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Prezados e caros colaboradores e amigos, boa tarde!

A Usina Diana tem o orgulho e satisfação de informar a todos vo-
cês sobre a aquisição de uma Linha de Moenda completa, incluin-
do desde o Hilo até as esteiras de bagaço, a mesa , esteira de 
alimentação - picador – desfibrador, todos esses 54”, 04 ternos de 
moenda 48”x33”, motores, tubulações, quadros e painéis elétri-
cos, ponte rolante, parafusos, fios, todos os projetos. Enfim tudo! 
Ela é completa!

Mesmo nesses tempos difíceis e turbulentos, os profissionais da 
Usina Diana têm se empenhado e feito a sua lição de casa. Com 
isso, mesmo com os preços muito ruins tanto de álcool como de 
açúcar, os nossos estão um pouco melhores, mais protegidos do 
que o da maioria das usinas. Além disso, nossa moagem e nossas 
produções de etanol e açúcar, bem como o nosso TCH, estão me-
lhores do que os dos anos anteriores. No entanto, com essa crise 
precisamos melhorar cada vez mais. Não podemos relaxar.
 
De qualquer maneira, continuo pedindo encarecidamente  a to-
dos vocês, nossos colaboradores, parceiros, amigos: vamos ficar 
atentos para economizar cada centavo. O mercado está muito 
ruim e nós, aqui na Diana, estamos investindo muito em seguran-
ça, capacitação e cursos para nossos colaboradores, além de sus-
tentabilidade, para cumprirmos o exigido pela CETESB, que nos 
garante as Licenças de Operação da Usina. Estamos também in-
vestindo em nosso canavial, que oferece a possibilidade do bônus 
no final da safra. Ou seja, precisamos economizar cada centavo, 
pois somente assim a Diana vai conseguir passar por essa crise e 
ainda crescer e ser modernizada.
 
Entre os anos de 2005 a 2009, a Usina Diana moeu em média 
780.000 toneladas de cana e produziu, em média, 43.700 tone-
ladas de açúcar e 37.200.000 litros de etanol. No ano passado, 
safra de 2012/13, nós já atingimos o recorde, com uma moagem 
de 1.009.621,62 toneladas de cana e a produção de 72.399 to-
neladas de açúcar e 31.551.158 litros de etanol. Com a aquisi-
ção dessa nova Linha de Moenda completa, pretendemos atingir 
números ainda melhores: uma moagem em torno de 1.780.000 
toneladas de cana, a produção de 130.000 toneladas de açúcar e 
mais de 50.000.000 litros de etanol.

Além disso, estamos com projetos adiantados para a implemen-

Editorial
tar uma Co-geração e posterior venda de energia elétrica, moder-
nizando, assim, toda a nossa planta industrial.

Muito mais importante do que esses números de produção e re-
ceita são as nossas conquistas nas áreas de segurança, com uma 
queda significativa no número de acidentes, comprovada pela di-
minuição no recolhimento do imposto previdenciário (INSS), devi-
do à diminuição do FAP (Fator Acidentário de Prevenção). 

Instituímos um plano de bonificação de participação no PPR (Pro-
grama de Participação no Resultado da Cia) para todos os nossos 
colaboradores com mais de dois anos de casa. 
Também tivemos importantes avanços na área ambiental com a 
implantação de uma gerência de sustentabilidade. Hoje, todo o 
esgoto doméstico é tratado e exposto de forma adequada graças 
à instalação de uma ETA, assim como toda a água contaminada 
por óleos, graxas e lubrificante é tratada e retorna para o reuso. 
As cinzas e as partes sólidas referentes à exaustão das caldeiras 
também são filtradas, tratadas e separadas. 

Uma Central de Coleta Seletiva de Resíduos foi implantada para 
que onde toda e qualquer embalagem de defensivo agrícola, lu-
brificantes sejam separados e também recebam o tratamento 
adequado.

Além disso, realizamos o sonho da nossa principal  acionista, a 
Dra. Renata, com a criação e implantação do CCI-DI (Centro de 
Capacitação e Integração Diana), com o qual já realizamos mais 
de 50 cursos, entre profissionalizantes do Senai e operacionais 
internos, além de atualização e palestras tanto para os nossos 
colaboradores como para a população local. Formamos mais de 
50 profissionais, como torneiros mecânicos, mecânico ciclo die-
sel, auxiliar de mecânico de manutenção e operador de colhedora 
mecanizada. As diversas palestras abordaram temas como o Pro-
jeto Cana Limpa, as queimadas e o Novo Código Florestal.

Essas são algumas das conquistas de todos vocês, de todos os 
nossos colaboradores! Por isso, gostaríamos de dividi-las! E que o 
Sr. nosso Deus continue nos abençoando e protegendo com sua 
Mão Generosa, bem como iluminando a nossa caminhada.

Grande Abraço.

Ricardo Junqueira
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Eduardo Corbucci
Diretor Agrícola

Agrícola

CONFIRMANDO AS EXPECTATIVAS, RITMO 
DE MOAGEM DE CANA NA DIANA E NO 
CENTRO-SUL É O MAIOR DESTA SAFRA
O ritmo de moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul do país, 
responsável por cerca de 70% da safra nacional, está mais in-
tenso nesta temporada (2013/14) em comparação com o ciclo 
anterior, segundo a consultoria Datagro. Na Diana, em 2012, nes-
ta época do ano havíamos esmagado 313.000 toneladas e, em 
2013, até o momento foram 371.000 toneladas. Um aumento 
de 19%.

Desde o início da safra, no fim de março até 1º de junho, o pro-
cessamento de cana na região totalizou 116,1 milhões de tone-
ladas, diante de 70,8 milhões no mesmo período da temporada 
passada (2012/13).

Segundo Plinio Nastari, presidente da Datagro, o setor está com 
uma quinzena de moagem adiantada, o que vai diminuir o vo-
lume de cana a ser moído no fim do ciclo, cujo rendimento é 
menor. “Com menos cana para ser processada no fim do ano, 
os níveis de ATR (Açúcar Total Recuperável) da planta ficam ele-
vados”, diz. 

Além do melhor rendimento industrial, a produtividade agrícola 
aumentou graças ao clima favorável, com chuvas na medida cer-
ta. No Estado de São Paulo, por exemplo, em abril e maio, o ren-
dimento no campo foi 13,8% maior nesta temporada 2013/14 
(85,4 toneladas de cana por hectare), em comparação com o 
mesmo período do ciclo anterior (2012/13). Na Diana, com todo 
o investimento realizado na lavoura, estamos com 94 ton/ha.

Por outro lado, aumentou a infestação de pragas, como a cigar-
rinha e a broca, que passou de 3,8% para 4% no último mês. Na 
Diana, em 2012, o índice de infestação por brocas na cana pró-
pria foi 1,63%. Até o momento, estamos com 4,02%. As usinas 
sucroalcooleiras devem ampliar em dois pontos percentuais, 
para 52,6%, a fatia da produção de cana-de-açúcar destinada à 
produção de etanol na safra 2013/14.

Com isso, o percentual da safra destinada à fabricação de açú-
car deve cair para 47,4%.

Segundo a Datagro, a mudança reflete a maior remuneração do 
biocombustível. “Atualmente, o preço do açúcar oscila em torno 
de 16,70 centavos de dólar por libra-peso no mercado interna-
cional, enquanto o etanol anidro (misturado à gasolina) chega 
a valer o equivalente a 20,17 centavos de dólar (R$ 1727 por 
metro cúbico) no Recife (PE)”, afirma Nastari.

Um levantamento realizado no início desta semana pela consul-
toria mostrou que 62% dos postos de combustível de São Paulo 
indicam um aumento de saída de etanol hidratado (utilizado di-
retamente nas bombas) em relação à gasolina. “Mas os núme-
ros só devem aparecer nas estatísticas da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) daqui a dois ou três meses”, conforme Nastari.

De acordo com a Datagro, o aumento do consumo de etanol 
hidratado se deve à transferência para o consumidor da redução 
dos preços ao produtor. Segundo a consultoria, de fevereiro a 
junho, as cotações do hidratado ao produtor recuaram 13,3% 
diante do grande volume de cana a ser processada nesta safra 
2013. Já os preços do mesmo produto ao consumidor caíram 
4,26%, na mesma base de comparação.
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Desde a implantação do programa, em fevereiro de 2013, diversos 
trabalhos estão sendo realizados na área industrial e agrícola.
Como exemplo, citamos um trabalho piloto realizado no setor 
elétrico, a implantação da APR (Análise Preliminar de Risco) e o 
cartão de bloqueio, cuja ferramenta colabora diretamente com a 
redução de acidentes. Tivemos um bate-papo com o colaborador 
Sr. Elias Ayres da Paixão, do setor elétrico, sobre a implantação da 
APR e do Cartão de Bloqueio:

“É muito fácil falar de Análise Preliminar de Risco quando se 
tem o hábito de praticá-la no cotidiano. A APR (Análise Prelimi-
nar de Risco) tem o objetivo de orientar as pessoas e garantir 
a segurança de todos os colaboradores, protegendo-os contra 
situações inesperadas e indesejadas na realização de manu-
tenções e serviços nas máquinas e equipamentos. O Cartão 
de Bloqueio é um complemento da APR, composto de duas 
partes: superior, que é preenchida e colocada no equipamen-
to desligado, e inferior, que fica com o executante da tarefa, 
quando somente após a liberação do canhoto o equipamento 
poderá ser ligado novamente”.

“Na minha visão, a implantação da APR e do Cartão de Bloqueio 
está sendo um difusor de cultura prevencionista na história da 
Usina Diana”.

“Devemos aproveitar o apoio do nosso Gestor Sr. Ricardo Jun-
queira, que não vem medindo esforços para a aquisição de 
equipamentos de segurança, EPI’s e EPC’s necessários para 
preservar a integridade física de seus colaboradores. Devemos 
também atender as orientações dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho, que estão aqui para nos orientar”.

“Segurança só se faz com o envolvimento e comprometimento 
de todos os colaboradores”, conclui, Sr Elias, dizendo que tem 
orgulho de fazer parte da família Diana.

Nossa próxima etapa será estender o trabalho gradativamente 
aos demais setores da empresa.

segurançano trabalho
segurança
no trabalho
PROGRAMA ACIDENTE ZERO
O SETOR INDUSTRIAL ATINGE A MARCA DE 
ZERO ACIDENTE NO MÊS DE MAIO.
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NOSSA SIPAT 2013 SERÁ REALIZADA NO 
MÊS DE JULHO E TEREMOS DIVERSAS 
ATRAÇÕES:

• REALIZAREMOS INTERVENÇÕES TEATRAIS NAS
  ÁREAS INDUSTRIAIS E  AGRÍCOLAS, ENVOLVENDO
  O MAIOR NÚMERO DE COLABORADORES,
  TRATANDO DAS QUESTÕES RELACIONADAS
  À PREVENÇÃO DE ACIDENTES, SOBRE AS
  INFLUÊNCIAS DIRETA E INDIRETAS DAS ATITUDES
  E COMPORTAMENTOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE
  ACIDENTES, A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS
  EPI’S E MUITOS MAIS, TRATANDO DE ASSUNTOS
  EXTREMAMENTE IMPORTANTES MAS DE UMA
  FORMA CÔMICA E DESCONTRAÍDA.

• TEREMOS TAMBÉM A TENDA DA SAÚDE COM
  A REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DA SAÚDE
  PREVENTIVA

• INFORMATIVOS SOBRE AS PRINCIPAIS
  CAMPANHAS REGIONAIS DE SAÚDE. 

• PREMIAÇÃO PARA O COLABORADOR QUE
  DESENVOLVEU A MELHOR AÇÃO PREVENTIVA
  IMPLANTADA NA SUA ÁREA DE TRABALHO.

• BRINDE PARA A MELHOR FRASE DA SIPAT, CUJO
   TEMA SERÁ, PROGRAMA ACIDENTE ZERO – NADA
   MUDA SE VOCÊ NÃO MUDAR.

segurançano trabalho SIPAT2013
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NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA
DE ARMAZENAGEM DA DIANA

Duas obras em atendimento a Cetesb tiveram início 
recentemente. Ambas envolvem  a adequação de bacias de 
contenção para tanques reservatórios, sendo estes os tanques 
de Etanol e Brensolve.

Para a adequação das bacias dos tanques de etanol foram 
adquiridas mantas impermeabilizantes que, quando instaladas,  
terão a função de conter a infiltração de líquidos no solo. Para 
evitar o acúmulo das águas pluviais, foi montado um dreno na 
bacia do tanque 02, que é a que possui o relevo mais baixo, o 
que possibilita a retirada destas águas em um único ponto. 

Com estas obras a usina Diana busca reduzir os impactos 
ao meio ambiente, reafirmando seu compromisso com os 
órgãos ambientais.

Próximo à captação foi instalado um tanque que terá a função 
de estocar o Brensolve da destilaria durante a entressafra, 
permitindo trabalhos com solda e maçarico neste setor. Iniciou-se 
a construção da bacia de contenção deste tanque que prevenirá a 
infiltração deste produto no solo em caso de vazamento.

Indústria
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ENCONTRO COM OS PRODUTORES
RURAIS DE BARBOSA

No dia 15 de junho, a Diana realizou, em parceria com a CATI 
– Casa da Agricultura de Barbosa, um encontro com os 
produtores rurais do município de Barbosa. O encontro foi 
realizado no salão de festas da igreja de São José, no bairro 
Baguaçu, onde foi apresentada a todos os produtores a nova 
diretoria da Diana e também manifestado o interesse da 
usina em expandir sua área agrícola na região de Barbosa.

Estiveram presentes fornecedores e parceiros agrícolas da 
Diana, além de várias usinas da região.

Durante apresentação da nova diretoria, Ricardo Junqueira 
falou sobre o plano de crescimento da Diana para os 
próximos anos e deu uma boa explicação de como está o 
setor sucroalcoleiro.

Diana News é uma publicação mensal aos 
colaboradores da Usina Diana

Coordenação e redação
Setor de Recursos Humanos Diana
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da esq. p/ dir.: Enaque, fornecedor e funcionário da 
CATI; Ricardo Junqueira; Roberto Maricato, parceiro 
agrícola; José Carlos, produtor rural da região.

Eventos
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DIA 12/07 ÀS 19h30
NO CLUBE URA - AVANHANDAVA SP

SHOW COM A DUPLA

Altair & Altierio
• QUENTÃO • VINHO QUENTE • CHOCOLATE QUENTE

• CACHORRO QUENTE • PIPOCA E DOCES • PAU DE SEBO
• TOURO MECÂNICO • CAMA ELÁSTICA PARA A CRIANÇADA 

 REFRIGERANTE A R$ 2,00 • BARRACA DE PESCA A R$ 1,00
(RENDA DESTINADA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES)


