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Encontro com Fornecedores traz uma noite repleta de informação e
aproximação

O evento tem por objetivo aproximar os fornecedores de matéria prima com a empresa, tornando esta relação mais pessoal.

Aconteceu

Aconteceu

III Semana de Prevenção e Combate às Drogas discute os
perigos de dirigir embriagado

Durante a III Semana de Prevenção e Combate às Drogas
realizada na Viralcool, os colaboradores puderam ficar mais
cientes sobre os perigos e consequências que as drogas
trazem para a vida.
Houve uma ampla divulgação na Viralcool, com cartazes,
vídeos e newsletters, além de uma palestra comandada
pelo CAPE (Centro Avançado de Pedagogia Empresarial)
sobre álcool e drogas. A palestrante e psicóloga, Tatiane
Gomes Dias, orientou, informou e levou o participante a
refletir sobre o uso abusivo de álcool e drogas, despertando
o desejo de mudança de comportamento, melhorando seu
desempenho e postura pessoal e profissional.
Uma das drogas lícitas mais perigosas é o álcool. Como
o álcool pode ser vendido livremente a qualquer um maior
de 18 anos, fica muito difícil combatê-lo e a combinação
álcool + direção poder ser fatal.
A aplicação da Lei Seca tem ajudado a diminuir o número
de acidentes no trânsito. Dados da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) mostram uma redução no número de
acidentes ocorridos por influência do álcool, após a lei ter
estabelecido tolerância zero e aumentado o valor da multa
para quem for flagrado embriagado ao volante, em 2012.

Viralcool é premiada no Mastercana
Social 2016 pág. 02

Naquele ano, foram registrados 7.594 acidentes; no ano
seguinte, 7.526; e, em 2014, 7.391.
A multa para quem dirigir embriagado aumentou 53%. O
motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro passa
a pagar multa de R$ 2.934,70, terá a carteira de habilitação
suspensa por doze meses e o veículo retido. Já o motorista
que apresentar um nível igual ou superior a 0,3 miligramas
de concentração de álcool por litro de ar alveolar pode
ser preso, pois ele comete crime de trânsito e deve ser
encaminhado à delegacia.
Dados do Ministério da Saúde, divulgados em dezembro
de 2015, também mostram redução no número de mortes
em acidentes de trânsito. Em 2013, foram registradas
42.266 mortes e, em 2014, 40.294 – uma redução de 5%.
Apesar da redução no número de acidentes, o país está
muito distante da média mundial de 8,3 mortes por grupo
de 100 mil habitantes. Atualmente, o Brasil atingiu a taxa
de 19,9 mortos por grupo de 100 mil habitantes - o menor
índice desde 2010, mas ainda distante da meta do Plano
Nacional de Redução de Acidentes, de 2011, de reduzir em
pelo menos 50% o número de mortes no trânsito até 2020.

Reunião do PAME foca na prevenção
contra quedas pág. 04

Comemoração de Dia dos
Pais

O dia dos pais foi muito especial na Viralcool. Houve
um sorteio de prêmios para os nossos colaboradores que
preencheram o cupom para participar.

Os encarregados e colaboradores do setor administrativo
da Viralcool foram contemplados com um workshop do
SESI sobre motivação no trabalho.

Finalizando as comemorações, o Grupo de Voluntários
– Semeando o Bem, fez uma visita aos lares de longa
permanência para idosos em Viradouro e Terra Roxa, onde
puderam passar um dia agradável e entregaram presentes
de dia dos pais a eles.
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Projetos Sociais

Cultura

Viralcool apresenta projeto social durante
reunião do GERHAI, na Fenasucro & Agrocana

Pela 24ª vez, Sertãozinho recebeu mais
uma edição da Fenasucro & Agrocana, a
maior feira do setor sucroenergético do
mundo. Este é um ano importante, pois
se fala muito na retomada e crescimento
do setor, além do aumento do consumo
mundial de açúcar e etanol e a energia limpa
e renovável.
A Fenasucro & Agrocana é o único evento
a reunir toda a cadeia produtiva da cana de
açúcar. De acordo com os organizadores da
feira, o evento recebeu um público total de
35 mil pessoas, representantes de 100%
dos estados brasileiros, de 46 países de
todos os continentes entre eles.
A abertura contou com a presença de
várias autoridades, como o presidente do
CEISE Br, Paulo Gallo, a presidente da UNICA,
Elisabeth Farina, o presidente da Copercana
e do Grupo Viralcool, Antonio Eduardo

Tonielo, o secretário da agricultura de São
Paulo, Arnaldo Jardim, e o Governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin
Durante a feira também aconteceram
diversos eventos paralelos, como palestras e
rodadas de negócios. A Viralcool participou
do Workshop do GERHAI (Grupo de Estudos
em Recursos Humanos da Agroindústria),
onde apresentou o Case de um de seus
projetos sociais para a comunidade:
Educando pelo Esporte em Terra Roxa.
De acordo com a analista de
responsabilidade social da Viralcool,
Élida Moura Cardoso, “pudemos ver nas
Olimpíadas vários casos de sucesso,
como a da medalhista de ouro, Rafaela
Silva, que também veio de projetos sociais
incentivados por empresas, mostrando
assim que o esporte é um motivador e um
agente transformador”.

Projetos Sociais

Viralcool patrocina peça teatral em
Pitangueiras
Um espetáculo que fala a linguagem dos
jovens e mostra a realidade do mundo da
dependência química e da degradação que o
problema causa na vida das pessoas. Assim
é a peça teatral “Vida de Drogas”, baseada
no livro do autor Walcyr Carrasco, e que foi
apresentada nos dias 11 e 12 de agosto no
Teatro Municipal de Pitangueiras.
Mais de 800 alunos das redes municipal e
estadual tiveram a oportunidade de assistir
às quatro sessões fechadas para os alunos.
Outras duas sessões noturnas foram abertas
à população, com ingressos gratuitos.
O evento foi patrocinado pela Viralcool e
integrou as atividades da Jornada Escolar
de Qualidade de Vida, que está sendo
realizada em quatro escolas de Pitangueiras.
O programa visa proteger os adolescentes
das drogas, violência e bullying, além de
promover ações de Saúde e prevenção de
doenças.
A peça “Vida de Drogas” é encenada

pela Companhia Brasileira de Comédia-TPC,
grupo teatral de Ribeirão Preto. O trabalho já
vem sendo apresentado há dois anos e faz
grande sucesso entre adolescentes e jovens.
“Tivemos a oportunidade de incluir essa
peça em nosso trabalho pela qualidade
do texto e da montagem”, afirma Rogério
Menani, coordenador da Jornada Escolar de
Qualidade de Vida. “E o impacto sobre os
jovens é muito positivo, levando a galera a
uma reflexão fundamental para essa fase da
vida”, acrescenta.
A Jornada Escolar de Qualidade de Vida
é promovida pela Rede LaPaz de Ação
Social com o apoio da Prefeitura Municipal
de Pitangueiras, através das secretarias de
Educação e de Assistência Social.
O Festival de Teatro TPC é patrocinado
através do Programa de Ação Cultural –
ProAC e com apoio e gestão da Origem
Produções.

Comunidade

Viralcool é premiada no Mastercana Social Curso de jardinagem para alunos do EJA é
um sucesso
2016
O Projeto Joga Tênis, patrocinado pela
Viralcool, foi um dos ganhadores do Prêmio
Mastercana Social 2016, na categoria
Comunidade. As analistas Élida Moura
Cardoso e Josiane Frutuoso foram receber
o prêmio em nome da Viralcool.
Desde 2012, o projeto acontece na cidade
de Pitangueiras e, atualmente, atende cerca
de 250 crianças. É um projeto incentivado
através da Lei Paulista de Incentivo ao
Esporte, com patrocínio da Viralcool, em
parceria com a Origem Produções e a
Associação Sobreviventes do Amanhã.
Projetos sociais voltados aos esportes
são de extrema importância para a
formação de cidadãos responsáveis, já
que trabalham com disciplina e trabalho em
grupo. Além disso, também permitem uma
imersão de crianças e jovens no esporte.
Parabenizamos a toda a equipe envolvida
no Projeto Joga Tênis.

Outro curso muito procurado foi o de
jardinagem, realizado pelo SENAR, em
parceria com a Viralcool, na E.E. Maria
Falconi de Felicio, em Pitangueiras. O
curso foi dividido em dois módulos, com
aulas teóricas e práticas, com entrega de
certificado ao final.
De acordo com a diretora da escola,
Luíza Aparecida Sanches Atílio, o curso foi
oferecido aos alunos do EJA (Educação de
Jovens e Adultos), que estão em situação
de desemprego. Para ela, a parceria com

empresas como a Viralcool é fundamental
para o desenvolvimento da comunidade. “Os
alunos ficaram muito satisfeitos com o curso
e com o instrutor do SENAR, que foi muito
prestativo. Também gostaria de parabenizar
a Viralcool por patrocinar projetos deste
tipo, que servem como um incentivo para a
comunidade, impulsionando a produtividade
e melhorando a renda”.
Ao final os alunos ainda cuidaram do
jardim da escola, melhorando o paisagismo
do local.

Comunidade

Visita

Viralcool recebe visita de grupo da América SENAR realiza curso de comidas regionais
na APAE
Latina durante a Fenasucro

Durante o final de agosto nossa região
recebe centenas de estrangeiros, que vem à
Fenasucro & Agrocana em busca de novas
tecnologias para o setor sucroenergético.
Um grupo de visitantes da América Latina
foram até a Viralcool a fim de conhecer
a mecanização no campo e o parque

industrial da usina.
Esta foi a primeira vez que o mexicano
Franklin Esperon visitou a Fenasucro &
Agrocana, e disse que a feira superou
todas as suas expectativas. Visitando
o parque industrial da Viralcool ele
ficou impressionado. “Foi uma visita
muito produtiva, em que encontramos
equipamentos muito eficientes e uma usina
limpa e organizada, com processos de
fabricação bem estabelecidos. Creio que
este é o futuro que qualquer empresa tem
que buscar”.

Como é boa a comida da nossa região,
não é mesmo? Foi pensando nisso, que
a Viralcool, em parceria com o SENAR
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
e o Sindicato Rural de Sertãozinho, ofereceu
um curso de dois dias de comidas típicas da
região.
O curso foi realizado na APAE de
Pitangueiras e teve como público alvo os pais
e familiares dos alunos. Nestes dois dias, um
instrutor do SENAR ensinou aos presentes
como preparar comidas regionais.
De acordo com a assistente social da
APAE, Vanessa Francisco da Silva, o curso é
profissionalizante, com entrega de certificado
ao final. “Aprendendo a fazer essas comidas

típicas as pessoas podem complementar a
renda familiar e poderão também trabalhar
em restaurantes”.
Ao final ainda foi realizado um almoço com
todos.

Pitangueiras e região, setembro de 2016

3

Capa

Encontro com Fornecedores traz uma noite repleta de informação e aproximação
Na noite de 14 de junho aconteceu o 4º
Encontro com Fornecedores da Viralcool.
Este evento tem por objetivo aproximar
os fornecedores de matéria prima com a
empresa, tornando esta relação mais pessoal.
O presidente do Grupo Viralcool, Antonio
Eduardo Tonielo, abriu a noite dando as boasvindas a todos e destacando a importância
do agronegócio para o Brasil. “O agronegócio
é a locomotiva do Brasil, puxando o país para
frente e garantindo as nossas reservas”.
O presidente da Canaoste e Orplana,
Manoel Ortolan, também estava presente e
ressaltou a importância do encontro com os
fornecedores.
Marcos Fava Neves, palestrante convidado,
economista e professor titular da USP, falou
sobre o cenário para o agronegócio e a
cana-de-açúcar para este ano e elaborou
uma perspectiva para os próximos 10 anos,
além de discutir sobre a nossa atual situação
política e econômica.
Ele acrescentou que o mundo vai crescer
3,3% a mais na próxima década, que é mais
que na década passada, sendo que a Índia
vai ser um destaque econômico mundial

e vai puxar o mercado de açúcar, já que
é o maior consumidor e segundo maior
produtor mundial. “Porém, o Brasil tem um
desempenho medíocre. Nunca vi o Brasil
tão mal, em dois anos retrocedemos quase
10%”.
Mas, apesar de tudo, segundo ele, as
perspectivas são boas e devemos retomar o
crescimento do país. Com o déficit de 170
bilhões de reais deixado pelo governo de
Dilma Roussef, o presidente Michel Temer tem
o dever de diminuir as despesas, diminuindo
assim a estrutura estatal e os impostos,
aumentando a eficiência dos gastos públicos
e colocando fim aos privilégios.
“Hoje já tivemos uma mudança
significativa nos ministérios, como o das
relações exteriores, que agora fará negócios
com quem realmente importa e a mudança
na diretoria das estatais”.
Fava Neves também comentou que
o agronegócio brasileiro ainda é muito
respeitado no exterior e que o Brasil vai ser
o maior exportador de soja do mundo daqui
10 anos. Além disso, a perspectiva é de uma
retomada da safra da cana-de-açúcar e de

“Muito boa. Deu uma perspectiva positiva
para a palha como fornecimento de energia.
Acho importante esse encontro, pois trabalhar
em parceria com a cadeia produtiva aumenta a
eficiência” - Eduardo Ribeiro Ralston.

“É um ótimo palestrante e trouxe conhecimento
e visão critica do panorama do Brasil atual,
englobando a politica e economia, além da
perspectiva do nosso setor. Foi uma decisão
certa ao escolher o Marcos Fava para conduzir a
palestra. Estamos mais otimistas em relação ao
futuro do setor” - Abel Toller.

Economia

Contudo, Fava Neves reforçou que
devemos continuar lutando pela produtividade
e qualidade do agronegócio brasileiro, que é
muito respeitado lá fora. Ao final, foi servido
um jantar a todos.

“Gostei muito da palestra porque trouxe
informações uteis e fez uma analise bem realista
das perspectivas do setor. A Viralcool está de
parabéns pela realização deste evento, pois
é uma noite muito agradável onde podemos
conversar com os diretores e obter informações
do setor. É uma confraternização positiva” Junior Gibran.

O palestrante Marcos Fava Neves fez
previsões para o agronegócio brasileiro e
discutiu a situação política e econômica.

Segurança

O legado das Olimpíadas para o Brasil
As Olimpíadas já acabaram no Rio de
Janeiro. A festa de abertura foi um espetáculo
lindo em que bilhões de pessoas ao redor do
planeta puderam ver a beleza e diversidade
do povo brasileiro. Mas, tirando toda a festa
que é receber um evento como esse, fica
uma pergunta na cabeça do povo: quais os
impactos que as Olimpíadas do Rio trarão ao
nosso país?
Antes mesmo dos jogos começarem, a
nossa imagem como anfitriões já ficou meio
manchada devido aos problemas
encontrados na Vila Olímpica.
Apartamentos feitos às pressas,
com encanamento ruim, problemas
com eletricidade e gás fizeram
algumas delegações, como a da
Austrália, se recusar a ficar na Vila.
Problemas
no
transporte
público também foram habituais,
como superlotação de ônibus e metrôs e
engarrafamentos. A construção do Parque
Olímpico teve um custo altíssimo, enquanto
o Rio de Janeiro decretava estado de
calamidade pública e enfrenta uma das piores
crises da história, com hospitais estaduais
sendo fechados por falta de recursos e atraso
no pagamento de aposentados e pensionistas
e policiais militares.
No entanto, a apreensão dos estrangeiros
quanto ao vírus da Zika não se concretizou,
pois não houve nenhum registro de infecção
durante o evento.
Os custos para a realização dos Jogos do
Rio – 60% dos quais bancados pela iniciativa
privada – bateram na casa de R$ 39 bilhões.
Foram R$ 7 bilhões direcionados para a
construção de arenas e projetos necessários
para receber o evento, outros R$ 7,4 bilhões
injetados pelo Comitê Rio 2016 – sem

uma excelência operacional. “Não podemos
esquecer também que a biomassa é um
produto muito atrativo para os estrangeiros
e um dos mais promissores da cadeia
produtiva”, completa o economista.

recursos públicos – e R$ 24,6 bilhões de
obras de legado para a população.
Apesar de todos esses pontos negativos,
a imprensa nacional e internacional
comemoram as Olimpíadas do Rio
2016 como um evento de sucesso sem
grandes incidentes. Milhares de turistas
movimentaram a economia e fomos capazes
de mostrar ao mundo a receptividade do
brasileiro.
As melhorias urbanas na cidade, como a
expansão da linha metroviária e o
VLT (Veículo Leve sobre Trilhos),
permanecerão em funcionamento e
vão beneficiar diretamente milhões
de pessoas diariamente.
A Vila Olímpica, composta
por conjuntos de edifícios de
apartamentos, serão convertidos
em conjuntos habitacionais para
cidadãos e parte das estruturas montadas
no Parque Olímpico serão desmontadas e
levadas para outras áreas da cidade do Rio
de Janeiro a fim de que se tornem escolas
públicas.
O Parque dos Atletas está sendo usado pela
população como área de lazer e para a prática
de esportes. As obras do Porto Maravilha
recuperaram a infraestrutura urbana da
região portuária, incluindo transporte e
serviços públicos, além da recuperação das
características culturais do local.
Após os Jogos, o Parque Olímpico e o
Parque Radical de Deodoro (Zona Norte)
serão utilizados de forma a permitir uma
formação educacional com ênfase no
esporte, o acesso da população a espaços
de lazer e a formação de um legado para
atletas de alta performance.

Reuniões semanais com gestores
reforçam a preocupação com segurança
A segurança do trabalho tem sido
uma das prioridades da Viralcool. Em
razão disso, semanalmente estão sendo
realizadas reuniões com os gestores da
área agrícola sobre o processo produtivo.
O objetivo destas reuniões é de direcionar
os encarregados do processo nas metas
produtivas e alinhar a forma de gestão das
equipes.
“Os profissionais da segurança do
trabalho tem no início das reuniões a
oportunidade de passar aos gestores
agrícolas informações de segurança de
suas áreas, sempre com o objetivo de
melhorar as condições de trabalho e
atender a legislação em diferentes fases do
processo, seja na colheita, plantio, tratos
culturais ou transporte”, conta o engenheiro
de segurança do trabalho da Viralcool,
Ricardo Rezende.
Nas reuniões, o departamento de
segurança do trabalho tem a oportunidade
de apresentar informações sobre as
inspeções de segurança da área agrícola

feitas pelos técnicos de segurança na
semana. Também são apresentados dados,
como: estatísticas de acidentes, custo dos
acidentes, informações sobre meios de
prevenção de acidentes do trabalho e o
resultado das adequações de segurança
que são realizadas pelos gestores nas suas
frentes de trabalho.
O engenheiro de segurança do trabalho
também destacou a importância de
aprimorar a gestão produtiva e alinhar com
as necessidades de segurança de cada
área, apresentar os índices de desempenho
e homogeneizar as informações para
melhoria contínua, para que cada setor
assuma seu papel e sua responsabilidade na
gestão integrada de produção, qualidade e
segurança.
“Essa interação da segurança com os
gestores de processo tem trazido resultados
positivos no setor agrícola, por isso, o
mesmo trabalho está sendo iniciado nas
reuniões do setor industrial com fundamental
apoio de sua diretoria”, finaliza Rezende.
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Saúde

Cultura

Viralcool estimula a prática de exercícios
através de convênios com academias da região
Cada vez mais o sedentarismo vem se
tornando um mal da vida moderna, onde as
pessoas estão ficando mais obesas e tendo
mais problemas de saúde. Com o objetivo
de promover a saúde e qualidade de vida,
a Viralcool firmou convênios com algumas
academias de Viradouro, Pitangueiras e Terra
Roxa para que os colaboradores e dependentes
possam ficar em dia com a saúde.
De acordo com o médico da Viralcool, Dr.
Dimitri Visqueto, a prática regular de atividades
físicas é fundamental para a manutenção
da saúde e qualidade de vida das pessoas.
Realizar exercícios físicos no mínimo três vezes
por semana contribui muito para o bem-estar
mental, pois passamos a ter mais disposição
e bom astral para enfrentarmos as dificuldades
diárias que todos passamos. “Além disso, o
exercício é muito importante para diminuir os
riscos de ocorrerem doenças muito comuns
na população, como hipertensão, diabetes e
obesidade, que por sua vez são fatores de risco
para doenças graves como infartos, acidentes
vasculares cerebrais e outras”.
Praticar exercícios físicos também nos
deixa com mais disposição física, diminui
dores osteomusculares, como por exemplo,

Segurança

Aconteceu no dia 26 de agosto, na Sede
Social da Viralcool, em Viradouro, a reunião
mensal do PAME-RP – Plano de Ação Mútua
de Emergência- Ribeirão Preto. O evento
reuniu profissionais de várias empresas
que compõem este grupo prevencionista,
que tem por objetivo maior a prevenção
de emergências e combate a sinistros nas
indústrias.
De acordo com o engenheiro de segurança
da Viralcool, Ricardo Carvalho Rezende,

as dores de coluna. Porém, o médico ressalta
que para iniciar a prática de atividades físicas
é necessária uma avaliação cardiológica para
descartar qualquer doença cardiovascular.
Confira alguns benefícios das atividades
físicas:
•Redução da pressão arterial; exercícios
em geral auxiliam a diminuição da pressão
arterial.
•Melhora na composição sanguínea;
em geral as atividades tendem a normalizar
os níveis de gorduras, glicose e outras
substâncias que podem alterar e trazer
riscos aos portadores.
•Estimula o emagrecimento; todos os
tipos de exercícios ativam o metabolismo
e a queima de calorias, possibilitando ao
praticante a perda de peso.
•Melhora na qualidade de vida; As pessoas
ativas fisicamente demonstram uma melhor
qualidade de vida, principalmente quando
ligada a uma boa alimentação.
Procure o departamento de benefícios e faça
a adesão. Prevenir é a melhor forma de ter um
futuro saudável.

Caixa de Cultura: incentivando as
crianças a ler
A analista de laboratório, Joyce Leticia dos
A tecnologia está cada vez mais presente em
nossas vidas. Celulares, tablets e computadores Santos, é uma das que mais pegam livros
fazem parte do nosso cotidiano, principalmente infantis. Ela acredita ser importante incentivar a
dos mais jovens. Por isso, os pais precisam leitura de sua filha, Júlia, de 5 anos, desde cedo.
inserir o hábito da leitura nos seus filhos, lendo “Como eu não tive acesso aos livros quando
eu era criança, acho importante
para eles quando são crianças e
ler para a minha filha, pois é um
dando exemplos, mostrando para
passatempo para ela, estimula
eles como ler um livro pode ser um
sua imaginação e é uma forma de
hábito divertido.
passarmos um tempo agradável
“Os pais fazem toda a diferença.
juntas”.
Quando o pai ou a mãe contam
Nesta relação todos ganham.
histórias para seus filhos, desde
Melhoram as relações com o
muito pequenos, eles desenvolvem
mundo dos livros e a conexão afetiva
na criança o interesse pela leitura e,
familiar, ampliando o universo da
consequentemente, reverterão este
criatividade, o desempenho escolar
pobre panorama atual, no futuro”,
Joyce lendo para
e aumenta a possibilidade de um
comenta a pedagoga e diretora do
sua filha, Júlia: um
futuro profissional brilhante.
SESI Sertãozinho, Maria Etelvina passatempo que educa
“O grande legado que podemos
Sestari Squair.
deixar para os nossos filhos não
A Caixa de Cultura da Viralcool
apresentou um crescimento surpreendente na está relacionado a nada material. O saber
retirada de livros. De janeiro a junho de 2015, foram conquistado através da educação e dos livros
retirados 57 livros. Neste ano, o total foi de 121 nunca será tirado deles”, destaca a agente de
livros retirados pelos colaboradores da Viralcool. atividades culturais do SESI, Ana Maria Bisson.
Por isso, a Viralcool criou o Premio Leitor
Desses números, grande parte são livros infantis
que muitos colaboradores estão levando para os do ano que contempla o colaborador que mais
retira livros para leitura. Não deixe de participar
seus filhos.

Reunião do PAME foca na prevenção contra quedas

“as empesas participantes do PAME têm
potencial risco de incêndios ou explosões,
devido ao grande armazenamento de
inflamáveis como etanol e solventes e um
sinistro nessas empresas demandaria ajuda
e muitos equipamentos, por isso, fazer
parte do PAME viabiliza a ajuda de outras
empresas do grupo, somando contingente e
equipamentos, como brigadistas, caminhões
pipa e espuma, o que atenderia essa possível
demanda emergencial ”.

Na ocasião, a Viralcool como empresa
anfitriã, convidou o profissional Daniel Caleone
Oliveira, especialista em proteção contra
quedas, da empresa MSA do Brasil, para falar
sobre trabalho em altura, modernização em
equipamentos, como cintos de segurança,
trava-quedas, linhas de vida e procedimentos
seguros em alpinismo de manutenção industrial.
Também foi bastante abordada a norma
regulamentadora NR-35 que regulamenta o
trabalho em altura pelo Ministério do Trabalho.
Daniel destacou que acidentes por quedas
de altura são frequentes e um dos maiores
causadores de óbitos por acidente de trabalho no
Brasil, representando cerca de 60% das mortes
dentro das indústrias no mundo e acredita que
uma alternativa para redução desse índice seria
propor novas soluções e discutir as estatísticas
e características dos acidentes e riscos,
dando uma clareza maior para o trabalhador
sobre o mundo normativo, melhor preparando

os
profissionais
para
escolher
os
equipamentos certos
na prevenção contra
quedas.
Após a palestra,
transcorreu a reunião do
PAME que foi finalizada
pelo Capitão do Corpo
O palestrante
de Bombeiros da região
Daniel Caleone
de Ribeirão Preto, Vitor
Puato de Almeida, que
elogiou a recepção e organização do evento,
e também apresentou o recém-responsável
pela base de Sertãozinho, o Sr. Tenente
Mário Lima Nascimento.
A próxima reunião será sediada na
COPAGAZ, em Jardinópolis, e o assunto a
ser tratado será sobre táticas e técnicas de
ação em sinistros industriais.

Treinamentos
Primeiros Socorros
Dando continuidade, os colaboradores
da Viralcool passaram por um treinamento
de primeiros socorros. Primeiramente foi
explicado aos colaboradores os conceitos
básicos de primeiros socorros e a avaliação do
cenário do acidente. “Eles também aprenderam
como cuidar de ferimentos profundos e
superficiais, hemorragias internas e externas,
fraturas, entorses e contusões, queimaduras,

insolação e intermação, picaduras de animais,
hemorragia nasal, envenenamentos, desmaios
e convulsões, parada cardiorrespiratória e
ressuscitação cardiopulmonar”, relatou o
médico do trabalho da Viralcool, Dr. Dimitri
Visqueto.
Ele ainda destacou que é muito importante
que os colaboradores tenham noções de
atendimento em primeiros socorros, pois

quando ocorre um acidente ou um mal súbito,
se o socorrista realizar um atendimento correto
aumenta muito a sobrevida da vítima, bem como
diminui a gravidade dos danos sofridos. “Além
disso, qualquer um de nós podemos nos deparar
com um acidente, seja no trabalho, nas estradas
ou em nossas próprias casas. Daí a importância
deste treinamento”.

Nacional de Aprendizagem Rural), Maira
Lacativa Lui, eles puderam aprender sobre a
produção de alimentos saudáveis, a saúde do
aplicador, a preservação do meio ambiente e a
correta manipulação de produtos agrotóxicos.
“Os alunos aprendem a forma correta desde
a aquisição dos agrotóxicos, até o descarte
de embalagens vazias, o uso correto do EPI,
sua durabilidade e lavagem, descontaminação
de pulverizadores agrícolas, tecnologias de
aplicação de agrotóxicos, como: escolha do
bico para pulverização, cálculo do volume

de calda, eficiência da aplicação, condições
climáticas ideais para aplicação, classe e
toxicidade dos agrotóxicos, primeiros socorros
em caso de contaminação e transporte”.
Para o engenheiro de segurança do trabalho
da Viralcool, Ricardo Rezende, é importante
os colaboradores estarem bem treinados, pois
“Previne acidentes, otimiza a utilização dos
produtos, preserva o meio ambiente e promove a
sustentabilidade nas lavouras de cana-de-açúcar
e no processo produtivo”.

Aplicação de Agrotóxicos
Durante os dias 15, 16 e 17 de agosto
também foi realizado um treinamento para
aplicação de agrotóxicos que teve por objetivo
de capacitar os colaboradores sobre as práticas
seguras de trabalhar com defensivos agrícolas
e atender os requisitos legais de segurança
da Norma Regulamentadora nº 31, para sua
proteção e prevenção de acidentes.
O treinamento foi voltado para os
colaboradores
que
trabalham
como
aplicadores, tanto manual quanto mecanizado.
De acordo com a instrutora do SENAR (Serviço
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