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Treinamento

Solidariedade

Campanha para cadastramento de
doadores de sangue

O período de férias e do carnaval é a época
do ano que os bancos de sangue precisam
de uma atenção especial. As doações
caem em 80% e aumenta o número de
pessoas que necessitam de transfusão. Os
estoques ficam baixos devido ao alto índice
de acidentes que ocorrem nas estradas,
aumentando assim a demanda por sangue.
A Viralcool já tem uma grande quantidade

de colaboradores que são doadores
frequentes. Apesar disso, nos dias 5 e 6 de
fevereiro, os profissionais do HEMAC São
Francisco, de Ribeirão Preto, estiveram na
empresa para cadastrar novos doadores e
esclarecer eventuais dúvidas.
De acordo com a assistente social do
HEMAC, Andreza Tomaz de Aquino, o banco
sofre diariamente com a falta de sangue e
conseguir novos doadores é um verdadeiro
desafio. “O ato de doar ajuda a salvar
vidas, pois é um produto biológico vivo e
de pequena durabilidade. Sem doações
as cirurgias e atendimentos emergenciais
podem ser cancelados”.
Você que já é ou que deseja ser um
doador de sangue, procure o Ambulatório
Médico da empresa e faça o seu cadastro.

Treinamentos

Colaboradores passam por treinamento da
brigada de emergência
A Viralcool realizou no mês de dezembro
o Treinamento de Brigada de Emergência. Ao
todo foram 32 horas de treinamento prático
e teórico, e de acordo com o diretor da Prosert
Treinamentos, Pedro Geraldo Fernandes Camilo,
os colaboradores puderam aprender técnicas de
prevenção de incêndios, métodos de extinção,
classes de incêndio, EPI’s, equipamentos de
combate de incêndio, procedências para pessoas
com mobilidade reduzida e noções de primeiros
socorros.
“Os colaboradores da Viralcool estão melhores
preparados para as situações de princípio de
incêndio, acidentes pessoais, desmaio, preparar a
equipe na utilização de equipamentos de combate
a incêndio (extintores, mangueiras, conexões,
caminhões e equipamentos de primeiros
socorros)”, explica o diretor.
Com este treinamento a empresa também
atende a (IT) Instrução Técnica n° 17 do Corpo de
Bombeiros de SP.
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Troféu Empresa e Você reconhece a dedicação dos
colaboradores

Meio Ambiente

Reciclagem profissional e treinamentos: uma forma
inteligente de qualificar

Viralcool é certificada, pela 8ª vez, no
Protocolo Agroambiental
O Protocolo Agroambiental faz parte do Projeto Etanol Verde, um dos 21 projetos estratégicos
da Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Tem o objetivo de desenvolver ações
que estimulam a sustentabilidade da cadeia produtiva de açúcar, etanol e bioenergia.
Este protocolo também visa conhecer e premiar as boas práticas ambientais do setor
sucroenergético com um certificado de conformidade renovado anualmente. O protocolo
define algumas regras, entre elas, podemos destacar:

A Viralcool vem investindo cada vez mais
no treinamento de seus colaboradores.
Recentemente, foi firmada uma nova
parceria que traz cursos do Pronatec para a
região. Um desses cursos é oferecido pelo
SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial), que trouxe a Escola Móvel até a
usina.
De acordo com o instrutor do SENAI,
Marcos Chueco Rocha, o treinamento
oferecido na Viralcool é sobre Sistemas
de Medidas. “Este é um curso de controle
dimensional que o pessoal aplica na
indústria que inclui um treinamento de
leitura de desenho técnico mecânico, para
os profissionais aprenderem a interpretar
desenhos”.
O curso que teve duração de 160 horas,
contou com a participação de mecânicos,
preparadores de maquinas, ferramenteiros,
inspetores de qualidade, metrologistas e
funcionários da área de manutenção. “Os
participantes deste treinamento ganham
em qualidade e conhecimento, além de
haver uma melhoria no produto final. Para

Expediente:

uns é uma reciclagem e para outros uma
qualificação”, explica o instrutor.
Pronatec: oportunidades para quem
quer aprender
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo
Governo Federal com o objetivo de expandir,
interiorizar e democratizar a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica no
país, além de contribuir para a melhoria da
qualidade do ensino médio público.
O Pronatec busca ampliar as oportunidades
educacionais e de formação profissional
qualificada aos jovens, trabalhadores e
beneficiários de programas de transferência
de renda.
No Pronatec são oferecidos cursos
gratuitos nas escolas públicas federais,
estaduais e municipais, nas unidades de
ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e do
SENAT, em instituições privadas de ensino
superior e de educação profissional técnica
de nível médio.
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•Redução do prazo legal de queima de palha da cana-de-açúcar
•Não utilizar a queima da cana-de-açúcar para colheita nas áreas de expansão de
canaviais
•Adotar ações para que não ocorra a queima a céu aberto do bagaço de cana ou de
qualquer outro subproduto da cana-de-açúcar
•Proteger as áreas de matas ciliares das propriedades canavieiras, devido à relevância
de sua contribuição para a preservação ambiental e proteção à biodiversidade
•Proteger as nascentes de água das áreas rurais do empreendimento canavieiro,
recuperando a vegetação ao seu redor
•Proposição e implantação de plano técnico de conservação do solo
•Proposição e implantação de plano de educação ambiental
•Proposição e implantação de plano técnico de conservação dos recursos hídricos
e minimização do consumo de água
•Plano de gerenciamento dos resíduos gerados no processo agroindustrial
•Plano de minimização de geração de poluentes atmosféricos
A Viralcool é signatária do Protocolo Agroambiental desde 2007. Com essas diretivas
técnicas e outras ações ambientais, a empresa busca, a cada dia, renovar seu compromisso
com o meio ambiente.

Meio Ambiente

Palestra de Reintegração
Em janeiro, os colaboradores da área
industrial da Viralcool retornaram de suas férias.
Antes de iniciarem suas atividades, foi realizada
uma palestra de reintegração para que todos
pudessem relembrar alguns conceitos ligados
as áreas de segurança do trabalho, saúde

ocupacional, qualidade, recursos humanos,
serviço social e benefícios.
Foi também apresentado o vídeo
institucional da empresa e ao final, foram
sorteados kits da Viralcool e todos puderam
desfrutar de um café da manhã.
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Na noite de 11 de março os colaboradores com 10, 15, 20 e 25 anos de Viralcool foram homenageados

Cultura

Saúde

Caixa de Cultura: bons livros muito perto
de você
O escritor Carlos
Drummond
de
Andrade
certa
vez
disse:
“A
leitura é uma fonte
inesgotável
de
prazer, mas por
incrível que pareça,
a quase totalidade
O colaborador Carlos
não sente esta
Reis dos Santos lê vários
sede”. É o que
livros por mês
acontece muito nos
dias de hoje com o
desinteresse da maioria pelos livros.
Mas, felizmente, esse não é o caso do
colaborador da Viralcool, Carlos Reis dos
Santos, que é um leitor assíduo e vem
usando a Caixa de Cultura desde que foi
disponibilizada na Viralcool. Ele diz que lê
de quatro a cinco livros por mês e que tem
este hábito desde criança. “Tomei gosto pela
leitura por causa de um irmão mais velho, que
me ensinava a ler e escrever e agora estou
passando este hábito para o meu neto, de 3
anos”, comentou ele.
O fato de perceber que os jovens atualmente

são mais ligados a tecnologias e informática
foi o que o motivou a ler para seu neto Yuri.
“A leitura traz diversos benefícios, como a
melhoria no vocabulário e na escrita, faz a
imaginação criar asas, além de ser um ótimo
passatempo, pois distrai a cabeça”.
O exemplo do Senhor Carlos deveria
motivar a todos. Ele estudou até o 4º ano
do ensino fundamental, e atualmente está
cursando o ensino médio no Telecurso que a
empresa oferece. Apesar disso, nunca deixou
para trás sua paixão pelo conhecimento, e
buscou nos livros e palavras uma fonte de
inspiração. Sendo assim, ele contou que já
escreveu e compôs a melodia de mais de
300 músicas e está escrevendo um livro de
contos.
A Viralcool disponibiliza para seus
colaboradores a Caixa de Cultura, em
parceria com o SESI, que conta com vários
livros de autores nacionais e internacionais.
A Caixa de Cultura fica disponível todas as
sextas-feiras para todos os colaboradores.
Descubra você também o prazer da
leitura!

Viralcool realiza a sua XXVI SIPAT
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Cuidado com a dengue
Nossa região está passando por um surto
de dengue, com vários casos confirmados.
Fique atento aos sinais.

mosquitos Aedes Aegypti, o principal vetor
da Dengue.

O que é?
É
uma
doença
febril
aguda causada por um vírus
transmitido pelo Aedes Aegypti.
Se apresenta na forma clássica
(comum) ou hemorrágica.
Tratamento
Baseia-se
principalmente
em
hidratação
adequada,
pois não existe tratamento
específico contra o vírus da
Dengue. Caso haja dores e
febre, pode ser receitado algum
medicamento
antitérmico,
como o paracetamol. Em alguns
casos, é necessária internação
para hidratação endovenosa e,
nos casos graves, tratamento
em Unidade de Terapia Intensiva.
Prevenção
Não deixar água limpa
parada para a proliferação dos
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Projetos Sociais

Especial

Troféu Empresa e Você reconhece a dedicação dos colaboradores

O projeto Educando Pelo Esporte de Terra Roxa encerrou
suas atividades de 2014 no dia 18 de dezembro e contou
com a participação das famílias dos alunos que participam
do projeto que foi lançado no ano passado e devido ao seu
sucesso, terá continuidade neste ano, visando a integração
social de crianças e adolescentes através do esporte.

Em dezembro também houve o encerramento das
atividades do Projeto Atleta do Futuro. Os alunos
participaram de uma gincana e atividades lúdicas com o
tema natalino. Este ano já foram retomadas as atividades

Já em novembro, encerrou-se a VII Turma do Programa
Jovem Agricultor do Futuro. No encerramento, foi oferecido
um almoço onde participaram os alunos, instrutores e
representantes da Viralcool e do SENAR. Neste ano as
atividades já estão iniciando novamente

As aulas já começaram, faça a sua inscrição para os projetos e participe. Entre em contato com a Sede Social da Viralcool, em Viradouro, para maiores informações (17) 33922622.

Aconteceu

Missa de Encerramento da Safra

Entrega de cestas

Na noite do dia 11 de março aconteceu
um evento muito especial na Sede Social da
Viralcool, em Viradouro. Mais uma edição do
Troféu Empresa e Você, que homenageia os
colaboradores da Viralcool que completaram
10, 15, 20 e 25 anos de talento e dedicação
à empresa.
Para a Viralcool, que está há 30 anos no
mercado, é muito importante reconhecer
os anos de trabalho e competência de seus
colaboradores. São eles que fizeram e fazem
a história da empresa acontecer e crescer
durante estas três décadas.
O presidente do Grupo Viralcool, Antonio
Eduardo Tonielo, cumprimentou todos os
homenageados ressaltando a importância
do Troféu para que todos os colaboradores
fossem lembrados.
“Para nós é um motivo de orgulho ter todos
estes colaboradores aqui hoje conosco,
porque é preciso ser um bom profissional e
também gostar da empresa para trabalhar
todos estes anos em um só lugar”.

Ele ainda completou dizendo que todos
conhecem a situação pelo qual o setor
sucroenergético está passando, mas que
mesmo assim, trabalham para proporcionar
bem-estar e qualidade de vida aos
colaboradores.
“Momentos de crise na economia sempre
acontecem. Porém, com a união e talento de
todos nós sempre conseguimos dar a volta
por cima, superando todos os desafios. Hoje
a Viralcool só é pujante economicamente
devido aos seus colaboradores que
permaneceram unidos e lutando. Por isso,
continuem confiando na Viralcool”, encerrou
Tonielo.
Mais do que uma homenagem, o Troféu
Empresa e Você é um agradecimento a
todos pelo voto de confiança depositado na
Viralcool. Durante todos estes anos, laços de
amizade foram criados dentro da empresa e
esperamos que eles durem por muito tempo.
Obrigado por fazer parte da família Viralcool.

Marilia Homem de
Melo– Enfermeira – 10
anos
“Gosto de trabalhar
na Viralcool, pois foi
uma empresa que me
acolheu, que acreditou
em mim e na minha
capacidade para que
eu crescesse aqui.
Pretendo me aposentar aqui.”

Magali
Carone
Rodrigues – Engenheira
de Segurança – 15 anos
“Eu fui a primeira
engenheira
do
departamento
de
segurança da Viralcool e
plantei uma sementinha
que está crescendo. Por
isso, me sinto muito
orgulhosa de estar aqui hoje debutando com 15 anos
de empresa e gosto muito de trabalhar e do pessoal
da diretoria e colegas.”

Leandro Rodrigues –
Analista departamento
pessoal júnior – 10
anos
“Pra mim é uma
oportunidade
única
trabalhar aqui, pois é
uma empresa muito
boa que acredita no
colaborador e nos dá a
oportunidade de construir a nossa vida.”

Maria
Evandra
Santana – Técnica de
Segurança - 15 anos
“Estar há tanto tempo
na empresa significa
muito na minha vida.
Tudo que aprendi foi
aqui na Viralcool e só
tenho a agradecer, pois
tudo que eu e meu
marido conquistamos foi trabalhando aqui. Valorizo
muito este trabalho porque é uma ótima empresa
que preza pela generosidade e e honestidade.”

Vander
Antônio
Sevieiro
–
Encarregado
de
máquinas agrícolas
– 20 anos

“Pra mim foi tudo
de bom, foi onde
criei meus filhos
e pude conquistar
todos os meus
objetivos. Então só tenho coisas boas para dizer
e agradecer por tudo.”
Luis
Fernando
Moura – Encarregado
do departamento de
fornecedores – 20
anos
“Para
mim
significou
muito
todos estes anos na
Viralcool. Tenho muito
orgulho de trabalhar
e fazer parte desta empresa e tudo que eu tenho
devo a eles.”

Almerindo Alves de
Souza – Operador de
mesa – 25 anos
“Pra mim é muito
importante.
Minha
família eu criei graças a
esta oportunidade que a
Viralcool me deu. Hoje
tenho 60 anos e passei
quase metade da minha
vida aqui na empresa e me sinto muito orgulhoso do
meu trabalho aqui.”
Roberto
Carlos
Guizelin – Encarregado
de tratorista – 25 anos
“É muito gratificante
estar aqui há 25 anos.
Eu vim da roça e tudo
que eu sei e conquistei
para a minha família
foi
trabalhando
na
Viralcool.”

Segurança

Viralcool realiza a sua XXVI SIPAT
No dia 3 de dezembro foi realizada a missa de encerramento da safra de 2014, celebrada
pelo Padre Cícero, de Pitangueiras, e que contou com a presença dos colaboradores e
diretores da Viralcool.

Visita a Instituições

Em dezembro os colaboradores da Viralcool também puderam retirar, na Sede Social Eduardo
Toniello, as cestas natalinas.

Um dia especial para as mulheres

“Segurança gera o saldo positivo na
contabilidade da vida”. Essa foi a frase
vencedora da SIPAT 2015 na Viralcool. O
colaborador da portaria Gamaliel David
Ferreira contou que criou esta frase em
uma brincadeira com a esposa, mas que
reconhece a importância da segurança no
cotidiano do trabalho.
“Como trabalho na portaria, para mim é
gratificante poder ajudar na segurança de

Tomados pelo espírito solidário, vários colaboradores da Viralcool visitaram as Instituições
Sociais como o Lar Nossa Senhora Aparecida, em Viradouro, Recanto Santo Antonio, em
Terra Roxa e a Casa do Vovô Antonio, em Barretos.

No dia 14 de março a Viralcool convidou todas as suas colaboradoras para uma sessão
especial de cinema. O objetivo foi comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Apesar de
um dia ser muito pouco para reconhecer toda a competência e dedicação das profissionais,
foi uma forma diferente para comemorar a data em clima de confraternização.

todos os meus colegas, por isso fico sempre
atento”, explica ele.
A XXVI SIPAT aconteceu entreos dias 23 e
27 de fevereiro e explorou temas que vão além
da Segurança do Trabalho. A preocupação
com o meio ambiente não foi deixada de
lado e foi mostrado aos colaboradores
que a preservação começa em casa e nos
pequenos gestos.
A saúde do homem e da mulher também

foi discutida através de uma apresentação
sobre DST’s, AIDS e higiene pessoal.
As palestras foram feitas em forma de
teatro, deixando o aprendizado muito mais
agradável. Desta maneira o alcoolismo,
drogas, relacionamentos e bons hábitos
foram abordados quando se falou em
qualidade de vida.
Para encerrar o ciclo de palestras, a
segurança no trânsito também foi debatida,

alertando para o cuidado na direção e com
os acidentes que acontecem diariamente
durante o volante devido à falta de atenção.
Também houve sorteios diários de
prêmios e brindes doados pelos parceiros
da Viralcool. Obrigado pela colaboração e
parabéns aos ganhadores.

Material Escolar
Começo de ano sempre é movimentado para quem tem filhos na escola, pois a volta às aulas significa gastos com material escolar. A Viralcool, todos os anos oferece ajuda de
custo aos seus colaboradores para a compra do material de seus filhos, contribuindo assim, para a melhor educação dos filhos, já que a Viralcool acredita que através da educação
é possível ter uma melhor qualidade de vida.

