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O diretor da Viralcool e presidente do Ceise Br, Antonio 
Eduardo Tonielo Filho, comenta as perspectivas para o setor

4 Pitangueiras e região, junho de 2015

Informativo da Viralcool Açúcar e Álcool Pitangueiras.SP 
Faz. Santa Cecília • Cx Postal 06 • CEP 14750-000
Fone: (16) 3952-9900 • Fax: (16) 3952-9909 
E-mail: rh@viralcool.com.br  • Site: www.viralcool.com.br
Coordenação: Renata Toniello

Colaboração: Equipe Gestão de Pessoas 
Textos: Geraldo Baldini Júnior - MTB 54.648
Diagramação e Arte: SP Studio Gráfico • Fone: (16) 3945-7312  
Impressão: Gráfica São Francisco

Expediente:

Responsabilidade Social

Viralcool realiza campanha de 
conscientização da Hepatite C pág. 04
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O diretor da Viralcool acredita que o setor ainda precisa de investimentos, mas está otimista

Aconteceu Comportamento

Diga não ao trabalho infantil Viralcool realiza campanha de 
conscientização da Hepatite C

O dia 12 de junho marca a luta pelos 
direitos de crianças e adolescentes no 
Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Toda 
criança e adolescente deve estudar e ter 
direito ao lazer, pois isso garante o seu bom 
desenvolvimento físico e psicológico.

O trabalho infantil pode causar diversos 
prejuízos a uma criança, como distúrbios 
psicológicos, desvios na coluna, problemas 
respiratórios, fobia social, etc. O trabalho 
doméstico também esconde uma realidade 
de explorações e de injustiças. As meninas 
que representam 90% da mão-de-obra, se 
veem obrigadas a assumir, desde cedo, 
responsabilidades que provocam atraso na 

Ainda não existem vacinas contra a hepatite 
C. Previna-se!

5 de junho é comemorado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente. Essa data é importante, 
pois serve para nos conscientizarmos da 
importância de proteger a natureza. 

A Viralcool possui um sistema de coleta 
de óleos lubrificantes, em que o óleo usado 
cai em uma caixa separadora e mensalmente 
é recolhido por uma empresa autorizada, 
encarregada pelo destino final do resíduo.

Os óleos lubrificantes usados ou 
contaminados, quando dispersados no meio 
ambiente, causam grandes prejuízos, afetando 
grande número de pessoas, a fauna e a flora, 
principalmente quando associado com outros 
poluentes comuns nas áreas urbanizadas.

Alguns dados ambientais relevantes sobre a 
má destinação desse resíduo: Então, todo o cuidado é pouco. É preciso 

que todos estejam conscientes de que até as 
pequenas quantidades do resíduo jogado na 
natureza podem ter grandes consequências.

O dia das mães é uma data especial e deve ser lembrado com carinho por todos nós. Sendo 
assim, a Viralcool entregou presentes para todas as mães da empresa. Além disso, alguns 
colaboradores fizeram visitas às Instituições de Longa Permanência para Idosos em Terra 
Roxa e Viradouro, entregaram presentes para as vovós e passaram um bom tempo interagindo 
com todas elas.

•O óleo lubrificante, por não ser 
biodegradável, leva dezenas de anos para 
desaparecer do ambiente

A arte deve ser apreciada por todos. 
Com esse pensamento, a Viralcool, em 
parceria com o SESI, trouxe para a empresa 
duas exposições fotográficas. A mostra 
fotográfica ToyCamera, do fotógrafo Iberê 
Romani, apresenta imagens extraídas de 
cenas cotidianas que resultam de uma 
observação minuciosa durante passeios 
com suas câmeras fotográficas de brinquedo 
– conhecidas como toycameras.

O resultado das fotos lembra um pouco 
os efeitos do aplicativo Instagram, com 
pequenas distorções e cores super saturadas, 
trazendo de volta a fotografia tradicional, 
pois não possui zoom, iluminação artificial 
e nem controle de foco.

Já a exposição 12.000 Km de Chile a 
Argentina, de Christian Montagna e Marcelo 
Simioni, reúne 15 fotos coloridas que 
registram pontos turísticos e paisagens dos 
países sul-americanos.

Os fotógrafos retornaram ao Brasil depois 

A hepatite C é uma doença silenciosa e lenta, 
mas que pode ser fatal. É um vírus que leva à 
inflamação do fígado e sua transmissão ocorre por 
meio do contato com sangue contaminado.

De acordo com o Fundo Mundial para a Hepatite 
da Organização das Nações Unidas, cerca de 500 
milhões de pessoas no mundo estão infectadas 
com os vírus para hepatite B e C, e apenas 5% 
delas sabem que tem a doença.

Sendo assim, nos dias 14 e 15 de maio, a 
equipe da São Francisco Saúde esteve na Viralcool 
realizando testes de hepatite e oferecendo 
orientações. Os médicos alertaram que a doença 
não apresenta sintomas em sua fase inicial, por 
isso o teste é importante. 

O tratamento é determinado pelo médico, pois 
nem sempre há a necessidade de medicamentos. 
Porém, regularmente são feitos exames de sangue 

Missa de início da 30ª safra Cuidar da saúde é o melhor plano

O perigo do descarte incorreto de óleos 
lubrificantes

Viralcool recebe exposições fotográficas

Um dia para pessoas muito especiais

escola e evasão escolar, muitas vezes, sem 
direito a férias ou a folgas.

Hoje, a estimativa é que mais de 2,7 
milhões de crianças ainda trabalhem no 
Brasil. Essas crianças e adolescentes 
perdem suas infâncias, comprometendo seu 
desenvolvimento e seu futuro. 

Segundo dados da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a mão-
de-obra infantil está mais concentrada em 
pequenos empreendimentos familiares. 

A Viralcool é uma Empresa Amiga da 
Criança e está comprometida com esta 
causa desde 2009.

Saúde

Meio Ambiente

Aconteceu

Cultura

de terem rodado mais de 12 mil quilômetros 
de carro. Foram 18 dias de viagem e 22 
cidades, passando por seis fronteiras, dois 
vulcões, um deserto, dois oceanos e uma 
cordilheira.

De acordo com a Gerente de Atividades 
Culturais do SESI de Sertãozinho, Ana 
Maria Bisson, é uma iniciativa da Divisão 
de Educação e Cultura do SESI, propiciar o 
contato direto do colaborador da indústria 
com a obra de arte. “As exposições são 
concebidas de forma que propiciam suas 
mostras em espaços alternativos; é a arte 
mais próxima do espectador. Tais mostras 
dão acesso a importantes acervos de arte 
nacional e mundial, além de proporcionar 
espaço às manifestações de novos artistas”, 
conclui ela. 

Além de ficarem expostas na Viralcool, as 
fotografias também foram para a Sede Social, 
em Viradouro, e puderam ser apreciadas 
pelos alunos dos projetos sociais.

Em 25 de abril foi realizada a tradicional Missa de Início de Safra da Viralcool. A cerimônia foi 
presidida pelo Padre Edson César Guiaro, da Paróquia de Viradouro, que pediu por uma safra 
cheia de trabalho, segurança e união entre os colaboradores.

Também estiveram presentes os diretores da Viralcool e o presidente do Grupo, Antonio 
Eduardo Tonielo que agradeceu a presença de todos os colaboradores na trigésima safra da 
empresa e ainda falou sobre a situação atual em que o setor se encontra.

“Todos sabemos que faltam incentivos do atual governo para o setor sucroenergético, porém 
estamos aqui iniciando mais uma safra e esperamos a colaboração e união de todos para que 
nosso trabalho seja bem realizado e possamos passar um ano tranquilo”, finalizou Tonielo.

Ser cauteloso com a saúde pode evitar 
doenças e gastos futuros com o plano de 
saúde. Hoje, no Brasil, mais de 51 milhões 
de pessoas são beneficiadas por planos 
de saúde empresariais. Porém, o descuido 
com a saúde é um fator comportamental 
dos brasileiros e afeta um terço da nossa 
população, que está acima do peso, ou seja, 
mais de 60 milhões de pessoas.

Segundo reportagem da Revista Melhor – 
Gestão de Pessoas, no mundo corporativo, 
os gastos com a saúde ocupam a segunda 
posição nos custos de uma empresa. E o 
Brasil registra uma taxa de 22 consultas por 
pessoa ao ano, que é bem alto. Isso porque 
as pessoas não se previnem, apresentam 
comportamento de risco e, sendo assim, 
repetem os mesmos exames. De acordo 
com especialistas em Recursos Humanos, o 
descuido com a saúde afeta o lado pessoal 
e principalmente o social, pois prejudica 
família, colegas de trabalho e, sobretudo, a 
produtividade na empresa. 

Uma pesquisa feita pela consultoria Towers 
Watson revelou que os fatores que mais 
afetam a produtividade dos profissionais 

para determinar a carga viral. As complicações 
mais significativas são: câncer de fígado, 
cirrose e insuficiência hepática.

Proteja-se contra a infecção por hepatite C 
tomando as seguintes precauções:

•Não faça uso de drogas ilícitas
•Seja cauteloso com piercings e 

tatuagens. Procure sempre um local e um 
profissional de confiança. 

•Tenha seu material de manicure, ou 
certifique-se que foi esterilizado quando usar 
em salões de beleza

•Use sempre preservativos nas relações 
sexuais

são o tabagismo, presenteísmo (aquele 
profissional que vai trabalhar, mas não 
apresenta produtividade), má alimentação, 
abuso de drogas e outras substâncias, além 
da falta de atividade física. Desta maneira, 
não adianta as empresas oferecerem os 
melhores planos de saúde se as pessoas 
não cuidam da saúde como se fosse um 
patrimônio.

Para fugir deste quadro, uma das 
tendências apontadas pelos especialistas é 
que o colaborador não seja simplesmente 
um usuário, mas sim um “parceiro” 
do plano de saúde. Empresas como 
a Viralcool usam a estratégia de criar 
campanhas de conscientização em seus 
colaboradores, seguindo o calendário 
mundial de prevenção, como o Outubro 
Rosa, Novembro Azul, Dia da Hipertensão, 
Diabetes, entre outros. Durante estas 
datas, a empresa utiliza de seus meios 
de comunicação interna (cartazes, 
newslettters, Jornal Viralcool) para alertar 
e prevenir todos os seus colaboradores a 
respeito destas doenças.

•Quando vaza ou é jogado no solo, 
inutiliza o solo atingido, tanto para a 
agricultura, quanto para a edificação, 
matando a vegetação e os microorganismos, 
destruindo húmus, causando infertilidade 
da área que pode se tornar uma fonte de 
vapores de hidrocarbonetos

•Além disso, quando jogados no solo, o 
óleo pode atingir o lençol freático, inutilizando 
os poços da região em entorno

•Apenas 1 litro de óleo contaminado pode 
contaminar 1 milhão de litros de água

•Se jogado no esgoto, o óleo irá 
comprometer o funcionamento das estações 
de tratamento
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Projetos Sociais Safra 2015

O diretor da Viralcool e presidente do Ceise Br, Antonio Eduardo Tonielo Filho, comenta 
as perspectivas para o setor

O ano de 2014 foi difícil para o setor 
sucroenergético. A retomada não ocorreu 
como se esperava, e foi preciso fazer ajustes 
nas empresas. Embora ainda não se tenha 
resultados imediatos, 2015 começou com 
expectativas de melhorias para a cadeia 
sucroenergética.

O diretor da Viralcool e presidente do Ceise 
Br (Centro Nacional das Indústrias do Setor 
Sucroenergético e Biocombustíveis), Antonio 
Eduardo Tonielo Filho, acredita que o setor 
ainda precisa de investimentos, mas está 
otimista, principalmente em relação à geração 
de energia a partir do bagaço da cana.

Qual o cenário da cana de açúcar neste 
momento com a crise econômica?

O setor sucroenergético ainda se encontra 
em um período difícil. A crise econômica 
internacional, iniciada em 2008, afetou 
também todos os elos da cadeia produtiva 
da cana-de-açúcar, desde a produção 
de insumos até a logística de entrega do 
produto final. A falta de investimentos e 
planejamento, preços não remuneratórios, 
e fatores climáticos adversos – com secas 
drásticas, nos levaram a uma crise sem 
precedentes. Se as usinas vão mal, toda a 
cadeia produtiva é comprometida, inclusive 

Recepção da alegria.
Este evento foi realizado para acolher 

todos os alunos de uma forma especial: 
com gincana, atividades esportivas e pula-
pula. Teve também pipoca, algodão doce e 
cachorro quente. 

Bingo da família
Em comemoração ao Dia das Mães, 

este evento reuniu todas as famílias para 
a realização de um bingo com prêmios, 
onde ficou evidente a alegria das famílias no 
evento.

Páscoa: o verdadeiro significado. 
Foi desenvolvido um dia especial, com 

breve explicação sobre a páscoa e realizadas 
atividades lúdicas com o tema. Os alunos 
ainda ganharam uma sacolinha de bombons.

Boa Alimentação.
Houve uma palestra com o tema boa 

alimentação, degustação de alimentos 
saudáveis e sorteio de cesta de frutas.

Reunião de pais.
O evento com os pais teve por objetivo 

explicar o funcionamento do programa e 
a unificação do mesmo. De acordo com 
a coordenadora do projeto, Rúbia Brito, 
“atualmente estamos com o programa SESI/
SP Atleta do Futuro em três unidades: Sede 
Social da Viralcool, NIMEF “José Rodrigues 
Bento” e NIMEF “Profº Antônio Mazza”, com 
cerca de 320 alunos”. 

Torneio de Atletismo em Sertãozinho.
Os alunos do atletismo foram até 

Sertãozinho participar de um torneio para 
adquirir ritmo de corrida. Ainda puderam 
conhecer uma pista de atletismo e disputar 
com atletas da região. 

Torneio Atleta de Ouro.
Evento destinado a prática esportiva que 

acontece no decorrer do ano com o intuito 
de desenvolver esporte junto com os pais.

O Projeto Educando Pelo Esporte de Terra 
Roxa vem apresentando resultados cada 
vez mais positivos no desenvolvimento 
das crianças e adolescentes atendidos. Os 
instrutores vêm observando um aumento 
no grau de desenvolvimento tanto em 
fatores físicos como intelectuais dos 
alunos, além de uma melhoria no convívio 
social deles (família e sociedade em geral).

No mês de maio foi realizado o 2º Sábado 
Esportivo, que tem dentre os seus objetivos 
proporcionar convivência social através da 
prática das modalidades oferecidas, onde 
na ocasião os participantes puderam ter 
contato com outras atividades esportivas 
que não fossem somente aquela a qual 

No mês de abril, os alunos do Projeto 
Joga Tênis, de Pitangueiras, participaram do 
Torneio Strang Tênis / CFTênis. De acordo 
com a professora do projeto, Ana Claudia 
Rossini, já tinham sido realizados entre os 
alunos alguns torneios e campeonatos, com 
a finalidade de confraternizar e ensinar um 
pouco mais sobre o jogo e suas dificuldades 
em competições. 

“Porém, este foi o primeiro campeonato 
oficial que eles participaram, enfrentando 
outras crianças treinadas em locais e 
situações diferentes. A dificuldade foi 
sentida por todos, imagino que devido ao 

De 27 de abril a 1º de maio aconteceu, 
em Ribeirão Preto, a 22ª Agrishow (Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola em 
Ação), que recebeu milhares de visitantes 
durante seus cinco dias. Os alunos do 
programa Jovem Agricultor do Futuro, de 
Viradouro, também tiveram a oportunidade 
de conhecer a feira. 

De acordo com o instrutor do JAF, 
Marcelo Miranda, os alunos puderam 

Foi encerrado com sucesso o curso para o primeiro Grupo de Gestantes Pró-Nascer, de 
2015, em Viradouro. As futuras mamães participaram das reuniões, onde puderam aprender 
mais sobre a gestação e como cuidar de seus bebês. O Pró-Nascer é um projeto social da 
Viralcool, em parceria com a São Francisco Saúde e a Prefeitura Municipal de Viradouro.

Em março foi concluído o curso de 
informática, oferecido pela Viralcool a seus 
colaboradores e dependentes, iniciado 
em 2014. Na ocasião houve a entrega dos 
certificados de conclusão aos participantes. 
Parabéns a todos!

Em abril aconteceu, na Sede Social Eduardo 
Tonielo, a reunião do PAME – Plano de Ação 
Mútua de Emergência. O evento reuniu várias 
empresas que compõem este grupo, com o 

O departamento de Gestão de Pessoas na 
Viralcool vem trabalhando continuamente 
para aperfeiçoar os colaboradores através de 
treinamentos, a fim de melhorar não somente 
seu desempenho, mas também a segurança 
em suas funções. De acordo com a analista 
de desenvolvimento, Flávia 
Silva Neves, “Nosso objetivo 
é, durante a entressafra, poder 
oferecer aos colaboradores o 
maior número de treinamentos 
obrigatórios e aperfeiçoar 
com novos treinamentos 
relacionados à área em que o 
colaborador está, para que ele 
possa estar envolvido com as mudanças que 
ocorrem nos equipamentos, estando assim 
atualizado para desenvolver sua função com 
segurança e qualidade durante a safra”. 

Recentemente, houve um treinamento de 
primeiros-socorros para os colaboradores 
dos departamentos agrícolas, deixando 
todos alertas para como proceder em 
casos de emergência. Seguindo esta linha, 
também houve o treinamento da brigada de 
incêndio no campo, onde os colaboradores 
receberam orientações sobre prevenções e 
riscos de incêndio e procedimentos a serem 
realizados em casos de sinistros.  Além 

A tecnologia e automação também estão 
inseridas no campo e a Viralcool sempre 
procura implementar seu sistema agrícola 
para torná-lo mais objetivo e dinâmico. 
Em razão disso, está sendo implantado 
um novo sistema de monitoramento nas 
colhedoras de cana, caminhões e tratores de 
transbordo. Este sistema agrícola permitirá 
visualizar e atuar nos equipamentos em 
tempo real.

Este projeto da empresa Solinftec 
proporciona um sistema de automação que 
permite a aquisição de dados das atividades 
realizadas no campo em tempo real, 
emitindo relatórios dinâmicos e gerenciais 

a indústria de base e serviços (fornecedoras 
de máquinas e equipamentos) que, com a 
entrega das últimas unidades produtoras 
contratadas, entrou em uma temporada de 
estagnação e, com a falta de novas plantas 
levou a indústria de base à recessão. 

Ao mesmo tempo, por conta da crise, 
houve a redução de créditos, e os custos 
de produção da cana, do açúcar, do etanol e 
da energia aumentaram consideravelmente; 
a manutenção e renovação dos canaviais 
ficaram impraticáveis; e a falta de 
investimentos e planejamento causaram 
queda de produtividade. 

Quais as perspectivas do mercado 
sucroenergético para 2015?

Algumas medidas a favor do setor 
sucroenergético já estão sendo tomadas, 
como a volta da CIDE (imposto sobre a 
gasolina); a redução de PIS/COFINS; o 
deferimento do ICMS para outros produtos 
e subprodutos derivados da produção 
industrial da cana; e o aumento da 
porcentagem de etanol anidro na gasolina. 
Essas ações darão um fôlego para o 
setor, mas não são suficientes para sua 
total retomada. São necessários outros 
investimentos concatenados para que todos 

Segurança Tecnologia

Reunião do PAME discute a prevenção 
de emergências

Treinar para aperfeiçoar as técnicas e qualidades

Viralcool investe em tecnologia 
agrícola

Eventos do Projeto Atleta do Futuro

Alunos do Jovem Agricultor do Futuro 
visitam a Agrishow

Pró-Nascer: Mães melhor preparadas

Mais uma turma concluiu o curso de 
informática

Alunos do Projeto Educando Pelo 
Esporte participam do Sábado Esportivo

Alunos do Projeto Joga Tênis 
participam de campeonato

os elos possam se desenvolver.  

A estiagem vai prejudicar?
A estiagem prejudicou a cultura; 

esperamos que as recentes chuvas possam 
recuperar um pouco. É provável que haja 
perdas, pois no início do ano passado,  
a quantidade de chuva foi insuficiente. 
Dessa maneira, o crescimento da cana foi 
prejudicado por conta das temperaturas 
elevadas e pouca água.

Quais as reivindicações do setor ao 
governo federal?

Além das medidas que já estão sendo 
implantadas, o setor sucroenergético 
carece ainda de uma política clara e 
eficiente de definição do papel do etanol 
e da energia gerada a partir da biomassa 
da cana na matriz energética brasileira. 
Somos capazes de produzir energia 
elétrica, a partir da biomassa da cana, seis 
vezes mais do que geramos hoje. Porém, 
para isso, precisamos de incentivos, de 
investimentos para inovação e tecnologias, 
a fim de aumentar a eficiência das máquinas 
e equipamentos.

Estamos aguardando também a 
aprovação da proposta de redução de IPI, 

a partir do programa InovarAuto, ou seja, 
a redução de imposto será aplicada aos 
veículos flex que apresentarem eficiência do 
uso de etanol superior a 75% em relação à 
gasolina. 

A atual política econômica causa 
impactos diretos na venda de máquinas e 
implementos agrícolas?

O preço do dólar, atualmente em alta, 
favorece a exportação de commodities. 
Se esse patamar de valorização do dólar 
permanecer, o segmento de produção 
de commodities, que atende o mercado 
internacional, poderá obter bons resultados 
e, consequentemente, destinar parte destes 
ganhos para a compra de máquinas e 
implementos. Mas, hoje, o grau de incerteza 
é muito grande.

Os agricultores estão com medo de 
investir tendo em vista a política de juros?

O aumento da taxa de juros pode impactar 
no montante do mercado de commodities, 
neutralizando os ganhos. Sem a perspectiva 
de ganhos é difícil o investimento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Ceise Br

estão inseridos.
“É uma ocasião também em que 

aproveitamos para reforçar os laços entre 
os participantes, distribuir uniformes e gerar 
entretenimento. Buscamos demonstrar a 
importância da convivência saudável entre 
os membros do local em que residem com 
os membros de locais vizinhos”, contou um 
dos coordenadores do Projeto, Leonardo 
Costa.

O Sábado Esportivo foi um evento 
proporcionado pela coordenação do Projeto, 
em parceria com a Prefeitura de Terra Roxa 
e a Viralcool, que patrocina o Educando Pelo 
Esporte.

nervosismo por ser o primeiro desafio deste 
porte, mas dentro de suas limitações posso 
dizer que foi uma experiência muito válida”, 
comemora Ana Claudia.

Uma das principais importâncias em 
participar de campeonatos como esses é 
mostrar o grau de dificuldade relacionado 
à dedicação que se deve ter com as aulas. 
“Além de incentivar a competição de forma 
saudável e prazerosa, mostra a evolução 
que todos vêm apresentando com o decorrer 
das aulas e os estimula a sempre progredir”, 
finaliza a professora.

ter contato com diferentes 
tecnologias voltadas para o 
meio agrícola, como máquinas 
e implementos de última 
geração, além de ver como 
funciona o mercado agrícola e 
as tecnologias voltadas para a 
agricultura sustentável e modelos 
de propriedade sustentável.

“Com a visita na Agrishow os 
jovens tiveram a oportunidade de 

visualizar a quantidade de tecnologia hoje 
empregada no campo. Com tanta tecnologia 
foi possível observar de maneira concreta a 
importância dos estudos para a operação 
destas máquinas”, contou Marcelo.

A visita foi muito estimulante para os 
alunos, que contaram ter gostado das 
enormes máquinas, como as colheitadeiras 
de cana, milho e soja, os tratores com até 
dez pneus e também dos carros e aviões.

objetivo de trabalhar na prevenção de 
emergências no local de trabalho e 
como lidar com isso.

Recentemente, também foi realizada 
uma simulação de resgate em uma 
altura de 20 metros. De acordo com 
o técnico de segurança do trabalho, 
Auro Faria, o objetivo deste simulado 
foi “treinar as ações necessárias 
a serem tomadas, quando ocorrer 
uma situação de emergência real, 

envolvendo resgate de vítima em altura. 
Assim, identificamos tudo o que possa 
dificultar a ação das pessoas envolvidas no 
mesmo, de maneira a corrigi-las”.

sobre as operações provenientes da colheita 
de cana, além de fornecer monitoramento 
on-line dos equipamentos aos usuários.

“Com o monitoramento online de frota, 
os equipamentos de campo podem ser 
controlados e monitorados em tempo real, 
e com dados exatos para a tomada de 
decisões imediatas”, explicou o Supervisor 
de Assistência Técnica da Solinftec, Luiz 
Henrique Carvalho de Freitas.

Com este sistema instalado, os 
colaboradores passaram por um treinamento 
operacional de computador de bordo, com o 
objetivo de orientar a todos.

Treinamento

disso, os tratoristas também participaram do 
treinamento de Operação de Tratores Agrícola 
ministrado pelo SENAR.

Confira mais alguns treinamentos que 
foram realizados:

Colhedoras CASE: 
treinamento para 
mecânicos e operadores

Os mecânicos de colhedora 
participaram do treinamento 
no Centro de Treinamento 
CASE, em Piracicaba – SP, 
onde puderam aprender os 
princípios de funcionamento 

e manutenções do sistema de colheita, 
os comandos da cabine, os sistemas 
de segurança da colhedora e segurança 
durante a operação e manutenções, além de 
especificações e manutenções preventivas 
do motor e apresentação e localização dos 
componentes dos sistemas das bombas de 
implementos e transmissão, e manutenções 
preventivas dos sistemas hidráulicos e 
elétrico.

Foi realizado também na Viralcool, um 
treinamento com os profissionais da CASE 
para qualificar os operadores de colhedora.

Procedimentos Operacionais 
Padronizados

Os analistas de laboratório também 
receberam uma orientação de 
Procedimentos Operacionais Padronizados 
(POP), que é uma descrição detalhada 
de todas as operações 
necessárias para a realização 
de uma atividade. Sendo 
assim, o POP tem grande 
importância dentro de 
qualquer processo funcional 
de uma empresa, cujo 
objetivo básico é o de garantir, 
mediante uma padronização 
das atividades realizadas, os resultados 
esperados por cada tarefa executada.

Treinamento para borracheiros
Dando sequência aos seus treinamentos, 

a Viralcool realizou mais um que consiste 
na implantação de conhecimento técnico e 
informações gerais sobre pneus, além de 
trazer importantes técnicas de montagem, 
desmontagem e armazenamento correto 
dos mesmos.

Treinamento de Montagem e 
Desmontagem de Tubulações de Irrigação 

Os colaboradores envolvidos com a 
fertirrigação fizeram, recentemente, um 
treinamento de irrigação que abordou 
temas como segurança do trabalhador, 
armazenagem, transporte, montagem e 
conservação das tubulações de alumínio.

De acordo com a 
engenheira agrônoma da 
Raesa, Susan Almada, o 
objetivo do treinamento 
foi contribuir para a 
capacitação mais técnica 
dos colaboradores que 
trabalharão na fertirrigação. 
“Um bom rendimento 

depende que toda a equipe esteja alinhada. 
Para os colaboradores que já trabalharam na 
fertirrigação em outras safras o treinamento 
é importante para revisar alguns cuidados 
importantes relacionados à segurança do 
trabalhador e conservação do material”, 
explica a engenheira.

Ela também destacou que este tipo de 
treinamento é uma forma de profissionalizar 
o setor da fertirrigação, transmitindo 
informações técnicas que devem ser 
observadas e aplicadas no dia a dia a fim de 
melhorar o rendimento operacional da equipe 
e aumentar a durabilidade das tubulações.
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