era uma opção pouco 
utilizada até então, se revelou 
extremamente eficiente. Não 
tivemos perdas de produtividade e 
quem contribuiu com essa medida 
trabalhando de casa, conseguiu se 
adaptar rapidamente. Com certeza 
a visão que tínhamos sobre o 
trabalho remoto mudou de forma 
positiva”, comentou Renato do 
Bem, Gestor da Parceria Agrícola e 
Controle de Dados.

“Além do fator protetivo, foi 
possível manter a produtividade 
com o home office. As ferramentas 
disponibilizadas para viabilizar 
a comunicação e a troca de 
informações entre os funcionários 
permitiram velocidade e segurança 
na execução das atividades, 
mesmo trabalhando remotamente. 
Esta experiência deixou uma 
boa impressão sobre possíveis 
aplicações no futuro”, ressaltou 
Lucas Bonagamba, Analista de 
Suporte de Informática.
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Capa

Saúde e segurança.
Tecnologia e inovação.
Investimentos e boas práticas reforçam o 
compromisso da Pedra Agroindustrial com 
os funcionários, a comunidade e o país. 

Equipe de Tecnologia da Informação, da Pedra Agroindustrial, responsável pela implementação da ferramenta.
Da esquerda para a direita: Ricardo Alexandre Silva, Evandro Coró, Francisco Tristão e André Brancalion

Interface do Microsoft Teams em dispositivos eletrônicos



Plano de Saúde

Beneficiários da São Francisco 
Saúde

Beneficiários da Unimed 
Norte Paulisa

Beneficiários da Unimed Andradina

Beneficiários da Unimed Dracena

• Canal para esclarecimento de dúvidas e/ou sintomas: 

• Canal para esclarecimento de dúvidas e/ou sintomas: (16) 9 9679-6580 /                  
(16) 9 9679-1535 ou acesse o site ao lado e faça o teste: www.coronabr.com.br

• Canal para esclarecimento de dúvidas e/ou sintomas: (18) 3723-4123 / 3723-4127 
ou acesse o site a seguir e faça o teste: www.coronabr.com.br

• Canal para esclarecimento de dúvidas e/ou sintomas: 0800-723-3333  ou acesse o 
site a seguir e faça o teste: www.coronabr.com.br

• Teleconsulta: Ligue para o consultório do Especialista para agendar o seu horário. Em 
seguida, solicite a autorização e o Médico entrará em contato.

• Plantão pediátrico:  O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, e 
aos sábados e domingos, das 14h às 18h.  

• Atendimento público para autorizações de guias pelo telefone, ligue: (18) 99700-0898.

• Para conversar com os Psicólogos: (16) 3830-3048 (Viver Bem). 

• Para conversar com os Nutricionistas: 

• Para conversar com os Psicólogos: 
http://bit.ly/chatcoronavirushapvida

http://bit.ly/chatnutrição

Atendimento das 8h às 18h (domingo a domingo) ou converse com a equipe do plano de saúde por meio do 0800-737-3838 (opção 2 - atendimento 24h por dia).
Se tiver dúvidas sobre suas consultas, ligue para (16) 3434-3650 para Ribeirão Preto e 0300-789-3650 para demais localidades. 

Atendimento público para autorizações de segunda a sexta das 09 às 15h (R. Coronel Flauzino Barbosa Sandoval, 1480). O que for possível autorizar pelo telefone 
ligue: (16) 3830-3000 / (16) 98162-0324 ou whatsapp. 

Atendimento público no escritório administrativo pelo telefone, ligue: (18) 3702-4000.

http://bit.ly/chatpsicologia

Campanha do Agasalho 2020
De 01 de abril a 30 de maio.
Diante da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Pedra Agroindustrial reforça a importância da solidariedade 
com famílias que necessitam de apoio e doações para enfrentar o inverno.  Devido ao risco de contaminação, 
a orientação é que todas as roupas sejam lavadas e colocadas em sacolas plásticas antes de serem colocadas 
nos pontos de coleta. 

Todas as doações serão encaminhadas para o Fundo Social de Solidariedade das regiões de atuação da 
empresa. Em caso de dúvidas, procure pelo Serviço Social e confira os pontos de coleta de sua unidade. 

O benefício assegura a sua saúde e reforça a preocupação da empresa com o seu bem-estar e de toda a sua família. Numa visão preventiva e com foco 
na qualidade de vida, é essencial ter acesso à assistência à saúde sempre que precisar. Para esclarecimento de dúvidas e atendimento no período da 
pandemia, acione os serviços e canais abaixo:

Nota de esclarecimento: A empresa ressalta que, nessa edição do Jornal Observador, todas as fotos de grupos com pessoas sem a utilização de máscaras foram registradas antes da 
definição do regulamento interno da Pedra Agroindustrial, baseado nas orientações do Ministério da Saúde e Decreto Estadual, que determina o uso obrigatório de máscaras como 
medida preventiva a transmissão do Coronavírus (COVID-19).

Dracena

Andradina

Norte Paulista

A Pedra Agroindustrial permanece acompanhando as orientações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde frente ao 
Coronavírus (COVID-19).  Durante o mês de abril, a empresa aderiu a 
novas medidas preventivas e protetivas para a saúde de seus funcionários 
e familiares.
Para prevenir doenças respiratórias, que podem impactar o 
sistema imunológico e favorecer o aparecimento de outras 
infecções, a empresa promoveu a vacinação contra a gripe 
nas três unidades. Também como medida protetiva, foram 
distribuídas máscaras de tecido para todos os funcionários 
para uso obrigatório nos transportes coletivos, trajetos, visitas 
a outros setores, áreas de descanso e ambientes com duas ou 
mais pessoas. Pensando na proteção dos familiares, a empresa realizou a 
doação de 1L de álcool 70% para todos os funcionários para higienização 
de ambientes e superfícies em suas residências. (Por se tratar de um 

produto inflamável, a empresa alerta que é necessário manter longe de 
fontes de calor e do alcance das crianças e animais de estimação.
O produto deve ser mantido em ambiente arejado e com sombra). Com 
o propósito de contribuir com a comunidade, a Pedra Agroindustrial 

realizou a doação de 6500 cestas básicas ao Fundo Social de 
Solidariedade para distribuição às famílias que se encontram em 
situação de risco e vulnerabilidade social, nas regiões de atuação 
da empresa, e para auxiliar no combate à rápida transmissão 
do vírus, até o momento foram doados cerca de 9000 litros de 
álcool 70% para diversas instituições de saúde e prefeituras. 

Todas as medidas protetivas e preventivas têm como finalidade 
contribuir ao máximo para evitar a disseminação do vírus e minizar os 
impactos sociais nas comunidades. Porém, a conscientização, união 
e integração de todos em busca desse único propósito é essencial. O 
esforço de cada pessoa, em particular, e da comunidade, como um todo, é 
fundamental para conter a dispersão da COVID-19. Faça a sua parte!
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saúde

Novas ações frente ao Coronavírus (COVID-19)
Medidas preventivas para a proteção, saúde e segurança de todos.

Medição de temperatura de funcionário, na Usina Buriti Dr. Marcos Manteiga e Karina Soares, da Usina Ipê, com 
a equipe de vacinação contra a gripe

Doação de cestas básicas em Andradina/SP, realizada
pela Usina Ipê

A Brigada de Incêndio, da Usina Buriti, seguindo a 
orientação da utilização de máscaras também no campo

Doação de álcool 70% para prefeituras e instituições de 
saúde

Funcionários, da Usina da Pedra, utilizando máscaras, 
em conformidade com a obrigatoriedade do uso nas 
dependências da empresa

Envasamento de álcool 70%, na Usina da Pedra para 
distribuição em todos os setores e equipamentos agrícolas

Funcionários, da Usina Buriti, recebendo o álcool 70%

Doação de cestas básicas em Igarapava/SP, promovida 
pela Usina Buriti 



Doação de álcool 70%
Diante da pandemia do Coronavírus – COVID-19, o setor precisou se adequar para atender a demanda de produção de álcool 70% para doações aos 
funcionários, às instituições de saúde e prefeituras das regiões de atuação da empresa.

“Foi uma experiência única, uma oportunidade de contribuir com todos neste desafio. Participei de todo 
o processo, inclusive na parte de verificação da qualidade do álcool 70%. Pude acompanhar a união dos 
setores como laboratório, enfermagem, segurança patrimonial e gestão envolvidos por um único propósito. 
Foi importante ver a empresa mobilizada nessa ação de prevenção e gratificante observar cada funcionário 
saindo no final do dia com seu frasco, levando proteção para sua casa e sua família”, ressaltou Tiago Sozzin, 
Técnico de Processos Industriais na Usina Ipê. 

“Gostaria de parabenizar todas as equipes envolvidas e a Pedra Agroindustrial por dar continuidade à nossa 
Política de Gestão que visa “promover a conscientização e comunicação para todos os níveis da empresa”. 
Também por manter um compromisso com sua missão tendo responsabilidade e desenvolvimento social 
com os funcionários e as cidades ao seu redor”, disse Felipe Silva, Gestor do Laboratório, da Usina Buriti.

Desempenho
entre 70% e  80%
Cartão Amarelo

Desempenho
acima de  80%
Gol

Desempenho
menor que 70%
Cartão Vermelho

Durante a safra 2019/20, os Fornecedores de Cana, da Pedra Agroindustrial, tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência de conhecer 
de perto o Hospital do Amor, em Barretos/SP, e participar do “Agro contra o câncer”, programa criado pela instituição com o objetivo de 

fidelizar doadores do Agronegócio e incentivá-los a se tornarem parceiros na luta contra o câncer.
 
No decorrer do ano, os Fornecedores das três unidades da Pedra Agroindustrial contribuíram com doações vinculadas às toneladas de cana 
entregues nas usinas e o valor arrecadado para o programa foi de R$132.684,99. A doação, realizada durante o mês de abril de 2020, fidelizou 
a parceria firmada entre a Pedra Agroindustrial, os Fornecedores e o Hospital de Amor, proporcionando um apoio e auxílio na manutenção de 
todas as atividades desenvolvidas pela instituição no tratamento de mais de 190 mil pacientes, de todos os estados brasileiros. 

Os novos integrantes da CIPA, nas unidades Buriti e Pedra, assumiram 
a gestão e foram empossados durante os meses de março e abril. De 

fundamental importância para que empresa e funcionários desenvolvam 
conjuntamente ações de prevenção e melhorem a qualidade do ambiente 
de trabalho, preservando a vida e promovendo a saúde do trabalhador, 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é constituída por 
meio de eleição direta e indicações da empresa. Na unidade Ipê, como 
as eleições ocorreriam nas semanas posteriores às ações de medidas 
preventivas frente ao Coronavírus e por decreto do Ministério da Economia, 
a comissão de 2019 foi mantida e o processo eleitoral suspenso até o 
encerramento do estado de calamidade pública.
As reuniões de posse de 2020 também não foram realizadas 
presencialmente a fim de evitar aglomerações. Porém, as equipes de 
Segurança do Trabalho, relembraram ações de segurança promovidas 
em 2019 e os indicadores de resultados do setor para os novos Cipeiros 
e gestão de forma virtual, ressaltando a importância das medidas 
preventivas e respeito às normas internas. Além disso, reforçaram que não 
são apenas os integrantes da CIPA os responsáveis pelo monitoramento 
do ambiente de trabalho e pelo desenvolvimento das ações juntamente 
com os profissionais de Saúde e Segurança. Esta é uma atribuição de 
todos dentro da empresa, preservando a sua integridade e a de seus 

O Sistema de Gestão da Qualidade visa à manutenção e o 
aprimoramento do controle dos processos da empresa, para que um 
padrão de excelência seja mantido e que as ações dos funcionários no 
desempenho de suas atividades sejam realizadas conforme as normas 
internas.
O setor controla a qualidade dos processos e dos produtos e faz a 
medição das perdas setoriais, de forma que todos busquem o alcance 

das metas fixadas pela empresa, com aumento da produtividade e 
eficiências industriais mais elevadas. O controle da especificação dos 
produtos, etanol e açúcar, na produção, estocagem e expedição é 
essencial para que as normas estabelecidas pela Copersucar sejam 
atendidas. Análises de todo o processo industrial, desde a cana-de-
açúcar, extração, geração de vapor e energia, fabricação do açúcar, 
fermentação, destilação, águas de processo, água potável, açúcar e 
etanol são realizadas.  Por meio do acompanhamento dos indicadores 
de cada setor, informações para a tomada de decisões são geradas 
de forma a auxiliar os gestores nas ações corretivas, preventivas e de 
melhorias, visando o aprimoramento dos processos e à satisfação dos 
nossos clientes.

Com o objetivo de transformar e padronizar o comportamento do funcionário no ambiente de trabalho, a empresa criou o projeto-
piloto PULO (Pedra Unida, Limpa e Organizada). Inicialmente será desenvolvido na área industrial da Usina da Pedra, com o objetivo 

de alinhar todos os setores para que estejam em conformidade com as normas exigidas de higiene, organização, segurança e colaboração.  

O projeto proporcionará a base necessária para a ambientação estrutural e comportamental para a implantação do Sistema de Gestão 
de Qualidade e Segurança de Alimentos, por meio de conceitos básicos de limpeza e organização, que vão além do ambiente físico, 
pois também visam a adequação comportamental por meio de estímulos a serem fornecidos durante a implantação e manutenção do 
programa.

Para a execução do projeto será utilizado o conceito do futebol para trabalhar de forma lúdica com todos os funcionários envolvidos. Uma 
das suas principais ferramentas será uma avaliação quinzenal de todos os setores da indústria. Cada área terá um capitão do time por 
turno que terá a função de avaliar a área no dia a dia 
solicitando melhorias sobre aspectos de organização, 
padronização e limpeza.

companheiros. Diante da pandemia e por período indeterminado, as 
reuniões da CIPA serão substituídas por inspeções em campo.

Ficou interessado e quer saber um pouco mais? 
Procure o setor de Segurança do Trabalho de sua unidade!
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empresa

segurança

social

qualidade

Agro contra o câncer

Setor de qualidade desenvolve Projeto PULO 

Posse das CIPAs

Conheça o setor: Qualidade
Doação de Fornecedores de Cana firma a parceria com a instituição.

Pedra Unida, Limpa e Organizada. 

Nova gestão assume para a Safra 20/21.

Aprimoramento, padronização e controle de processos.

Membros da CIPA / CIPATR, da Usina Ipê, Usina Buriti e Usina da Pedra, 
respectivamente

João Vitor Caldato (ao centro), da Usina Ipê, com os 
fornecedores Everson Lorenzato, Valdemir Joanini, Celso
Deliberto e Eduardo Guimarães 

Bruno Biagi Barros, da Usina da Pedra, e César Ferreira, 
da Usina Buriti, com Fornecedores e funcionários da 
Pedra Agroindustrial, durante visita ao Hospital de Amor

Hebert Trawitzki da Usina da Pedra, com o fornecedor 
Sérgio Alberto Garcia e José Rubens de Carvalho do 
Hospital do Amor, de Barretos

Indicadores desempenho indústria: Dados acumulados até 16/04/2020
Produto

MOAGEM TOTAL (ton)

ETANOL ANIDRO (m3)

ENERGIA
EXPORTADA (MW)

ETANOL TOTAL (m3)
ETANOL HIDRATADO (m3)

AÇÚCAR (ton)

272.893

0

10.855
10.855

11.513

12.910 39.936 22.408
33.405

11.513

3.163
16.073 39.936 55.813

VHP - PLUS

BIO PEDRA BIO BURITI BIO IPÊ

BVECERPA

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL

258.886

14.661

16.892
2.231

0 0 11.513

639.580

19.954

46.156
26.202

1.171.359

34.615

73.903
39.288

111.822

Usina da Pedra Usina Buriti Usina Ipê Pedra Agroindustrial

AÇÚCAR TOTAL (ton)

ENERGIA EXPORTADA TOTAL (MW) 



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. 
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curiosidades

IR 2020: O que mudou?
Prazo de entrega: Devido a pandemia foi prorrogado até o dia 30 de junho. 

Rendimentos recebidos acumuladamente - isenção 65 anos: Neste ano, é possível informar na ficha “Rendimentos recebidos 
acumuladamente” o valor da parcela isenta para aposentados e pensionistas com mais de 65 anos.

Quem deve declarar? Deve declarar o IR neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019.

Doação ao fundo do Idoso: A partir desse ano é possível realizar a doação a fundos de idosos diretamente na declaração do IR (e não 
somente no ano-base 2019), até o limite individual de 3% do imposto devido. Assim, não há mais a necessidade do desembolso durante 
todo o ano anterior.

Restituição chegará antes: O calendário de restituições começará mais cedo neste ano e o prazo está mantido mesmo com a pandemia: 
serão 5 lotes e não 7, como ocorreu até o ano passado. O primeiro lote está programado para o dia 29 de maio, com o último lote previsto 
para 30 de setembro.

Dados mais detalhados e novos campos obrigatórios: O programa gerador do IR 2020 traz campos novos. Para as informações 
bancárias de conta corrente ou poupança foi incluído o campo de código do banco, o que não havia até o ano passado.

Matrícula de imóvel e número do Renavam seguem opcionais: Informações complementares de bens e direitos, como número de 
matrícula, IPTU e data de aquisição de imóveis, além do número do Renavam de veículos, continuam opcionais.

Veja as novidades no Imposto 
de Renda deste ano!

institucional

A cada nascer do sol, 
a sua força se renova.

É da sua dedicação que 
vem a energia essencial 
para o abastecimento 
do país!

#oagronaopara

Uma homenagem da:


