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Saúde

Cultura

Caixa de Cultura ganha novos livros e
procura incentivar a leitura
A proximidade com
os livros proporciona
para o trabalhador um
grande ganho a ser
considerado. Através
do hábito da leitura
nos
relacionamos
melhor na sociedade,
a u m e n t a m o s
vocabulário,
melhoramos
nossa
comunicação com as
pessoas, melhoramos
nossa escrita, nos tornamos indivíduos
mais criativos, compreendemos melhor
as coisas, e, entre tantas outras, também,
oxigenamos nosso cérebro para encontrar
soluções de resolução dos problemas com
maior facilidade.
A Caixa de Cultura já existe a mais
de um ano na Viralcool, e não são só
os colaboradores da que leem os livros
oferecidos. Eles acabam levando estes livros
para suas famílias. Em razão disso, a cada
troca de acervo, as solicitações de gêneros
destinados à família, principalmente,
literatura infantil, são cada vez maiores.
“Não podemos considerar, portanto,

que estes benefícios são extremamente
positivos para ajudar-nos a enfrentar com
maior desenvoltura os desafios da nossa
vida profissional? O trabalhador ganha e a
empresa, no papel de agente facilitador desta
mudança de comportamento, também”,
completa Ana Maria.
Apesar disso, o Brasil ainda apresenta um
índice de leitura muito baixo. Uma pesquisa
da Federação do Comércio mostrou que 70%
dos brasileiros não leram um livro sequer em
2014. Para Ana Maria, é necessário o trabalho
constante da conscientização dos benefícios
da leitura, mas a mudança desta realidade,
no futuro, só acontecerá com o investimento
na formação de novos indivíduos leitores:
as crianças. “É necessário a sensibilização
do adulto em investir no desenvolvimento
do “prazer de ler”, desde cedo em seus
filhos, com o simples hábito de contar-lhes
histórias. Crianças que são estimuladas
e têm uma família leitora como exemplo,
certamente irão se interessar por livros”.
A Viralcool recebeu mais de 80 novos
exemplares de diferentes gêneros na Caixa
de Cultura, que estão à disposição de seus
colaboradores.

Fique atento com os procedimentos para
entrega de atestados
Cuidar da saúde é fundamental. Porém, os colaboradores devem ficar atentos para os
procedimentos na hora de entregar os atestados e declarações médicas na empresa. Desde setembro
do ano passado novas regras foram estabelecidas para que não haja equívocos e desalinhamento da
empresa com o colaborador.
Confira abaixo os procedimentos:
•O prazo para entrega de atestados e declarações médica à Empresa é de 72 horas a contar
de sua emissão;
•O atestado deverá estar legível, com o nome completo do colaborador, tempo de dispensa
escrito tanto em número, quanto por extenso, bem como o horário de comparecimento no
médico;
•Estar assinado pelo médico ou do odontólogo (dentista), sob carimbo do qual conste o
nome completo do médico ou dentista e o número do registro (CRM / CRO);
•Com datas de atendimento, início da dispensa e emissão do atestado, a qual não pode ser
retroativa;
•Deve conter CID – Código Internacional de Doença, mediante expressa concordância;
•Atestado médico sem qualquer tipo de rasura.
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Geração de energia a partir de biomassa da cana ainda é subaproveitada

Aconteceu

Viralcool realiza o Dia de Campo em
parceria com a Syngenta

Saúde

Saia do sedentarismo: pratique exercícios
e melhore sua qualidade de vida

Em matéria veiculada no Jornal A Cidade,
de Ribeirão Preto, foi noticiado que uma
pesquisa encomendada pelo Ministério dos
Esportes revelou que mais da metade dos
moradores da região Sudeste do Brasil é
sedentária. Segundo o estudo, 54,4% dos
entrevistados não praticam qualquer tipo de
atividade física no tempo livre.
Ainda de acordo com o estudo, a região
Sudeste apresenta um índice maior porque
é mais desenvolvida que as regiões Norte
e Nordeste, aonde as pessoas têm menos
acesso ao transporte coletivo e carros e, em
decorrência disso, usam mais a bicicleta ou
simplesmente caminham mais.
Além disso, o sedentarismo e a obesidade
são vilões para desencadear as doenças
cardiovasculares como derrame e infarto,
responsáveis por um terço das mortes no
Brasil e a principal causa de óbitos no país.
Benefícios da atividade física regular:
•Reduz a chance de AVC (derrame)
•Reduz a hipertensão
•Atenua dores articulares
•Ajuda na manutenção do peso e combate
a obesidade
•Melhora a memória
•Melhora o funcionamento do intestino

Expediente:

•Melhora a qualidade do sono
•Facilita a socialização
•Estimula a produção de endorfina,
substância que melhora o humor
•Reduz a irritabilidade e impulsividade
•Evita o estresse emocional
•A OMS (Organização Mundial da Saúde)
considera como pessoa ativa a que pratica
alguma atividade física pelo menos três
vezes por semana, em seu tempo livre, com
duração mínima de 30 minutos

No dia 4 de setembro a Viralcool recebeu
o evento Dia de Campo, organizado pela
Syngenta. Este evento reuniu diversos
fornecedores e o corpo técnico de usinas da
região a fim de demonstrar a tecnologia para
viveiro da Syngenta.
De acordo com o coordenador técnico de
pleni da Syngenta, Guilherme Lacava de Moura,
esta tecnologia visa o aumento de produtividade
do canavial e a comparação deste sistema

para o convencional. “As vantagens são o
rejuvenescimento da planta, ou seja, traz
plantas mais vigorosas e consegue controlar
uma gama maior de doenças”.
Os convidados visitaram plantações de
cana-de açúcar da Viralcool e puderam ver
na prática esta tecnologia. Além disso, ao
final puderam desfrutar de um almoço no
Haras Santa Cecília.

Aconteceu

Dia dos Pais foi especial
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Sustentabilidade

Aconteceu

II Semana de Combate às Drogas trouxe
um alerta a todos

O Dia dos Pais nos lembra daquele que tem a coragem e disposição para enfrentar os
problemas e sempre nos dar carinho e atenção quando precisamos. Para tornar este dia ainda
mais especial, alguns colaboradores da Viralcool realizaram visitas nas Instituições de Longa
Permanência para Idosos, de Terra Roxa e Viradouro. Além disso, em homenagem a este dia,
foi oferecido um curso de culinária em parceria com o SESI, que aconteceu na Sede Social

Um bom exemplo de quem deixou a vida
sedentária de lado é o colaborador da TI da
Viralcool, José Carlos Renosto, que resolveu
começar a se exercitar para melhorar o
condicionamento físico, melhorar a saúde e
tirar a tensão do dia a dia. Ele contou que
joga futebol e faz caminhada de 3 a 4 vezes
por semana.
“Depois que comecei a fazer exercícios
percebi que durmo melhor, acordo melhor
no outro dia também, além de ter mais
disposição durante o dia de trabalho. Ou
seja, foram só benefícios para a saúde”,
disse ele, que ainda brincou dizendo que se
não jogar futebol e caminhar, fica nervoso.
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O bagaço da cana-de-açúcar representa atualmente apenas 6,9% da matriz energética brasileira, mas tem um potencial muito maior

Em 1987, a Organização das Nações Unidas (ONU)
determinou 26 de junho como o Dia Internacional de
Combate às Drogas. Em razão disso, a Viralcool realizou
a II Semana de Combate às Drogas, com o objetivo de
alertar os colaboradores para os perigos do consumo
destas substâncias.
As drogas causam prejuízos na vida social e profissional
das pessoas, ocasionando:
•Ansiedade
•Insônia
•Irritabilidade e agressividade
•Perda de produtividade
As drogas já se tornaram um mal social em todo
mundo. Cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64
anos, o que corresponde a uma média de 243 milhões de
pessoas, usa drogas ilícitas segundo dados divulgados
pelo Relatório Mundial sobre Drogas da ONU.
Outro dado preocupante, segundo o estudo, é que apenas um em seis usuários de drogas
tem acesso ou recebe algum tipo de tratamento para dependência de drogas a cada ano. Em
2012, ocorreram 200 mil mortes relacionadas a drogas.
Durante a II Semana de Combate às Drogas, cartazes foram divulgados nos murais da
empresa e houve a exibição de um filme que discutia o problema. Isso despertou a atenção dos
colaboradores deixando-os mais alertas, como o auxiliar industrial Josenildo Nunes. Ele contou
que “deu para aprender, pois os cartazes e o filme foram um alerta para que, principalmente os
mais jovens, não entrem no caminho errado”.

Fique por dentro das novas Leis Trabalhistas
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Viralcool entra em campanha contra
incêndios no campo
A Viralcool, em parceria com a Associação
Brasileira do Agronegócio da Região de
Ribeirão Preto, ABAG/RP, está participando de
uma campanha para a conscientização de que
o incêndio na zona rural não prejudica apenas
a população, mas também a agricultura. Esta
ação pretende alertar a
população para atitudes
que evitem incêndios,
criar uma rede de
comunicação entre os
agentes produtivos e
ampliar os canais de
comunicação com a
sociedade.
A grande quantidade
de incêndios rurais que
ocorreu na região de
Ribeirão Preto em 2014 acendeu um sinal
de alerta tanto no setor produtivo quanto nos
organismos públicos, por isso a campanha
começou no início do período mais seco
do ano quando a ocorrência do fogo é,
historicamente, maior.
Incêndios no campo significam prejuízo
para o meio ambiente e para o setor produtivo.

No ano passado várias áreas de proteção
em todo o estado sofreram danos com o
fogo, assim como florestas plantadas e
lavouras, em especial a cana-de-açúcar,
que teve milhares de hectares queimados.
Há quase um ano a Mata de Santa Tereza, a
mais importante reserva
da cidade de Ribeirão
Preto, teve 90 dos seus
154 hectares atingidos
por dois episódios
de fogo. A origem do
incêndio foram velas
acesas. As chamas
consumiram por dias a
mata até então intocada.
O episódio que só não
foi mais devastador pela
perícia das brigadas rurais que se uniram
no combate ao fogo.
Os incêndios, acidentais, criminosos
ou de origem desconhecida, não são
novidades na zona rural, exigindo das
usinas e dos produtores, assim como na
Viralcool, brigadas muito bem treinadas e
equipadas.

Viralcool realiza o Dia de Campo em parceria
com a Syngenta pág. 04
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Projetos Sociais
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Especial

Feira de Hortaliças
Foi realizada, na praça da igreja Sagrada Família, em Viradouro, uma feira de hortaliças
orgânicas, criadas e colhidas pelos alunos do programa Jovem Agricultor do Futuro.
A feira tem o intuito de divulgação das atividades desenvolvidas pelo programa para a
comunidade e também para as turmas dos anos seguintes. A arrecadação com a venda dos
produtos fica reservada para uma vigem no final do ano para comemorar a conclusão do
curso.
Esta atividade também contempla o cumprimento do módulo de Comercialização e
Marketing, que tem como objetivo ensinar os jovens a agregar valores nos produtos para a
comercialização.

Programa Atleta do Futuro realiza festa
junina
O mês de junho é conhecido por suas típicas festas juninas. Por isso, os alunos do Programa
Atleta do Futuro, do SESI, em parceria com a Viralcool e a Prefeitura Municipal de Viradouro,
realizaram uma festa no Ginásio de Esportes Municipal de Viradouro.
O intuito do evento foi resgatar a cultura folclórica e aproximar as famílias do programa.
A programação foi diversificada, iniciou com danças juninas e contemporâneas e após as
apresentações os alunos e suas famílias aproveitaram o evento que ofereceu diversas
brincadeiras e alimentação típica.

Geração de energia a partir de biomassa da cana ainda é subaproveitada
O potencial de cogeração de energia
elétrica a partir da biomassa da cana-deaçúcar é enorme, porém ainda hoje ele é
mal aproveitado. De acordo com reportagem
do Jornal A Cidade, dos 357 mil hectares
de canaviais das 19 cidades da região de
Ribeirão Preto poderiam fornecer energia
elétrica, por um ano, para 2,8 milhões de
residenciais por meio da queima do bagaço
da cana-de-açúcar.
De acordo com a Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica), o bagaço da canade-açúcar representa atualmente 6,9% da
matriz energética brasileira. Mas isso ainda

é pouco, visto que o setor tem potencial para
representar 27% da geração de energia atual.
Além disso, a bioenergia da cana-deaçúcar é um tipo de energia mais barata que
a das termelétricas, o que aliviaria o bolso do
consumidor final.
“Todo o setor está enfrentando
dificuldades muito grandes – o governo
priorizou o combustível fóssil e deixou a
energia renovável de lado”, afirma Antonio
Eduardo Tonielo Filho, presidente da Ceise
(Centro Nacional das Indústrias do Setor
Sucroenergético e Biocombustíveis) e diretor
da Viralcool.

Ainda segundo Tonielo, apenas 40% das
usinas brasileiras vendem energia elétrica
do bagaço de cana. “Os 60% restantes não
produzem, principalmente, pelos custos de
investimentos nas linhas de transmissão e
conexão”.
É necessário que o próprio produtor
invista para se interligar ao sistema. E isso
sai caro. Em média, cada quilômetro de
linha de transmissão custa R$ 1 milhão.
Em alguns casos, também é necessário
investir na construção de uma subestação
de energia e promover a conexão.
E para o investimento valer a pena, é

necessário ter segurança a longo prazo,
principalmente sobre a política em relação
ao etanol.

Economia

Fique por dentro das novas Leis Trabalhistas
Começa segunda fase da reforma do
Teatro Municipal de Viradouro

Em agosto começou a segunda fase
da reforma e ampliação do futuro Teatro
Municipal de Viradouro. A primeira etapa
do projeto envolveu obras na parte anexa
do teatro, que abrangem o hall de recepção,
banheiros e área de convivência. Já
nesta etapa, o local receberá obras para
instalação de canteiros, de estrutura elétrica
e hidráulica, revestimento e acabamentos
de pisos e paredes, instalação de esquadria
e cobertura com telhas na fachada. A
captação para a conclusão da segunda
etapa tem previsão para acontecer até
dezembro.
O projeto de reforma do prédio, que
passará a ter capacidade para 192 pessoas,
tem patrocínio da Viracool, apoio do ProAc
– Programa de Ação Cultural, da Secretaria
da Cultura do Estado de São Paulo, da
Prefeitura Municipal de Viradouro e da
Associação de Cultura, Esportes e Turismo

Treinamentos
Em agosto foi realizado, em parceria com
o Senar e Sindicato Rural de Bebedouro,
o treinamento de Aplicação de Agrotóxico
com Pulverizador de Barras. De acordo com
o encarregado do setor, Angelo Eduardo
Bombonati, os participantes receberam
instruções
de como manusear os
equipamentos com segurança permitindo
desenvolver o seu trabalho com qualidade
e respeito ao meio ambiente.
Já no mês de Setembro houve o
Treinamento de Formação para Cipeiros,
ou seja, que atende a exigência da Norma
Regulamentadora – NR 31, e proporciona
aos novos integrantes da CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes) a
capacitação para atuar como agentes
multiplicadores na prevenção de acidentes
e doenças relacionadas ao trabalho.
De acordo com o diretor de

de Viradouro, que será responsável pela
gestão do local após entrega a população.
Segundo Denise Cusinato Torrieri,
presidente da Associação de Cultura,
Esportes e Turismo de Viradouro, a reforma
e ampliação do prédio é uma grande
conquista para a cidade. “Acredito que o
teatro vai ser fundamental na formação
cultural da população de Viradouro. Vamos
ter a oportunidade de conhecer um universo
nunca nos oferecido”, frisa.
O espaço será capaz de receber
espetáculos de teatro, apresentações
de dança e música, além de pequenas
exposições. Segundo Marici Vila, diretora
da empresa encarregada pela gestão das
obras, o projeto ajudará na disseminação da
cultura. “O novo teatro será capaz de receber
apresentações de grande qualidade, pois a
cidade terá uma estrutura muito moderna”,
afirma.

Viralcool é finalista no Prêmio
MasterCana Social 2015
Na noite do dia 24 de agosto aconteceu
mais uma edição do Prêmio MasterCana
Social, que homenageou os empresários,
personalidades
e
empresas
que
se
destacaram no setor
sucroenergético na safra
2014/15.
A Viralcool foi uma das
finalistas da categoria
Comunidade com o
Projeto Educando Pelo
Esporte de Terra Roxa.
O Projeto Educando
Pelo Esporte promove o Futsal e Handebol
na cidade de Terra Roxa, propondo o
atendimento de crianças e adolescentes
com idade entre 7 a 17 anos, sempre no
contra turno escolar, de todas as camadas

sociais, promovendo assim ampla integração
e inclusão social.
Para a Viralcool, apoiar projetos sociais,
culturais e esportivos é de
fundamental importância
para a valorização e o
resgate da identidade
local, contribuindo para
o desenvolvimento da
comunidade.
O MasterCana Social
reuniu mais de 300 pessoas
em Sertãozinho, São Paulo
e abriu oficialmente a
programação da Fenasucro & Agrocana. O
Projeto Educando Pelo Esporte é realizado
pela Viralcool através da Lei de Incentivo ao
Esporte do Estado de São Paulo, com apoio
da Prefeitura Municipal de Terra Roxa.

Viralcool: Uma Empresa Amiga da
Criança
A Viralcool renovou por mais um
ano o selo de Empresa Amiga da
Criança, da Fundação Abrinq. Este selo
é o reconhecimento às empresas que
mobilizam e desenvolvem ações sociais
em benefício de crianças e adolescentes,
moradores de comunidades, filhos de
colaboradores e que não exploram a mão
de obra infantil. Desde 2009 a Viralcool é
uma empresa amiga da criança.

As novas regras para seguro-desemprego
e abono salarial já estão valendo desde
fevereiro deste ano. Já o auxilio doença e
pensão por morte começou a valer a partir
de 1º de março e o novo cálculo para
aposentaria entrou em vigor em 18 de junho.
Ao todo, o Governo pretende economizar
R$ 18 bilhões com essas medidas, já que
estamos passando por um período de
recessão e de ajuste fiscal para equilibrar as
contas públicas.
De acordo com um levantamento realizado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), dentro de um universo de 8,5 milhões
de pessoas que requereram o benefício em
2014, a medida irá afetar 26,58% do total.
Pela análise dos técnicos do MTE, 1,8
milhões de trabalhadores continuariam
tendo direito ao seguro por terem recebido
18 salários ou mais em 24 meses. Esse
montante representa 50,47% dos 3,6 milhões
de requerentes do benefício pela primeira vez.
Confira o que mudou:

Setor

Fenasucro & Agrocana apresenta novidades para o setor

Treinamentos colaboram para a prevenção
desenvolvimento e treinamento da Prosert,
Pedro Camilo, este treinamento é muito
importante porque nele os participantes
aprendem sobre aspectos legislativos da
segurança do trabalho, legislação trabalhista
e previdenciária. “Neste treinamento os
participantes também foram sensibilizados
quanto às consequencias dos acidentes
para o trabalhador, empresa e sociedade,
bem como da importância da prevenção e
como podem contribuir na empresa para
aplicação destes conhecimentos”.
Ele também ressaltou que os participantes
aprendem como identificar riscos e propor
medidas de controle. “No curso são
realizadas dinâmicas onde o instrutor faz
analogias para facilitar o entendimento dos
participantes, bem como uso de breves
vídeos ilustrativos”, finaliza Camilo.

A 23ª edição da Fenasucro & Agrocana
aconteceu entre 25 e 28 de agosto em
Sertãozinho. A feira neste ano começou com
o anúncio de que o Governo do Estado vai
investir R$ 3 milhões para a indústria de base
do setor sucroenergético da região.
Além disso, esta edição deu um destaque
maior para a geração de energia a partir
da biomassa. Estiveram presentes na
abertura da feira o vice-governador de São
Paulo, Mário França, o ministro da Ciência,

Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, o
secretário da Agricultura e Abastecimento de
São Paulo, Arnaldo Jardim, o presidente da
Reed Exhibitions Alcântara Machado, Juan
Pablo De Vera, o presidente do CEISE Br,
Antonio Eduardo Tonielo Filho, o presidente
de honra da F&A, Antonio Tonielo, entre
outras autoridades e representantes do setor.
Em seu discurso, o vice-governador
afirmou que a função do governo de São
Paulo é facilitar a vida das pessoas e

empresas que buscam novas tecnologias
e inovação em suas atividades. “O Estado
de São Paulo responde por 72% do volume
de pesquisas realizadas no Brasil e por
75% de toda produção industrial nacional.
A nossa vocação segue o caminho do
desenvolvimento, inovação e tecnologia
visando maior eficiência produtiva.
Assim, a Fenasucro é um marco porque
a agricultura é uma atividade econômica
ligada à tecnologia e ao desenvolvimento”,
disse França.
Já o presidente do Ceise Br (Centro
Nacional das Indústrias do Setor
Sucroenergético e Biocombustíveis),
Antonio Eduardo Tonielo Filho, afirmou que
por meio da inovação é possível triplicar a
produção de energia do setor. “Por meio
do retrofit, após um ano, a participação
do setor no mercado de energia passa
de 5% para 20%. Por isso, nosso foco é
a inovação por meio de parcerias entre a
indústria e instituições de pesquisa”, disse
Tonielo Filho.
Visitas à Viralcool
Todos os anos a Fenasucro & Agrocana
recebe milhares de visitantes, entre eles
delegações de vários países, que vêm a
nossa região conhecer as inovações no
processo de produção de açúcar, etanol e
energia.

Desta maneira, durante a feira, a Viralcool
recebeu visitantes de países da América
Latina e da África, que conheceram o parque
industrial e o sistema de irrigação da área
cultivada da Viralcool. Eles também se
mostraram interessados nas tecnologias de
colheita mecanizada e recepção de cana.

