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Saiba Mais

Benefícios

Clube de Vantagens São Francisco

Bebês podem ter CPF
Desde o dia 1º de dezembro está valendo
um serviço de emissão de CPF (Cadastro de
Pessoa Física) nas certidões de nascimento
de bebês recém-nascidos. Este serviço é
gratuito e é uma iniciativa da Receita Federal
e da Associação dos Registradores de
Pessoas Naturais do Estado de São Paulo
(Arpen-SP).
Por que fazer?
O objetivo de ter o número de CPF nas
certidões é prevenir fraudes e falsificações,
além de ficar mais fácil para as famílias

Sustentabilidade
Nos últimos anos o
Brasil está passando por
uma crise energética,
com a alta dos preços
que o consumidor vem
pagando por conta das
recentes secas que
prejudicaram os reservatórios das hidrelétricas.
Por isso, a geração de bioeletricidade vem
sendo uma saída para contornar esta crise.

Treinamentos

de baixa renda ter acesso aos benefícios
sociais do governo, como o Bolsa Família.
O CPF também facilita a inserção dos bebês
em planos de saúde e até abrir uma conta
poupança.
Como fazer?
Os pais ou responsáveis devem
comparecer a um cartório portando o seu
RG e a Declaração de Nascido Vivo (DNV)
da criança. Para pais casados também é
necessária a apresentação da certidão de
casamento.

Você sabia que
o beneficiário da
São
Francisco
agora tem um
Clube de Vantagens
que oferece diversos
descontos em vários
estabelecimentos? De acordo com a assistente
administrativa de Marketing e responsável pelo
projeto, Caroline Cordesco, este é um programa
que oferece descontos e benefícios para os
clientes da São Francisco através de convênios
com empresas parceiras, em diferentes
segmentos. “Não há taxa ou mensalidade. A
empresa parceira apenas compromete-se a

oferecer o desconto, ficando a seu critério
esse valor”.
Para participar e usufruir do desconto
é muito simples: os clientes só precisam
apresentar, na hora do pagamento, o cartão
do plano de saúde ou odontológico junto
com o documento de identificação.
Através do Clube de Vantagens, os
beneficiários São Francisco tem descontos
exclusivos em academias, clínicas de
estética, restaurantes, escolas de idiomas,
livrarias e lojas de diversos segmentos. Para
conferir todos os parceiros na sua cidade,
basta entrar no site: www.saofrancisco.com.
br/clube e aproveitar essa vantagem.
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SIPAT discute temas e premia as melhores frases

Viralcool recebe o Selo Energia Verde
Hoje ela já responsável por quase 10% da
energia produzida no Brasil.
A Viralcool recebeu o Selo Energia Verde,
que certifica as unidades produtoras e
consumidores de energia limpa e renovável.
De acordo com José Armando Moschen, do
departamento de sustentabilidade da Viralcool,
este selo, que é uma iniciativa da UNICA (União
da Indústria de Cana de Açúcar), traz para
a Viralcool (Unidade Pitangueiras e Unidade

Castilho), um reconhecimento nos programas de
Gestão Ambiental e Produtividade Industrial.
O diretor da Viralcool, Antonio Eduardo Tonielo
Filho, também destacou que a Viralcool produziu,
na safra 15/16, um total de 390.000 MW/h, sendo
que, destes, 130.000 MW/h foram utilizados para
consumo próprio.
Ele ainda destacou que com a energia produzida
na safra da Viralcool é possível abastecer uma
cidade como Sertãozinho. “Apesar disso, ainda

faltam investimentos e incentivos do governo,
pois as linhas de transmissão são muito caras”.
Ainda assim, a Viralcool é uma das usinas
que participam do Projeto Energia do Bem,
doando parte da energia produzida para o
Hospital de Câncer de Barretos. Isso, segundo
os administradores do hospital, fez com que a
conta ficasse 30% mais barata, melhorando as
condições de atendimento dos pacientes no
hospital.

Viralcool investe em Treinamentos

O ano começou com vários treinamentos na Viralcool. Todos com o intuito desenvolver pessoas, pois é a maneira mais fácil de alcançar os objetivos.

Segurança e Manuseio de Cilindros
No dia 8 de janeiro, aconteceu o treinamento
de Segurança e Manuseio de Cilindros,
ministrado pela White Martins. O colaborador
da oficina mecânica da Viralcool, Edmar
Luciano da Silva, compartilhou que apesar do

conhecimento que já tem do equipamento, este
treinamento serviu para melhorar ainda mais.
“O palestrante foi muito atencioso e nos
informou melhor sobre o armazenamento e
manutenção da parte de mangueira, além de

nos alertar sobre a segurança, pois as vezes não
sabemos o risco que corremos”.

de todos os assuntos relacionados ao Plantio
Mecanizado, como: trabalhar na plantadeira,
como aplicar herbicidas e quantas gemas de
cana por metro.
“É muito importante passar por um

treinamento como esse porque o serviço fica mais
bem feito e mais seguro”.

Plantio Mecanizado
No dia 19 de janeiro, a DMB realizou o
treinamento de Plantio Mecanizado aos
colaboradores da Viralcool. O encarregado
Wander Antonio Sevieiro participou e relatou
que o treinamento foi para fazer uma reciclagem

Reintegração de normas e benefícios da empresa

Colheita Segura
Também no dia 19 de janeiro, foi feito o
treinamento de Colheita Segura. De acordo
com a técnica de segurança da CPFL paulista,
Marcela Aparecida Alfinete, um dos diversos
itens que foram explanados na palestra foi
“como proceder em caso de cabo rompido ou
através de abalroamento, postes caídos, para
que o colaborador aja com cautela e paciência,

não colocando a vida dele e nem de seus
companheiros em risco, para nunca utilizar
varas de bambu, madeira ou qualquer outro
material para levantar cabos para passagem de
caminhões e/ou equipamentos”.
Para ela o treinamento é uma forma de
manter sempre atualizado na mente deles os
riscos que o SEP (Sistema Elétrico de Potência)

apresenta, pois com a correria e a rotina tudo se
acomoda e quando os mesmos se depararem
com uma situação que foi exposta na palestra,
saberão como se comportar perante a situação
de risco, pois da forma inadequada poderia gerar
acidentes gravíssimos, com sérias lesões ou até
fatais.

Instrução Operacional
No dia 21 de janeiro houve o treinamento
de instrução operacional, em que a Valtra BF
prestou esclarecimentos a respeito da parte
operacional dos tratores. Assistiram à palestra

os tratoristas e mecânicos da Viralcool, e o
encarregado Kristian Franklin contou que neste
treinamento, além de aprenderem a operar
corretamente os tratores, seguindo as normas

de segurança, puderam ver todas as vantagens
em utilizar todos os artifícios do veículo, tornando
assim o trabalho mais simplificado e seguro.

Aplique Bem
Nos dias 11 e 12 de fevereiro foi realizado
o treinamento de Aplique Bem, que é uma
parceria entre a Arysta LifeScience e o Instituto
Agronômico – IAC referência mundial em
pesquisa em tecnologia de aplicação de
defensivos agrícolas. Ao todo, mais de 33 mil
pessoas em mais de 630 municípios de todo o
Brasil já foram treinados.
De acordo com o técnico agrícola da
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Viralcool, Angelo Eduardo Bombonati, o objetivo
deste treinamento foi explicar as técnicas
de regulamento da bomba, maximizando os
benefícios da aplicação correta e racional
dos agrotóxicos, reduzir perdas na aplicação
e os métodos de segurança e as maneiras
corretas de fazer a aplicação, evitando assim
a contaminação do meio ambiente, do
trabalhador rural e dos alimentos.

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

Educação

Treinamentos

Neste início de 2016, a Viralcool realizou a Reintegração
de seus colaboradores. Na reintegração ocorrem
reorientações sobre riscos existentes no local de
trabalho, sobre a responsabilidade e uso correto dos
EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais), sobre
benefícios e também sobre saúde. Além do Departamento
de Segurança do Trabalho, também participam da
reintegração os setores de Benefícios, Responsabilidade
Social, Ambulatório, Departamento Pessoal, Departamento

Ambiental, Qualidade e Gestão de Pessoas.
O objetivo da reintegração é lembrar os
colaboradores sobre as orientações que
eles receberam na integração e mantê-los
atualizados sobre as possíveis mudanças, por
isso a reintegração é indispensável.
Nadir Nascimento Junior, Gerente industrial,
apoia totalmente a reintegração e acredita que
as informações facilitam o diálogo com os
funcionários e isto é de suma importância
para o desenvolvimento do trabalho e da
segurança.
Welton Rodrigo Lemes, do setor agrícola,
declarou acreditar que “este tempo que a
empresa disponibiliza para a reintegração é importante por
que traz a cada um informações necessárias para o bom
desenvolvimento profissional”.
A reintegração traz informações que evitam erros nas
execuções das tarefas e mantém a segurança e a saúde dos
colaboradores, renovando seus conhecimentos e técnicas
e tornando-os profissionais treinados e atualizados.

Volta às aulas e material
escolar
Educação é um investimento que promove crescimento
intelectual e econômico das pessoas e que traz como
consequência melhorias para o país. Mas, antes de tudo é
preciso criar nas crianças o desejo de aprender, despertando
o interesse pelas matérias da escola. Isso desenvolve a
curiosidade nas crianças, cria desafios e aprimora a capacidade
de interpretar, além de abrir as portas para um mundo cheio de
melhores oportunidades.
O começo do ano é marcado pela volta às aulas de milhares
de crianças e adolescentes, e todos os anos a Viralcool fornece
uma ajuda de custo aos seus colaboradores para a compra
do material de seus filhos, contribuindo assim, para a melhor
educação deles.

Dengue, Chikungunya e Zika Vírus
preocupam a população pág. 02
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Segurança

Aconteceu

SIPAT discute temas e premia as melhores frases

Entrega de Cestas

Entre os dias 1 e 5 de fevereiro aconteceu
a XXVII SIPAT na Viralcool. Procurando
abordar assuntos diversificados, a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho focou a segurança e saúde do
trabalhador.
As palestras discutiram sobre o stress,
DSTs, planejamento familiar, drogas lícitas
como o álcool e cigarro e os malefícios
que elas causam em nossa vida. Também
foram abordados temas como o câncer,
que é uma doença que atinge milhares de
pessoas todos os anos no país, e pode ser
prevenida com uma alimentação saudável e
prática de exercícios físicos. Outra palestra
que motivou os colaboradores foi sobre
direção defensiva, que foi feita de uma
maneira divertida, porém o assunto é sério.
O motorista da Viralcool, Mario Luiz
Bellini Junior, acredita ser importante falar
sobre isso para pegar mais dicas e detalhes
de prevenção, pois o trânsito de hoje é cada
vez mais perigoso. “Além disso, podemos
orientar os mais novos sobre os riscos de
acidentes”, afirma ele.
Apesar de a SIPAT durar apenas uma
semana, o trabalho de prevenção continua
durante todo o ano com a CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, que
faz reuniões mensais para analisar os
problemas encontrados e corrigir os erros
para melhorar.
O presidente da CIPATR, Antonio Carlos
Guimarães Morato Junior, salienta que
ainda assim é muito importante que o

Como acontece todo ano, a Viralcool também
realizou a entrega de cestas de alimentos para seus
colaboradores no final do ano. A presença do Papai
Noel deu um toque especial no evento, entregando
brindes e tirando fotos com as crianças e seus
familiares.

Visita aos Lares de Longa Permanência para Idosos

Tomados pelo espírito de solidariedade ao se aproximar o fim do ano, alguns
colaboradores da Viralcool fizeram visitas nas Instituições de Longa Permanência para
Idosos, em Viradouro e Terra Roxa. Lá eles passaram a tarde conversando com os
residentes e, em comemoração ao Natal, levaram lembranças individuais a todos.

Saúde

Alimentos para quem precisa

A ajuda dos nossos colaboradores faz toda a diferença. Em dezembro foi arrecadado
na empresa alimentos para doação ao Hospital de Câncer de Barretos. Obrigado a todos
que doaram. Sua ajuda é muito importante para quem necessita.

Voluntariado

Dengue, Chikungunya e Zika Vírus
preocupam a população
O começo do ano é marcado pelas constantes chuvas de verão. E, com elas, vem um
acompanhante indesejado: o Aedes Aegypt. Este pequeno mosquito vem trazendo muita dor
de cabeça para os brasileiros, pois nosso país vive uma epidemia da dengue, registrando 1,5
milhão de casos em 2015.
Além disso, o mosquito agora transmite também a febre chikungunya e o vírus Zika, que
têm sintomas parecidos com a dengue. Mas fique atento, pois elas são diferentes. Veja quais
são os sintomas de cada uma:

colaborador participe da SIPAT, para que
as pessoas fiquem sempre alerta e não se
esqueçam das normas de segurança.
Concurso de frases
Durante a SIPAT também foi realizada
a premiação do concurso de frases que
envolviam a palavra segurança. O vencedor
foi o colaborador do departamento fiscal,
Jorge Luiz Beluzzo de Oliveira, que ganhou
um micro-ondas pela frase: “Apenas haverá
futuro se a segurança estiver no presente”.
O colaborador André Christyan Bresqui,
do departamento de segurança do trabalho,
ficou em segundo lugar e levou uma bicicleta
com a frase: “A sua vida é o seu maior
benefício, cuide dela com segurança”.
Já o terceiro lugar ficou com o colaborador
Ezequiel Luiz Sisdelli, do departamento
fiscal, que ganhou uma furadeira com a
frase: “A segurança é um ato de respeito a si
mesmo e ao próximo”.
Além disso, foram distribuídos vários
brindes também doados por parceiros
da Viralcool. A São Francisco Saúde, por
exemplo, doou uma bicicleta e um microondas para serem sorteados entre todos
os participantes. Os ganhadores foram:
José Luiz da Silva Neves de Almeida, do
setor agrícola e Ederson Alfinete, da oficina
mecânica.
A participação de todos é muito importante
para mantermos a empresa segura.

Doar sangue: um ato de solidariedade
ano, com intervalo de 90 dias
para cada doação. Já os homens
podem doar quatro vezes, com
um intervalo de 60 dias.
Nos meses de dezembro
e janeiro, que são meses de
férias, as doações costumam
cair de 20% a 40%. Daí vem a
importância em se tornar um
doador frequente, pois fazer o
bem ao próximo é fundamental
para a manutenção dos bancos
de sangue, salvando assim
milhares de vidas.
A Viralcool criou o Grupo de Voluntários – Semeando o
Para solidificar estas ações
Bem, que conta com colaboradores envolvidos em ações de
já desenvolvidas há anos, a
solidariedade
Viralcool criou o Grupo de
Voluntários – Semeando o
Bem,
que
conta
com vários colaboradores
Temos o costume de só pensar em
que
estão
sempre
envolvidos em ações
algumas questões quando passamos por
de
solidariedade,
que
incluem doação de
alguma dificuldade. A doação de sangue é
sangue, de alimentos, visitas a instituições,
assim. Muitos de nós só pensamos neste
entre outras. Em fevereiro, o grupo fez uma
ato que salva muitas vidas quando algum
visita ao Hospital de Câncer de Barretos a
parente, amigo ou pessoa próxima necessita
fim de conhecer a estrutura e o trabalho
de uma transfusão.
daqueles profissionais que ajudam milhares
O processo de captação do sangue é rápido
de pessoas todos os anos.
e indolor, feito em poucos minutos. Em uma
Procure o Ambulatório de Saúde
doação são captados cerca de 450 ml de
Ocupacional
ou o Setor de Responsabilidade
sangue e pode beneficiar até três pessoas.
Social e seja você também um voluntário.
As mulheres podem doar até três vezes ao

O terceiro colocado: Ezequiel Luiz Sisdeli

O segundo lugar foi para André Christyan
Bresqui

Projetos Sociais

O primeiro colocado: Jorge Luiz Beluzzo de
Oliveira

Projetos Sociais

Aulas do Atleta do Futuro já retornaram

Início do curso de gestantes em Viradouro
Teve início as atividades do curso de gestantes Pró-Nascer com a primeira turma de 2016.
O curso oferece orientações às gestantes da comunidade sobre como cuidar da sua saúde
e da saúde do bebê.
O Pró-Nascer é um projeto que acontece desde 2011 e é desenvolvido em parceria da
Viralcool com a Secretária Municipal de Saúde e a São Francisco Saúde, além de ter o apoio
da Pastoral da Criança. O curso é realizado no Centro de Saúde Preventiva do município de
Viradouro.

Economia

Fonte: Revista Veja

O salário mínimo aumentou
Mutirão contra o Aedes Aegypti
No dia 30 de janeiro foi realizado,
em Pitangueiras, o “Mutirão, todos
juntos contra o Aedes Aegypti”.Nesse
desenvolvimento trabalharam em conjunto
os Agentes de Combate às Endemias,
os Agentes Comunitários da UBS – Bela
Vista e os Agentes Comunitários da UBS
– Gumercindo, além de voluntários da

Viralcool.
No total foram recolhidos aproximadamente 200 kg de matéria reciclável e descartáveis
e todos os locais que foram encontrados com larva foram eliminados e tratados, e os
moradores foram orientados sobre os riscos, cuidados e prevenções referentes às doenças
transmitidas pelo Aedes Aegypti.
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Colaboradores da Viralcool fazem visita ao Hospital de Câncer de Barretos e conhecem a estrutura e
o trabalho dos profissionais que ajudam milhares de pessoas todos os anos

As aulas do Programa Atleta do Futuro de
Viradouro retornaram no dia 11 de fevereiro
e, para este ano, os alunos podem esperar
um programa ainda melhor estruturado, com
maior dedicação da equipe que focarão em
novas modalidades de competições e eventos
para estimular ainda mais os participantes.
As modalidades este ano serão: futebol de
campo, atletismo, tênis de quadra, basquete,
futsal e, segundo a coordenadora Rúbia Brito,
ainda há a proposta de serem realizadas
aulas de natação.
A coordenadora também acredita que
o Atleta do Futuro é um diferencial na vida
das crianças, adolescentes e suas famílias,
pois trabalham com o esporte como meio
transformador. “Nós acreditamos no poder
transformador, através do jogo, através da

técnica desenvolver valores aos alunos e
suas famílias. Exemplo: Não burlar a regra
em um jogo para alcançar a vitória, pois
vivemos em um mundo onde os valores têm
se invertido. Queremos desenvolver coisas
simples, como: não cortar a fila, regra de
estudar e não colar, regra de cooperar ao
invés de sempre competir. Posso dizer que
em 2015 eu vi crianças, jovens e famílias
transformados, é nisso que acredito”, finaliza
Rúbia.
Este programa é desenvolvido em parceria
com a Prefeitura Municipal de Viradouro e o
SESI de Sertãozinho, desde 2010. As aulas
acontecem na Sede Social Eduardo Tonielo e
os dois núcleos da Prefeitura: Antonio Maza
e José Rodrigues Bento.

Desde o dia 1º de janeiro o salário mínimo foi reajustado. Passou de R$ 788 para R$ 880,
um aumento de 11,6%. Com isso, vários benefícios também foram reajustados. Confira:

•Seguro-desemprego: a parcela mínima também passou de R$ 788 para R$ 880
•Abono salarial: é pago anualmente aos trabalhadores que recebem até dois
salários mínimos por mês. O abono é pago a quem tenha exercido atividade
remunerada por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não, no ano, e esteja cadastrado
no PIS (empregado da iniciativa privada) ou Pasep (servidor público) por pelo menos
5 anos. Este benefício é de um salário mínino, ou seja, passou para R$ 880
•Aposentados: as aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
maiores do que um salário mínimo deverão ser reajustadas em 10,5% em 2016
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