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Cultura

Curso de jardinagem proporciona aprendizado 
para idosos e a comunidade pág. 03

Voluntariado

Festival de Teatro TPC traz discussão 
sobre drogas

Novembro azul reforça a importância dos 
exames preventivos do câncer de próstata

As drogas não escolhem classe social. Foi 
a partir desta premissa que a apresentação 
do 11º Festival de Teatro TPC, em parceria 
com a Origem Produções, aconteceu na 
E.M. Milton Marçal Silveira, em Viradouro. 
A peça “Vida de Drogas” foi baseada no 
livro de Walcyr Carrasco, famoso autor de 
novelas da Rede Globo, e aborda o tema das 
drogas em uma família de classe média que 
perde o dinheiro e é obrigada a mudar para 
a periferia. 

A protagonista, Dora, tinha tudo que 
uma garota gostaria, mas devido às más 
companhias acaba caindo no universo 
das drogas. A peça é produzida e dirigida 
por Noir Jaime Evangelista, que destaca a 
importância de tocar neste assunto que 
atinge muitas famílias em nossa região. “O 

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS é 
celebrado no dia 1º de dezembro por uma 
decisão da Assembléia da Organização Mundial 
de Saúde. Segundo estimativas do Ministério 
da Saúde, o número de pessoas infectadas pelo 
HIV no Brasil é de aproximadamente 530 mil. 
Dessas pessoas, 25,4% não sabem que estão 
infectadas, e cerca de 30% dos pacientes ainda 
chegam ao serviço de saúde tardiamente.

Diferença entre HIV e AIDS
O HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) é o 
causador da AIDS, mas não 
é a mesma coisa. Recebe 
esse nome porque destrói o sistema 
imunológico. Apesar disso, há 
portadores do vírus (soropositivos) 
que vivem anos sem apresentar sintomas 
e sem desenvolver a doença. Mas, podem 
transmitir o vírus a outros pelas relações 
sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento 
seringas contaminadas ou de mãe para filho 
durante a gravidez e a amamentação.

Já a AIDS é a Síndrome da Imunodeficiência 
Humana, e se caracteriza pelo enfraquecimento 
do sistema de defesa do corpo e pelo 
aparecimento das doenças oportunistas. Como 

O câncer de mama continua sendo uma 
doença que atinge milhares de mulheres 
todos os anos. Desta maneira, foi criado o 
Outubro Rosa, uma campanha mundial a fim 
de conscientizar toda a população a respeito 
da prevenção e diagnóstico.

A Viralcool realizou a palestra do Outubro 
Rosa, que teve por objetivo reunir as 
colaboradoras e discorrer sobre o câncer de 
mama e colo de útero.

O médico ginecologista e mastologista 
da São Francisco Saúde, Dr. Rafael Pelorca, 
falou sobre a importância do diagnóstico 
precoce, já que tratado logo no início, 
o câncer de mama tem um prognóstico 
relativamente bom, com uma chance de 
cura de 80%, em 5 anos.

Sendo assim, o autoexame deve ser feito 
todo mês sempre na semana seguinte ao 
término da menstruação. Mas, o médico 

Em novembro foram realizadas palestras sobre 
o câncer de próstata para os colaboradores da 
Viralcool. Essas apresentações fazem parte da 
programação do Novembro Azul, que tem como 
objetivo conscientizar a todos sobre a importância 
da prevenção e detecção precoce deste tipo 
câncer, que é o segundo mais comum entre os 
homens.

De acordo com o enfermeiro da Medicina 
Preventiva da São Francisco Saúde de Ribeirão 
Preto, Pedro Neto, cerca de 14 mil homens morrem 
de câncer de próstata todos os anos e mais de 60 
mil casos são esperados para este ano.

“Em 95% dos casos, o câncer de próstata 
aparece em estágio avançado porque os homens 
não costumam fazer os exames preventivos”, 
explica Neto.

Por isso, a partir dos 45 anos todos os homens 
devem procurar um urologista para fazer o exame 
de toque, que é rápido e indolor. Também pode 
ser feito um exame de sangue complementar ao 
exame de toque.

“As causas do câncer ainda são desconhecidas, 

Café com Doadores reforça a importância da doação de sangue

Outubro Rosa - Palestra conscientiza 
colaboradoras e familiares

Dia mundial de luta contra a AIDS reforça 
a prevenção

interessante desta peça é que a ambientação 
se passa em uma família de classe média, 
ou seja, o problema da droga não está 
localizado somente na periferia e nos 
pobres”, alerta ele.

Ele também contou que um dos pontapés 
iniciais para a produção desta peça foi um 
pedido da Viralcool para alertar os jovens 
sobre o tema. “A peça também está sendo 
apresentada para crianças menores, com 12 
anos, para que haja uma chance de alertá-
las sobre as drogas e tentar preveni-las de 
cair neste mundo”.

No final da peça há um debate envolvendo 
toda a plateia sobre o tema. Desta maneira 
é possível tocar neste assunto polêmico 
e chegar ao adolescente de forma mais 
didática.

Saúde

Saúde

Saúde

também alertou que o autoexame não 
substitui a avaliação feita por um profissional, 
por isso deve ser realizada todos os anos a 
mamografia em mulheres com mais de 40 
anos, quem tem histórico familiar e naquelas 
que não tiveram filhos ou amamentaram.

O câncer de colo de útero também foi 
discutido. Porém, esse é um câncer em 
que é possível prevenir com o exame 
Papanicolau, a vacinação contra o HPV e o 
uso de camisinha.

Ao final, as colaboradoras receberam um 
brinde e puderam desfrutar de um café da 
manhã.

Esta palestra também aconteceu na Sede 
Social, em Viradouro, e foi voltada para as 
esposas e familiares dos colaboradores.

A prevenção é a melhor solução! Procure 
seu médico e faça todos os exames 
anualmente.

Doar sangue é um ato de amor e os doadores podem 
ter a vida de outras pessoas nas mãos. Para valorizar 
essas pessoas, todos os anos no dia 25 de novembro, 
é comemorado o Dia do Doador de Sangue, e a Viralcool 
realiza um café da manhã especial para seus colaboradores 
que praticam este ato tão solidário. Este é um evento que 
a Viracool realiza há muitos anos, pois acredita em ações 
que podem fazer o bem para comunidade.

O colaborador Ranur Delfino Machado, por exemplo, é 
doador há 10 anos e decidiu começar a doar por influência 
de um amigo e só este ano já doou quatro vezes. “A 
sensação de ajudar o próximo é muito boa, pois um dia 
podemos precisar também”.

Neste dia foi realizada uma palestra com o hematologista 
Dr. Geraldo Cunha, que esclareceu as dúvidas sobre a 
doação. É preciso criar o hábito de doar. Atualmente, são 
coletadas no Brasil, cerca de 3,6 milhões de bolsas de 
sangue ao ano, o que corresponde ao índice de 1,8% da 
população doando sangue. Embora o percentual esteja 
dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o Ministério da Saúde trabalha para aumentar este 
índice, reduzindo a idade mínima de 18 para 16 anos (com 
autorização do responsável) e aumentou de 67 para 69 
anos a idade máxima para doação de sangue no País.

A analista de laboratório da Viralcool doou pela primeira 

mas há fatores que favorecem o aparecimento 
da doença, como: estilo de vida, alimentação 
inadequada, tabagismo, genética e a idade”, 
conclui ele.

Em geral, o câncer de próstata cresce 
lentamente e não causa sintomas, daí a 
importância de preveni-lo. Tumores em estágios 
mais avançados podem ocasionar dificuldade 
para urinar, sensação de não conseguir esvaziar 
a bexiga e presença de sangue na urina. Dor 
óssea, principalmente na coluna, quadris e 
joelhos podem ocorrer devido à presença de 
metástases, em casos graves da doença.

Além disso, também foi feito um alerta 
sobre o câncer de testículo, que representa 
5% do total de casos de câncer nos homens. 
Felizmente, este é um tipo de câncer facilmente 
curado quando detectado precocemente. Os 
sintomas mais comuns são o aparecimento de 
um nódulo duro e a alteração no tamanho dos 
testículos.

Deixe o preconceito de lado e faça o exame. 
Procure o seu médico.

o HIV ataca as células de defesa do nosso 
corpo, o organismo fica mais vulnerável a 
diversas doenças, de um simples resfriado 
a infecções mais graves como tuberculose e 
até alguns tipos de cânceres.

Prevenção
Como se sabe, o HIV é transmitido 

através do sexo sem proteção, 
através do sangue e da mãe 
para o bebê. Por isso, a 
melhor prevenção é usar o 

preservativo na hora do sexo 
e não compartilhar seringas e 

agulhas.
Para saber se você tem o vírus, basta fazer 

um dos testes existentes para diagnosticar 
a doença. O resultado é seguro e sigiloso. 
É realizado a partir da coleta de sangue. 
Os pacientes que tiverem o resultado 
positivo devem fazer acompanhamento 
médico. Quanto antes souber o resultado, 
o tratamento terá um sucesso maior e a 
expectativa de vida também aumenta.

Atualmente os medicamentos de 
tratamento permitem que o soropositivo 
leve uma vida normal, sem abandonar a vida 
afetiva e social.

vez há pouco tempo e contou que o processo de doação 
foi tranquilo e ela sempre quis ser doadora. “Sempre quis 
doar sangue, mas sempre deixava pra outra vez. Percebi 
que a Viralcool tem uma campanha intensa incentivando 
a doação e resolvi participar e foi muito gratificante saber 
que estou ajudando outras pessoas”, comentou ela.

Como fazer para doar?
1.Leve um documento oficial com foto para fazer o 

cadastro
2.Responda um questionário individual e confidencial 

sobre a sua saúde, a fim de avaliar se está apto para doar
3.Com base nos resultados do questionário, é feito um 

teste de hematócrito e verificado os sinais vitais
4.Se estiver apto para doar, deverá assinar um termo de 

consentimento e irá para a sala de coleta
5.Coleta feita por profissionais da saúde treinados, com 

material de uso único, estéril e descartável
6.Cada doação gera uma bolsa de sangue de 

aproximadamente 450 ml
7.O processo de doação é rápido, durando cerca de uma 

hora apenas

Faça seu cadastro no Ambulatório Médico da Viralcool e 
se torne um doador.

O colaborador Marlon Creso de Souza foi um dos finalistas 
do Festival SESI Música 2015 - Edição São Paulo, na 
categoria Composição - Música Inédita. O festival é voltado 
para trabalhadores da indústria e a etapa final foi realizada 
entre 28 e 31 de outubro, em São José dos Campos.

Apesar de não ter sido o vencedor, para Marlon, que 
é guitarrista profissional, participar deste festival foi um 
reconhecimento muito grande. “Ser finalista acendeu uma 
chama em mim e me relembrou da minha paixão pela música. 
Não ganhei o prêmio, mas a experiência de participar e ficar 
entre os melhores do estado de São Paulo foi muito mais 
significativa”, completou ele, entusiasmado.

O objetivo deste festival do SESI é valorizar e difundir 
talentos, além de reforçar o papel da indústria na formação 
cultural dos trabalhadores. Ao incentivar o aperfeiçoamento de 
competências relacionadas a valores, atitudes e habilidades, 
busca-se ampliar seu potencial humano e seu envolvimento 
em todas as esferas da sociedade.

A Viralcool parabeniza Marlon pela participação. 

Colaborador da Viralcool foi 
um dos finalistas do Festival 

SESI de Música
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Projetos Sociais

Sustentabilidade

Economia

Governo quer a volta da CPMF

Os alunos do Jovem Agricultor do Futuro fizeram um passeio ao Hotel Fazenda “Vale 
das Grutas”, em Altinópolis, em comemoração ao encerramento do curso. 

Já na Destilaria Santa Inês os jovens tiveram a oportunidade de presenciar uma 
simulação de inseminação artificial, e o sistema de confinamento de gado de corte 
presente na destilaria.

A visita na Viralcool cumpriu com as atividades da apostila de “Projeto Profissional”, 
que trata da construção de um projeto profissional permitindo que os jovens estabeleçam 
metas e objetivos para serem inseridos no mercado de trabalho. A visita possibilita que 
os jovens tenham uma visão dos desafios que virão a enfrentar quando forem disputar 
uma vaga no mercado de trabalho, salientando a responsabilidade do colaborador para 
com o sucesso da empresa e em contrapartida o sucesso do próprio colaborador.

Também foi feita uma visita à CRV Lagoa, em Sertãozinho. A visita teve o objetivo de 
cumprir com as atividades da apostila “articulador V”, que trata sobre a comercialização 
de produtos de origem animal, manejo e melhoramento genético. No local os jovens 
tiveram a oportunidade de conhecer diversas raças e diversos tipos de manejos.

Nos meses de outubro e novembro, a 
Viralcool teve a iniciativa de oferecer um 
curso de jardinagem, em parceria com o 
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural) e o Sindicato Rural de Bebedouro, à 
comunidade e aos assistidos do Lar Central 
Nossa Senhora Aparecida, em Viradouro, 
onde foi realizado o curso. 

Neste curso os alunos aprenderam técnicas 
básicas de jardinagem, como: planejamento, 
montagem e manutenção de jardim e vasos, 
capacitando assim as pessoas a colocarem 
em prática, tanto profissionalmente, como 
por prazer de cuidar de seus próprios jardins.

A aluna Leonir Aparecida Lenhari teve 
interesse no curso justamente para cuidar 
do jardim em sua própria casa. Ela contou 
que aprendeu a fazer melhor o planejamento 
de seu jardim. “Aprendi quantas mudas vou 
precisar para determinado canteiro, quanto 

São necessários apenas alguns minutos para transformar a sua casa em cinzas. Por isso, 
devemos ter muito cuidado na manutenção doméstica das redes elétricas e problemas com 
vazamento de gás, que são os principais causadores de incêndios.

A maior parte destes incêndios pode ser evitada realizando medidas preventivas simples, 
como:
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Os danos causados pelos insetos e 
pragas na cana-de-açúcar são prejudiciais 
à qualidade da matéria-prima, fazendo com 
que haja muitas perdas durante a safra. 
Para controlar estas pragas, é feito o uso de 
defensivos agrícolas e a criação de mudas 
mais saudáveis.

De acordo com o engenheiro agrônomo 
da Viralcool, Fabio Toniello, a qualidade da 
matéria-prima que chega às indústrias para o 
processamento é de suma importância para 
que se consiga elevada eficiência industrial. 
“Além disso, a análise dos parâmetros como 
tempo de queima/entrega, quantidade de 
impurezas vegetais e minerais, infestações 
por insetos e teor de açúcar, são fatores 
que podem indicar a qualidade da matéria 
que está chegando para o processamento”, 
exemplifica ele.

As pragas mais comuns nas lavouras são:
 
•Cigarrinha: Colheita da cana crua, 

sem a queima prévia da palha, favoreceu 
o crescimento populacional desta praga. 
Em consequência do ataque desta praga, o 
processo de fotossíntese é reduzido e, como 
não ocorre a formação de açucares nas 
folhas, não há acumulo nos colmos e eles se 
tornam menores, mais finos e com entrenós 
mais curtos, as folhas se tornam amareladas 
e posteriormente secas, e todas as plantas 
podem chegar a morte. O canavial fica 
completamente seco, com aspecto queima, 
em infestações severas. 

•Sphenophorus: É um besouro, conhecido 
como bicudo da cana. Tem hábitos noturnos 

Como é boa a sombra de uma árvore, não é? Além de deixarem as ruas do seu bairro mais 
bonitas, elas também contribuem com a diminuição da temperatura e purificam o ar.

Recentemente, a Viralcool fez uma doação de 200 mudas para a cidade de Viradouro. As 
mudas são de Oiti, próprias para a arborização urbana. De acordo com José Armando Moschen, 
do departamento de sustentabilidade da empresa, o plantio de árvores é muito importante para 
a qualidade de vida nos centros urbanos. 

“A arborização das cidades possui múltiplas funções, atuando diretamente sobre o clima, 
qualidade do ar, nível de ruídos, paisagem, retenção de poluentes, além, é claro, de constituir 
refúgio indispensável à fauna que ainda resta nas cidades”, conclui ele. 

O Governo Federal anunciou uma 
proposta para a volta da CPMF. Mas, você 
sabe o que isso significa e quais os impactos 
na sua vida? Primeiramente, CPMF é a 
sigla para Contribuição Provisória sobre 
Movimentações Financeiras e ela atinge 
todas as classes sociais, 
desde grandes empresas 
com grandes transações até 
quem apenas mantém uma 
conta salário para saque de 
seus pagamentos no final do 
mês.

O novo imposto ainda 
tem de ser aprovado pelo 
Congresso. Especialistas dizem que 
o projeto não irá passar, apesar das 
insistências do Governo, e deve ser 
cobrado para financiar integralmente os 
gastos da Previdência Social. De acordo 
com o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
o imposto que vigorou por 10 anos e foi 
extinto em 2007, deve durar por mais 4 
anos.

Impacto para o contribuinte
O novo imposto deve incidir sobre todas as 

A prevenção contra os incêndios no 
campo é de fundamental importância, 
pois, com a mecanização da colheita, a 
quantidade de biomassa que fica no solo 
é muito grande, então em épocas secas do 
ano estamos mais suscetíveis a incêndios. 
Sendo assim, no dia 29 de outubro 
aconteceu, na E.E. Maria Falconi de Felício, 
em Pitangueiras, uma palestra da ABAG/
RP (Associação Brasileira do Agronegócio 
de Ribeirão Preto) sobre a campanha de 

Comunidade

Prevenção

Agrícola

Meio Ambiente

Curso de jardinagem proporciona aprendizado para idosos e a comunidade

Prevenção pode evitar incêndios em sua 
casa

Qualidade da matéria-prima faz a diferença

Doação de mudas para a cidade de Viradouro

Palestra da ABAG discute prevenção contra incêndios com alunos de Pitangueiras

Eventos Jovem Agricultor do Futuro de calcário, adubo, esterco, cobertura para 
os mesmos, a medir a distância entre as 
mudas, pois esta depende da espécie a ser 
plantada. Além disso, pude me informar mais 
sobre as podas”, completou ela, que vai usar 
estes conhecimentos em seu dia a dia.

De acordo com Flávia Silva Neves, do 
departamento de Gestão de Pessoas da 
Viralcool, a iniciativa de oferecer este curso 
foi poder proporcionar ao local a reforma dos 
jardins, formar as pessoas da comunidade 
e aperfeiçoar aqueles que já trabalham 
com jardinagem. “Além disso, este é mais 
um trabalho social que a Viralcool realiza, 
contribuindo não somente com doações, 
mas também como uma maneira de tornar 
o ambiente mais agradável e harmonioso 
para os idosos que são assistidos pelo Lar”, 
afirma Flávia.

A aluna Josefa Costa Menezes Claudino 

movimentações financeiras por via bancária 
feitas por pessoas físicas, como saques em 
dinheiro, transferências, pagamento de fatura 
de cartão de crédito e pagamento de contas 
via boleto. Ou seja, com um novo imposto 
os produtos e serviços ficarão mais caros, 

além disso, mais dinheiro sairá 
do bolso do trabalhador para 
financiar o arrombo feito pelo 
Governo aos cofres públicos.

Por que o Governo quer 
voltar com a CPMF?

O retorno da contribuição é 
uma das formas encontradas 

pelo Governo para fechar a conta dos 
próximos anos e evitar uma deterioração 
ainda mais acentuada da economia 
brasileira. A proposta orçamentária de 
2016 enviada para o Congresso tem um 
rombo dequase R$ 120 bilhões, contando 
com as tais pedaladas fiscais. Segundo o 
governo, a CPMF deve valer por quatro anos 
e a expectativa de arrecadação é de R$ 32 
bilhões.

prevenção e combate aos incêndios no 
campo. 

De acordo com o diretor-executivo da 
ABAG/RP, Marcos Matos, essa campanha 
está ligada à valorização ao agronegócio, 
mostrando para a sociedade que os 
incêndios prejudicam tanto a cidade, quanto 
o campo, o meio ambiente, os produtores 
rurais e as usinas.

“O setor se uniu numa ampla campanha 
de conscientização, se estruturou ainda 
mais para combater os incêndios e se 
articulou, ou seja, melhorou a comunicação 
entre as usinas e produtores rurais para 
que os incêndios sejam controlados mais 
rapidamente”, explica Marcos, que ainda 
destacou a participação da Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio 
Ambiente, a Promotoria e Ministério Público 
do estado de São Paulo.

A Viralcool é uma das associadas à 
ABAG/RP, e essa palestra nas escolas é 

e permanecem geralmente no solo, sob 
os terrões, restos vegetais ou entre os 
perfilhos na base das touceiras. Os danos 
são causados pelas larvas que bloqueiam 
os rizomas e, algumas, vezes, os primeiros 
entrenós basais. Em consequência das 
galerias abertas na base dos colmos, 
ocorrem o amarelecimento de folhas, seca 
e morte de perfilhos. Quando há infestações 
severas, a touceira toda seca e morre, e 
são observadas muitas falhas na rebrota, 
reduzindo drasticamente a produtividade e a 
longevidade do canavial.

•Broca: Atualmente é considerada a 
principal praga da cultura. As brocas da cana 
são insetos que passam pelas fazes de ovo, 
larva, pupa e adulto. Os danos a cana-de-
açúcar são causados pelas lagartas, que se 
alimentam no interior dos colmos abrindo 
galerias. Em infestações altas, há morte 
de grande número de perfilhos, o ataque 
da praga resulta em, menos produtividade 
agrícola, pois os colmos perdem peso, 
são menores e mais finos, muitos secam e 
morrem, outros se quebram pela ação do 
vento, pois estão mais frágeis em razão das 
galerias em seu interior. Para 1% de índice 
de intensidade de infestação, ocorre uma 
redução de 0,42% de açúcar, 0,21% de álcool 
e 1,14% na produção de matéria prima.

Fábio também destaca que a área agrícola 
na Viralcool tem se preocupado em trazer 
uma cana de qualidade para a indústria, 
fazendo um acompanhamento e controle das 
principais pragas.

comentou que o curso deu a ela a 
oportunidade de aprender o método 
adequado para cuidar de seu jardim e 
agradeceu a oportunidade. “Obrigada por 
proporcionarem este curso que aumenta o 
nosso conhecimento diante das atividades 
que fizemos”.

de fundamental importância para mostrar 
as características do setor aos alunos, 
mostrando a eles a força e competitividade 
do agronegócio no cenário internacional.

Além disso, foram distribuídas cartilhas 
que mostram hábitos sustentáveis e dá 
orientações de como evitar os incêndios.

Sustentabilidade

Viralcool participa da Jornada da Indústria pela Sustentabilidade

Resultado de uma parceria entre 
Fiesp, Ciesp e Sesi-SP, foi realizada, 
em Sertãozinho, a Jornada da Indústria 
pela Sustentabilidade. O objetivo deste 
evento foi promover a reflexão sobre a 
sustentabilidade como uma estratégia 
empresarial possível e que agrega valor 
econômico a partir da busca de melhores 

práticas sociais e ambientais.
A Viralcool participou da Jornada 

e a analista de responsabilidade 
social da empresa, Élida Cardoso, 
apresentou o case “Ações de 
Responsabilidade Social como 
Elemento de Transformação”, 
focando em seus projetos sociais 
junto à comunidade e como é 
possível fazer a diferença dentro e 
fora da empresa.

Para a diretora do centro 
de atividades do SESI de 

Sertãozinho, Maria Etelvina Sestari Squair, 
“é importante que as empresas exponham 
seus cases, contribuindo para que a partir 
do conhecimento conceitual, da análise dos 
principais desafios referentes ao tema, das 
principais ferramentas para elaboração de 
projetos e planos de ação se possa implantar 

melhores práticas sociais e ambientais”.
Além disso, também houve uma palestra 

ministrada pela professora doutora em 
administração da USP, Lara Bartocci Liboni, 
especialista no tema, com o objetivo de 
mostrar o que se espera do setor produtivo 
e como as empresas podem se adequar ao 
novo paradigma e apresentar boas práticas 
de indústrias da região.

A palestrante afirmou que a ideia foi 
mostrar como as empresas têm aliado 
sustentabilidade à estratégia de negócio, 
transformando em capacidade dinâmica e 
gerando valor.

Após a palestra houve um debate, onde os 
participantes levantaram questões relevantes 
que desencadearam reflexões e interação 
entre todos.

No domingo, 22 de novembro, 
aconteceu mais uma Caminhada 
Passos Que Salvam. A Viralcool é uma 
das empresas que apóiam esta causa 
e vendeu os kits para qual a renda 
será destinada ao Hospital de Câncer 
Infantojuvenil de Barretos. Muitos 
de nossos colaboradores também 
participaram da caminhada.

Caminhada Passos 
Que Salvam


