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Trabalho em equipe e a importância da liderança

Os encarregados da Viralcool reunidos: procuram ser líderes competentes e motivar suas equipes
De acordo com o Instituto Brasileiro
de Coaching, o trabalho em equipe é
algo extremamente importante e eficaz
para as empresas. O segredo de um
trabalho em conjunto está na delegação de
responsabilidades e não de tarefas, onde cada
profissional, dentro de seus conhecimentos e
capacidades, possa desenvolver a etapa do
processo que lhe é designada. E a condução
desse processo deve ser realizada por um líder

que enxergue não apenas os conhecimentos
técnicos dos profissionais e, sim, que saiba
trabalhar as habilidades e competências de
cada um.
Liderança e trabalho em equipe estão
diretamente ligados, onde o líder é o
profissional que conduz os demais nos
processos de trabalho. Além disso, hoje
ele é o responsável pelo desenvolvimento
dos colaboradores e equipes a fim de

explorar o máximo de suas competências
e conhecimentos. Ser facilitador e
desenvolvedor de colaboradores são algumas
das características que o atual mercado exige
do líder. Flexibilidade e comunicação, também
são essenciais.
“Sabemos que para alcançar os objetivos
da empresa nossos líderes e gestores são
essenciais, bem como os colaboradores.
Contamos com o comprometimento e

dedicação de todos, tanto da área agrícola
como industrial, trabalhando de forma
integrada, garantindo o sucesso de bons
resultados da safra 2016/2017”, afirma a
diretora administrativa, Renata Toniello.
A Viralcool iniciou sua safra em abril
deste ano, com previsão de término para
30 de novembro e estimativa de moagem
diária de 13.000 toneladas.

Aconteceu

Viralcool participa do Programa Agronegócio na Escola

No dia 1º de abril, aconteceu a palestra inaugural do
Programa Educacional “Agronegócio na Escola”. A
palestra foi realizada pelo ex-ministro da agricultura,
Roberto Rodrigues, e foi o ponto de partida e o primeiro
contato este ano que os professores tiveram com o setor.
Roberto falou sobre os conceitos do agronegócio, sua
importância para a economia, produção, produtividade
e tecnologia para produzir mais, sem ocupar mais terra,
desafios, entre outros.
De acordo com a coordenadora deste Programa
Educacional, Paloma Mencarini, essa é uma das ações
da ABAG/RP. “Desenvolvido com alunos, mediante
parceria com as Secretarias Municipais da Educação,
o Programa trabalha temas relativos ao agronegócio,
fazendo despertar a consciência dos envolvidos sobre o
meio no qual está inserido, e ampliar a compreensão da

importância do setor para a região e para o país”, explica ela.
Os objetivos da reunião foram apresentar os conceitos
fundamentais do agronegócio, a interdependência campocidade, a dimensão e a importância do setor para a
economia regional e nacional, além de tornar conhecidas
as atividades agropecuárias e agroindustriais desenvolvidas
e, por conseguinte, contribuir para melhorar a percepção
do aluno sobre a região onde ele está inserido. As escolas
participantes em Pitangueiras são a E.E Maria Falconi de
Felicio, E.E Mauricio Montechi e E.M Dr. Clóvis Guimarães
Spínola, e em Viradouro a E.M.E.F Milton Marçal Silveira.
A etapa seguinte do Programa Educacional ”Agronegócio
na Escola” será a visita às empresas do quadro associativo
da ABAG/RP, como a Viralcool. Essa visita vai ter por objetivo
apresentar aos professores o cotidiano das atividades
desenvolvidas, como noções gerais sobre processos
produtivos, as ações de preservação ambiental, as relações
das empresas com seus funcionários e com a comunidade,
as diversas profissões envolvidas, entre outros temas. “Esta
atividade proporcionará aos docentes a visualização prática
dos conceitos teóricos ensinados em sala de aula, de forma
multidisciplinar, que poderão ser trabalhados com os alunos”,
finalizou Paloma.
No final do desenvolvimento do Programa, que é anual, há
premiações para os concursos de trabalhos desenvolvidos
por alunos e professores com temas voltados ao agronegócio.
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Projetos Sociais

Eventos agitam o Programa Atleta do Futuro
O ano de 2016 começou com muitos eventos no Programa Atleta do Futuro. De acordo com a coordenadora do programa Rúbia Brito, atualmente mais de 280 crianças são
atendidas. “Procuramos desenvolver um trabalho sério e comprometido, com aulas dirigidas, eventos para famílias e alunos, usando o esporte como meio de transformação.
Acreditamos na formação de atletas, mas primeiramente queremos formar indivíduos repletos de valores”.
Confira alguns eventos realizados este ano:

•Reunião de pais: Foi apresentado
o programa, os objetivos traçados para
este ano, propostas, e os eventos que
vão ser realizados.

•Todos contra a Dengue: Com o
intuito de orientar e prevenir sobre a
dengue, zika vírus e chikungunya, foi
realizado um manifesto com palestra,
teatro, dança e mutirão.

•Rompendo
preconceitos
e
superando limites: Neste evento um
deficiente visual relatou sobre suas
dificuldades e superação.

•Páscoa e o verdadeiro significado:
Neste evento foi trabalhado com os
alunos o verdadeiro significado da
páscoa, os valores que norteiam a
mesma. A Viralcool doou chocolates
para os alunos.

• Palestra Natação e turma de
treinamento: O técnico Bellini, do SESI
e dois atletas de natação apresentaram
uma palestra sobre natação, treinamento,
materiais que utilizam.

•Boa alimentação e atividade física:
Para famílias e alunos, este evento teve
por objetivo abordar o tema da boa
alimentação e qualidade de vida.

•Encontrando o sentindo no outro:
Os alunos da APAE foram conhecer
a Sede Social da Viralcool e depois
interagiram com os alunos do Atleta
do Futuro com dinâmicas em grupo,
atividades cooperativas e jogaram
futebol.

•Visita Instituto Oswaldo Ribeiro
Mendonça: Os alunos foram conhecer
o instituto, que fica em Guaíra, onde
aprenderam a história da cana-deaçúcar e do Sr. Oswaldo. Eles ficaram
encantados com a instalação, recepção
e toda cultura.

Projetos Sociais

Aconteceu

Programa Jovem Agricultor do Futuro
prepara jovens para o mercado de trabalho
A oitava turma do Programa Jovem Agricultor do Futuro, em parceria com o SENAR, já
deu início às suas atividades em 2016. Na vertente técnica, os jovens estão trabalhando as
estruturas do solo, aprendendo a fazer análises e as correções, quando necessário. “Também
estão preparando o solo do terreno para o plantio das hortaliças e produção própria de
mudas em bandejas”, explica o instrutor do JAF, Murilo Guizeline.
Segundo o instrutor Marcelo Miranda, já na vertente pedagógica, os jovens viram a
importância de falar bem e saber ouvir para transmitir corretamente os conhecimentos
aprendidos. O instrutor ainda destacou as atividades que inserem a cultura e lazer na vida
dos jovens, como visitas em museus, feiras, teatros e cinemas. Algumas dessas visitas
foram:

•Visita ao IORM - Instituto Oswaldo
Ribeiro Mendonça - A visita foi muito
atraente para os jovens, pois eles tiveram
a oportunidade de conhecer a história
da cana no Brasil e em nossa região e,
também, aprender sobre o grupo Colorado
e o seu fundador.

•Agrishow - Na visita à feira, os jovens
conheceram novas tendências de máquinas,
implementos e insumos. Eles notaram
também a associação da tecnologia
agregada para melhorar a eficiência dessas
máquinas e implementos e o aumento de
produção. Com isso puderam verificar a
importância da qualificação da mão de obra
no meio rural.

Viralcool recebe visita de diversas
empresas
Em fevereiro a Viralcool recebeu a visita de
várias empresas com o objetivo de conhecer
o sistema de logística/transporte da canade-açúcar, desde a colheita no campo até
a recepção na usina, os equipamentos e
maquinários utilizados no processo.
Entre as empresas que participaram da
visita estão a Diniscor Agronegócio, uma
empresa especializada na elaboração e
desenvolvimento de viagens de incentivo

e técnico-profissionais
customizadas de

acordo com a área de interesse – grãos,
cereais, açúcar, biocombustíveis, carnes,
frutas, flores, florestas, dentre outras – aos
países referência no agronegócio mundial; a
CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia
e Mineração, de Araxá/MG, sendo o mais
importante fornecedor mundial de nióbio
e da tecnologia do nióbio e, finalmente,
profissionais da Telemond, uma holding da
Alemanha.
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Safra

Aconteceu

31ª safra da Viralcool
Na manhã do dia 4 de abril foi realizada, pelo
Padre Edson César Guiaro, a missa de início
da 31ª safra da Viralcool. Compareceram
os colaboradores, familiares e diretores da
Viralcool, autoridades locais e parceiros da
Viralcool, e todos rezaram para que tenhamos
um ano melhor e uma safra tranquila e cheia
de trabalho.
Na ocasião, o presidente da Viralcool,
Antonio Eduardo Tonielo, agradeceu a todos
os colaboradores e ainda comentou sobre a
crise que o país enfrenta, mas destacou que
com a união de todos poderemos superar as
dificuldades.

Dia da Mulher

Dia das Mães

Para comemorar o Dia Internacional
da Mulher, a Viralcool ofereceu a suas
colaboradoras um curso sobre técnicas
de manipulação de chocolate, realizado na
Viralcoool, em parceria com o SESI. Elas
aprenderam como fazer bombons, trufas,
ovos de páscoa. O curso trouxe integração
e foi um momento onde as nossas
colaboradoras puderam confraternizar e
trocar informações.

O Dia das Mães foi comemorado no dia 8
de maio, e as nossas colaboradoras mamães,
ganharam brindes em reconhecimento a
importância deste dia. E, como forma de
homenagem a este dia tão especial, o Grupo
de Voluntários da Viralcool “Semeando
o Bem” fez visitas aos Lares de Longa
Permanência para Idosos em Viradouro e
Terra Roxa e passaram um tempo precioso
com as vovós.

Economia

Os desafios do novo governo na economia em 2016
dinheiro passa a valer menos e perdemos o
Todos sabem que estamos passando
poder de compra. A inflação deve continuar
por uma crise. Basta dar uma passada ao
alta em 2016, mas menor que 2015. Os
supermercado para constatar que estamos
economistas do mercado financeiro preveem
enfrentando uma inflação como há muito
uma inflação na casa dos 7%.
tempo não se via.
O motivo da atual crise brasileira está
Dólar
intimamente ligada à nossa
A moeda americana também
instabilidade política. Havia
deve continuar em alta. Além
uma falta de credibilidade do
governo Dilma e sua equipe
A inflação deve disso, a perda da credibilidade
do governo fez com que o
econômica. Por que as medidas
continuar alta
Brasil perdesse o grau de
de ajuste fiscal não foram
em 2016, mas
aprovadas? Simples, ninguém
menor que 2015 investimento nas agências
que orientam os investidores
iria colocar dinheiro na mão
internacionais, fazendo com
de um governo que não sabia
que a moeda americana
como aplicá-lo para impulsionar
subisse ainda mais.
o desenvolvimento da nação.
Outro fator que influenciou a alta do dólar
O desafio do governo de Michel Temer
foi a decisão do Banco Central Americano
agora é reorganizar a nossa economia,
de elevação das taxas de juros nos Estados
fazendo os ajustes necessários que nos
Unidos. Isso fez com que investidores ao
permitam a crescer.
redor do mundo corressem para a segurança
dos títulos públicos americanos e injetou
Inflação
mais um pouco de pressão nas cotações
Uma das coisas mais prejudiciais para os
aqui no Brasil.
brasileiros é a inflação alta, que vai corroendo
o salário do trabalhador. Ou seja, nosso

Projetos Sociais

Restrição de Crédito
Os bancos deverão reduzir suas linhas
Contas públicas
de crédito, tanto a pessoas físicas quanto
O grande desafio de Michel Temer será
jurídicas, pois com a instabilidade, o risco
equilibrar as contas públicas, ou seja, gastar
de inadimplência cresce e os bancos
menos do que arrecada e reduzir a dívida
dificultam a concessão de créditos.
pública. São necessárias ações rápidas
Com isso, as empresas
para recuperar a confiança
sofrerão bastante com os efeitos
do mercado financeiro e
da crise econômica de 2016,
dos investidores, fazendo
principalmente aquelas que
com que a taxa de juros e a
Uma das
dependem de crédito abundante
principais ideias inflação caiam.
para manutenção dos seus
é privatizar tudo
negócios.
Desemprego
que for possível
Já são mais de 11 milhões
Aumento de impostos
de desempregados e o
De acordo com reportagem
novo governo terá de fazer
do Jornal O Globo, o aumento
a economia crescer para
de impostos e a volta da impopular CPMF
colocar de volta estas pessoas no mercado
podem ser remédios amargos, mas
de trabalho. De acordo com o ex-ministro
necessários, diante da forte deterioração
Moreira Franco, em entrevista ao Globo, uma
das contas e da necessidade de preservar
das principais ideias é privatizar tudo que for
programas sociais como o Bolsa Família.
possível, transferindo para o setor privado
Em 2014, o rombo do setor público foi de
a infraestrutura, pois assim aumentaria
R$ 32,5 bilhões. Em 2015, ele subiu para
a confiança do investidor, diminuiria a
R$ 111,2 bilhões por causa do pagamento
burocracia e melhoraria o ambiente de
das pedaladas fiscais.
negócios.

Projetos Sociais

Projeto Joga Tênis segue formando atletas

Encerramento do primeiro grupo de
gestantes de 2016
Em 2016 já tivemos o primeiro grupo de gestantes Pró-Nascer, de Viradouro. O
encerramento aconteceu no dia 5 de abril e teve a participação de 39 gestantes, que
receberam kits com itens de uso do bebê, fornecidos pela Viralcool.
Ao todo foram 8 módulos, com orientações para as mães e cuidados com os recémnascidos. O curso de gestantes é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de
Viradouro, a São Francisco Saúde e a Pastoral da Criança.

O Projeto Joga Tênis foi lançado em
2011, através da Lei Paulista de Incentivo
ao Esporte, e atende mais de 1.200 crianças
em Ribeirão Preto e região. Em Pitangueiras
o projeto acontece em vários núcleos, como
na E.E. Maurício Montecchi, que atende
aproximadamente 80 crianças divididas em 7
turmas distintas. Atualmente as turmas são
formadas por crianças entre 7 e 14 anos.
No mês de fevereiro foram realizadas
atividades de recepção aos novos alunos com
brincadeiras dinâmicas voltadas para o tênis.
Com os alunos mais velhos foi enfatizada a
importância do saque, treinando bastante
este fundamento, além de algumas atividades
de deslocamentos e rebatidas.
Já o núcleo da E.M. Mário Rossin, foi
iniciado em novembro de 2012 e já atendeu
mais de 300 crianças desde que começou.
Atualmente as turmas são formadas por
crianças entre 6 e 13 anos, tendo em
média 12 alunos por turma, atendendo
aproximadamente 180 alunos.
Durante o mês de fevereiro, foram
desenvolvidas atividades lúdicas com o
objetivo de atrair e entusiasmar os novos
alunos e aprimorar a prática do tênis aos

veteranos.
O Projeto Joga Tênis também iniciou,
este ano, suas atividades na Academia
Performance, em Pitangueiras, onde atende
cerca de 32 alunos no período do contra turno
ao escolar. Os alunos têm entre 8 e 12 anos
e as turmas são divididas por faixa etária. No
mês de fevereiro foi proposta a recepção do
projeto na academia, a divulgação da faixa
do projeto, e exercícios lúdicos que buscam
melhorias das habilidades do tênis, como a
melhora do forehand, backhand e do saque,
que são primordiais para jogar tênis.
Para o coordenador geral do Joga Tênis
Adriano Ferreira, este projeto permite uma
imersão destas crianças e jovens no esporte,
despertando o interesse deles para talvez
tornarem-se profissionais ou seguir uma
carreira em educação física.
“O engajamento não é como gostaríamos,
pois competimos com tecnologias como
computadores e celulares, mas ainda
assim, criamos oportunidades para estes
jovens. Alguns já participam da Federação
Paulista de Tênis e apresentam uma técnica
avançada”.

Esporte

Viralcool dá goleada nos Jogos do SESI
Mais um ano a Viralcool participa dos
Jogos do SESI, que reúnem diversos
trabalhadores e empresas
da nossa região e são
considerados como ações
educativas permanentes e
de qualidade de vida.
Para o educador físico
André Cruz, a participação
nos jogos é importante
na valorização humana,
a promoção social e de
estilos de vida saudáveis
e o fortalecimento de valores positivos
do esporte entre trabalhadores-atletas,
empresas e sociedade em geral. “Além
disso, desenvolve o gosto pela prática do
esporte e interação com colaboradores de
outras empresas”.

A Viralcool está participando nas
modalidades: Futsal, Futebol soccer7
adulto, Futebol soccer7
máster, truco, Tênis de
mesa. “Ainda existem
modalidades
que
estamos
analisando
uma possível inscrição”,
conta André.
A modalidade Futsal
encontra-se na fase
de quartas de final
e a Viralcool vem
apresentando um ótimo desempenho. As
demais modalidades ainda não iniciaram as
competições.
Vamos continuar torcendo pelos nossos
atletas.
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Saúde

Safra

Uma ameaça chamada H1N1: previna-se!
O Brasil já registrou muitas mortes por
complicações do vírus da gripe H1N1,
segundo dados do Ministério da Saúde.
Destas, a maioria ocorreu no estado de São
Paulo. De acordo com o médico do trabalho da
Viralcool, Dr. Dimitri Visquetto, o H1N1 é uma
mutação do vírus Influenza A, que é o causador
da gripe comum. Caracteriza-se por sintomas
semelhantes aos da gripe comum, porém com
um potencial maior para
torna-las mais graves.
“Cerca de 5% dos casos,
evoluem com sintomas
graves, principalmente se
acometer determinados
grupos
populacionais
que são mais suscetíveis,
como as crianças, as
gestantes, os idosos e os
portadores de doenças
crônicas”, afirma o médico.
O Dr. Dimitri também destacou que os
sintomas da gripe H1N1 são semelhantes
aos causados pelos vírus de outras gripes. No
entanto, requer cuidados especiais a pessoa
que apresentar febre alta, acima de 38ºC, 39ºC,
de início repentino, dor muscular, de cabeça,
de garganta e nas articulações, irritação nos
olhos, tosse, coriza, cansaço e inapetência. Em
alguns casos, também podem ocorrer vômitos
e diarreia.
Os casos da gripe H1N1 começaram cedo
este ano, na época em que ainda estava

fazendo calor. Segundo o médico da Viralcool,
ainda não se sabe exatamente o porquê isso
está acontecendo. “A hipótese mais provável
é que brasileiros tenham se contaminado em
suas viagens de férias em países do hemisfério
norte, como Estados Unidos e Canadá, onde o
vírus H1N1 continua circulando e o trazido para
o Brasil”.
A prevenção da gripe H1N1 se dá por
várias
maneiras,
sendo a vacinação
um importante meio
de se evitar contrair
a doença, portanto
todos devem se
imunizar, a não ser
que haja alguma
contra
indicação
médica. “É importante
lembrar que a vacina
é preparada com vírus mortos, então não há
possibilidade de se contrair a doença devido
a vacinação. Outras maneiras de se prevenir
contra gripe são: fazer frequente higienização
das mãos com água e sabão ou álcool gel
, evitar aglomerações, deixar os ambientes
arejados, com bom fluxo de ar, para evitar a
circulação do vírus”, destaca o Dr. Dimitri.
Desta maneira, a Viralcool mais uma vez
realizou a Campanha de Vacinação Contra
a Gripe, inclusive contra o vírus H1N1. A
vacinação ocorreu em maio e contemplou os
colaboradores.

Viralcool tem novidades em seu parque
industrial
Para atender as necessidades de processo para
a safra 16/17, a Viralcool colocou seis novas torres
de resfriamento em funcionamento. As torres têm
por objetivo resfriar alguns equipamentos, como
os condensadores dos aparelhos de destilação de
etanol e o resfriamento das dornas de fermentação
alcoólica.
De acordo com o coordenador industrial Claudio
Donizete Alves, entre os benefícios das torres,

pode se destacar maior eficiência em termos
de resfriamento dos aparelhos, melhorando o
seu desempenho.
“Além disso, como as torres de resfriamento
trabalham em circuito fechado, temos uma
grande economia de água, diminuindo
a quantidade de água captada, trazendo
benefícios tanto para empresa como para
comunidade em geral”.

Diretores e encarregados da Viralcool fizeram uma visita à Agrishow, onde puderam
conhecer novas tecnologias agrícolas

Treinamentos
Borracheiros
O treinamento abordou os tipos,
características e comportamento de pneus,
nomenclaturas, armazenagem, montagem
e desmontagem. Esclareceu dúvidas sobre
pneus de carga e pneus agrícolas. “Tais
conhecimentos servem para conscientizar que
todos precisam estar envolvidos na redução
dos custos operacionais, entendendo que

gasto com pneus é o segundo maior custo
dentro de uma frota, perdendo somente para
o consumo de diesel”, destaca o consultor de
negócios da Vipal, Leandro Donizeti Rodrigues.
Todos os tópicos discutidos possuem
informações importantes para que os
envolvidos nos cuidados referentes aos pneus
da frota estejam na mesma sintonia, criando

uma sistemática de trabalho com calibragem a
cada 15 dias, retirada para reforma no momento
certo evitando a perda da carcaça e respeitando o
limite de carga do equipamento e pneus podendo
chegar a várias reformas, trazendo economia
significativa. Além disso, foram reforçadas as
medidas de segurança e cuidados que devem ser
tomados.

“Foram passadas as formas corretas de
armazenagem dos tubos e conexões, a forma
correta de transportar os tubos para evitar
danos aos materiais e as técnicas para montar
as redes, evitando paradas no funcionamento”,
explica Susan.

Ela também destacou que o 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.

Montagem de Rede de Vinhaça
Abordando temas como segurança do
trabalhador, meio ambiente e cuidados com os
materiais, de acordo com instrutora da Raesa,
Susan Almada, o objetivo do treinamento foi
contribuir para a capacitação mais técnica dos
colaboradores que trabalham na fertirrigação.

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade
Na opinião de João Carlos Severino
Pereira Junior, encarregado de automação,o
treinamento pode ser considerado uma
reciclagem, pois as informações básicas todos
já tinham. “A reciclagem é importante, pois

vem com o aprimoramento do conhecimento
e, além de tudo, agrega a parte de segurança,
principalmente o cuidado com os equipamentos
para evitar acidentes”.

Primeiros Socorros
O treinamento teve a finalidade de orientar
os colaboradores como realizar primeiros
socorros em casos de acidentes ou mal
súbitos. O médico do trabalho da Viralcool, Dr.
Dimitri Visqueto, explica que é sabido que um
procedimento de primeiros socorros, quando
realizado por pessoa capacitada, pode salvar
vidas, reduzir danos e sequelas em um eventual

trauma. “Por outro lado, se um atendimento
é realizado de forma errada, pode sim trazer
mais sequelas e danos às vítimas. Portanto,
o objetivo deste treinamento é que nossos
colaboradores tenham os conhecimentos
básicos para prestar um bom atendimento de
primeiros socorros”.
Além disso, o treinamento consiste de

uma etapa inicial com conceitos gerais, focando
inclusive na segurança do próprio socorrista, e
uma segunda etapa que aborda individualmente
cada tipo de acidente, desde os mais prováveis
de ocorrerem em um ambiente industrial , assim
como na lavoura, nas estradas e até voltado
para acidentes domésticos que eventualmente
necessitem de primeiros socorros.

Segurança na Queima de Cana e Combate a Incêndios
Este treinamento consistiu em reciclar os
colaboradores que trabalham no setor da
queima controlada, com o objetivo de rever
procedimentos, desde a queima inicial nos
canaviais, durante o processo de queima
livre e controle caso ocorra alguma situação
imprevista como a passagem para redes
de alta tensão, APP (Áreas de Preservação
Permanente) e a segurança dos setores

Expediente:

envolvidos.
O bombeiro André Luiz Braga explicou que
os participantes aprenderam a forma correta de
realizar a queima controlada e o manuseio dos
equipamentos existentes durante o processo
da queima, além de saber a importância do
trabalho em equipe para se obter sucesso no
turno de trabalho e terminá-lo com segurança.
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