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Indústria Sustentabilidade

Este ano a Viralcool realizou a sua 33° 
safra, sendo esta mais alcooleira devido ao 
mercado. Uma safra de muitas conquistas, 
apresentando uma moagem de 2.887.732,12 
toneladas, produção de etanol de 106.000 
m³, exportação de energia de 182.671 MW 
e uma eficiência industrial de 90,1%. São 
números recordes na história da empresa. 

Estes resultados proporcionam 
estabilidade, colocando a Viralcool com 
potencial de competitividade no mercado 
sucroenergético, gerando investimentos para 
buscar melhorias no processo e aumentando 
a capacidade de produção. 

Nesta entre safra será instalado um gerador 
com capacidade de 28 MW/h aumentando a 
exportação de energia. Teremos a instalação 

A energia gerada a partir de biomassa do 
bagaço de cana-de-açúcar é limpa e poderia 
abastecer mais da metade dos consumidores 
do estado de SP. O vapor gerado pela queima 
do bagaço faz as turbinas 
girarem, o que coloca para 
funcionar moendas ou um 
gerador de energia elétrica. 
Essa energia é consumida 
pela própria usina e o 
excedente é vendido para a 
rede.

De acordo com matéria 
do site G1, a energia elétrica 
exportada pelas usinas para 
a rede aberta percorre o caminho mais rápido 
até seu consumo final, mas os créditos 
gerados pela atividade podem ser negociados 
entre unidades geradoras e consumidoras 
por meio do mercado livre de energia. Nesse 
caso, os valores são compensados na fatura 
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O supervisor de manutenção automotiva 
da Viralcool Edimar Luciano da Silva foi 
sorteado para participar do Programa EIMA 
2018, e com isso ganhou uma viagem à Itália 
e Áustria entre 4 a 13 de novembro. A EIMA 

Com a finalidade de agregar conhecimento e 
ajudar a complementar a renda familiar, a Viralcool 
em parceria com o SENAR e o Sindicato Rural de 
Bebedouro, ofereceu cursos na Sede Social da 
empresa, em Viradouro.

Para Rosangela Aparecida dos Santos Rocha, estes 
cursos tiveram um motivo especial. Ela contou que 

Estes cursos foram realizados na APAE de Pitangueiras, para familiares 
dos alunos e membros da comunidade.

No período de 4 de setembro a 10 
dezembro foi realizado o Treinamento 
Desenvolvimento de Liderança 
Organizacional com os Encarregados das 
áreas industrial, agrícola e administrativa da 
Viralcool. “Este treinamento tem o objetivo 
de proporcionar aos participantes maiores 
conhecimentos e técnicas de como liderar e 
desenvolver sua equipe”, contou a analista 
de desenvolvimento de RH da Viralcool, 
Josiane Frutuoso. 

O serviço deportaria da empresa 
representa o primeiro contato com o cliente 
e o bom atendimento com informações 
precisas, atendimento rápido atento às 
normas de segurança é fundamental para o 
bom funcionamento da empresa e satisfação 
dos clientes. 

Nos dias 27 e 28 de novembro os 
colaboradores da equipe de segurança 
e elétrica da Viralcool participaram de 
um curso avançado de atualização da 
NR-10, que tem o objetivo de capacitar 
os participantes na aplicação da NR-10 

ONR-31.12 é a capacitação de operação 
segura de máquinas agrícolas como 
colhedoras de cana.

Foram dois técnicos para fazer este 
curso e eles puderam aprender como 

Aproveitando o tempo chuvoso do final 
do ano, aconteceram reuniões de segurança 
onde houve diálogos de segurança com 
os motoristas e tratoristas da Viralcool, 
focando nas ocorrências com veículos que 
acontecem, como colisões e tombamentos. 
“A maioria destes acidentes é por causa 
da imprudência, então essas reuniões 

Programa EIMA
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Portaria – Técnicas para controle de acessos
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NR-31.12

Reunião de Segurança na parada por chuva

Comunidade

Treinamentos

é uma feira agrícola realizada em Bologna, 
na Itália, a cada dois anos e apresenta várias 
novidades do mercado agrícola mundial. 

A viagem também incluiu uma visita ao 
Museu Ferrari, em Maranello, na Itália. Logo 

“Formar gestores que apoiem seus 
colaboradores a satisfazer as necessidades 
pessoais e profissionais cumprindo um 
papel de educador, oferecendo perspectivas 
de desenvolvimento na empresa é 
fundamental”, destaca o sócio-diretor da 
CH9 Consultores Empresariais, Carlos 
Henrique Piassa.

O encarregado de produção, Ronaldo 
Dias Barros, participou deste treinamento 
acha importante manter-se atualizado 

Desta maneira, a equipe de Serviços 
de Portaria participou de um treinamento 
promovido pelo SENAC de Bebedouro e 
de acordo com a Executiva de Contas do 
SENAC, Claudia Marina Fledel, o curso 
teve como objetivo preparar o participante 
para executar suas atividades diárias 

– Segurança em Instalações Elétricas e 
Serviços com Eletricidade, bem como as 
Normas Técnicas da ABNT frente às novas 
mudanças introduzidas. De acordo com 
o engenheiro de segurança do trabalho da 
Viralcool, Ricardo Carvalho Rezende, este 

operar  a máquina de forma segura, como 
fazer manutenção de forma segura. Este 
curso também habilita os técnicos a serem 
multiplicadores de segurança.

foram importantes para esclarecer sobre 
as principais causas e motivos”, admite 
o engenheiro de segurança do trabalho da 
Viralcool, Ricardo Carvalho Rezende.

Mais de 70% das ocorrências são devido 
a falta de atenção e isso toma tempo para 
manutenção das máquinas e veículos. 
Podem parecer ocorrências simples, mas no 

num cenário mundial de competitividade e 
dinamismo, pois as inovações chegam a uma 
velocidade monstruosa onde as empresas 
precisam de líderes eficientes e atualizados que 
estejam propícios as mudanças. “Temos que 
progredir para exercer de fato a liderança, pois 
o líder não é aquele que apenas delega tarefas 
e cobra resultados, e sim o responsável por 
um ambiente saudável e seguro promovendo 
o engajamento, comprometimento e foco da 
equipe e profissionais envolvidos no processo 

com responsabilidade, pautadas na postura 
ética profissional e identificar e atender as 
necessidades da organização, dos clientes 
internos e externos utilizando estratégias 
de comunicação assertiva, relacionamento 
e operação de forma a proporcionar um 
atendimento seguro e eficaz. 

é um curso de multiplicadores. “O programa 
desenvolvido pode ser adicionado ao processo 
interno das empresas no atendimento aos 
Cursos de Reciclagem de NR-10”

fim contabiliza um custo alto para a empresa. 
Quem tomou a iniciativa destas reuniões 

foram os encarregados, que foram conversar 
com suas equipes e mostrar que além da 
produção estes motoristas também tem que ter 
foco na prevenção de acidentes. 

Novos investimentos buscam melhoria da 
produtividade

Geração de energia por usinas é uma 
alternativa de energia limpa

Cursos de Geração de Renda em Viradouro Cursos de Geração de Renda em 
Pitangueiras

de um aparelho de destilação com 
capacidade de 650 m³/dia, proporcionando 
uma produção diária de aproximadamente 
1.000 m³ de etanol hidratado.

Em 2 Ternos de Moenda teremos a 
substituição de acionamento duplo de turbina 
à vapor por acionamento individual de motor 
elétrico de 2.000 CV cada e a instalação 
de redutores planetários (G3 Full TGM) nos 
mesmos ternos, garantindo uma melhor 
eficiência no processo de extração de caldo. 

Os resultados alcançados destes 
investimentos mostram a seriedade, 
dedicação, profissionalismo e 
comprometimento de Diretores, Gestores e, 
principalmente, de nossos Colaboradores. 

as aulas serviram como uma espécie de terapia, pois 
ela estava com depressão e isso a animou. “Foi muito 
prazeroso participar dos cursos e pretendo fazer 
todos que forem possíveis, pois aprendemos na teoria 
e na prática e os professores são excelentes. E, além 
disso, as habilidades extras podem ser uma ajuda a 
quem precisa ganhar uma renda extra”, disse ela.

mensal de energia elétrica entregue pela 
concessionária.

A Viralcool produziu 240.000 Megawatts 
de energia em 2018, dos quais 175.218 

MW foram exportados 
para a rede. Essa volume 
de energia é 100% 
garantida na safra, quando 
a usina processa a cana 
para a produção de álcool 
e açúcar e o bagaço é 
abundante. Estima-se que 
uma tonelada de cana, da 
qual se aproveitam 250 
quilos do bagaço, resulta 

em média em 80,10 KW/h. 
Além disso, a Viralcool doa 100 MW por 

mês para o Hospital de Câncer de Barretos, 
este ano através da unidade 2, em Castilho 
- SP.

após, o destino da viagem foi a Áustria, onde 
o supervisor da Viralcool teve a oportunidade 
de fazer uma visita técnica à fábrica de tratores 
da CASE IH, em Saint Valentin e também de 
conhecer Viena, a capital do país.

Culinária Regional – 22 e 23 de 
setembro

Processamento Artesanal de 
Carne Bovina – 4, 5 e 6 de outubro

Processamento Artesanal de 
Carne de Aves – 9, 10 e 11 de 

novembro

Processamento 
Artesanal de 

Peixes – 29 e 30 de 
setembro

Processamento 
Artesanal de 
Frutas – 20 a 22 de 
novembro

Café com Doadores: doações de sangue batem recorde na 
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de trabalho para alcançar o bem comum, 
que é o resultado”.
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Inclusão

Em comemoração ao Dia das Crianças, no dia 10 de outubro aconteceu, na Sede Social 
da Viralcool, em Viradouro, a apresentação da peça “O Pequeno Príncipe”, da Companhia 
de Teatro TPC. Participaram os alunos dos projetos sociais da Viralcool e das escolas 
municipais da cidade.

No dia 25 de setembro os alunos do Programa Jovem Agricultor do Futuro fizeram uma visita 
ao Museu da Cana, em Pontal. Lá os alunos encontraram no local a imponente edificação, 
construída com arquitetura no estilo industrial britânico do início do século XX, com galpões 
amplos, tijolos aparentes e ornatos simples, preservada para abrigar o Museu da Cana.

No dia 3 de setembro aconteceu, na Sede Social da Viralcool, uma palestra sobre saúde 
bucal para os alunos do Programa Atleta do Futuro. A palestrante da São Francisco Odonto 
falou sobre a escovação correta e como passar o fio dental. Ao final todos receberam um kit 
com escova e pasta de dentes.

No dia 13 de novembro aconteceu o 
encerramento de mais um Curso de Gestantes 
Pró-Nascer, no CRAS, em Viradouro. O curso é 
desenvolvido por uma equipe de profissionais 
que conta com médicos, enfermeiras, 
nutricionista e oferece orientação e apoio às 
mamães da comunidade sobre como cuidar 
da sua saúde e da saúde do bebê.

Grávida de 5 meses de seu primeiro 
filho, Daniela Tavares Matheus, gostou 
muito do curso pois proporcionou muitas 
informações e troca de experiências. “Como 
é meu primeiro filho, não sabia nada sobre 
amamentação, alimentação minha e do bebê, 
que é muito importante”.

Uma novidade vem sendo a participação 
dos pais, que acompanham suas esposas 

No dia 3 de dezembro é celebrado o Dia Mundial das Pessoas com Deficiência. Essa data é 
usada para assegurar dignidade e inclusão de cerca de 45 milhões de brasileiros com algum 
tipo de deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão), em 
vigor desde 2016, garante uma série de direitos relacionados à acessibilidade, educação e 
saúde, além de estabelecer punições para atitudes discriminatórias.

Aconteceu a entrega de Uniformes no Projeto Educando pelo Esporte de Vôlei e Futsal, em 
Pitangueiras no dia 17 de outubro no ginásio de esportes da cidade. O Educando Pelo esporte 
é um projeto incentivado pelo PIE (Programa de Incentivo ao Esporte) do estado de São Paulo, 
com patrocínio da Viralcool e apoio da Prefeitura Municipal.

•Educação: proibição da cobrança de valores adicionais em matrículas e 
mensalidades de instituições de ensino privadas;

•Plano de saúde: quem impedir ou dificultar o ingresso da pessoa com deficiência 
em planos privados de saúde está sujeito à pena de dois a cinco anos de detenção, 
além de multa;

•Moradia: as habitações do programa Minha Casa Minha Vida também podem 
ser adaptadas para as necessidades das pessoas com deficiência. Desde 2011, 
todas as unidades habitacionais do programa são construídas de acordo com as 
normas de acessibilidade;

•Mercado de trabalho: empresas com 100 ou mais funcionários são obrigadas a 
preencher de 2% a 5% dos cargos com pessoas com deficiência;

•Concursos públicos: nos concursos públicos, há reserva de 5% das vagas;
•Estacionamento: reserva de vagas para veículos que transportam pessoa com 

deficiência com comprometimento de mobilidade é obrigatória e essas vagas devem 
existir em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público 
ou privado de uso coletivo e em vias públicas. As vagas devem estar localizadas 
próximas aos acessos de circulação de pedestres, e devem estar devidamente 
sinalizadas;

•Benefícios: As pessoas com deficiência de qualquer idade, com impedimentos 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (que produza efeitos 
pelo prazo mínimo de 2 anos), têm direito ao Benefício da Prestação Continuada 
(BPC) no valor de um salário mínimo mensal. Para ter direito, é necessário que a 
renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo vigente.

No dia 20 de novembro aconteceu a palestra 
do Novembro Azul para os colaboradores 
da Viralcool. Essa é uma campanha cada 
vez mais difundida no Brasil, que orienta 
sobre a prevenção do câncer de próstata, 
que é o segundo mais comum nos homens. 
Estima-se que 68.220 brasileiros seriam 
diagnosticados com câncer de próstata em 
2018.

O enfermeiro da saúde plena da São 
Francisco Saúde, Helder Oliveira, falou da 
importância da detecção precoce, já que 
o índice de cura é de 80% se o câncer for 
descoberto logo no início. “Além disso, 
nos últimos 15 anos diminuiu em 40% a 
mortalidade e isso é graças à prevenção”, 
destacou ele.

A prevenção deve ser feita pela realização 
de exames anuais, como o PSA e exame de 
toque, para homens com mais de 50 anos 
(ou acima de 40 se houver casos de câncer 
na família) e também manter uma dieta rica 
em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais 
integrais, realizar atividades físicas, manter o 
peso e índice de massa corporal adequados, 
diminuir o consumo de álcool e não fumar. 

O colaborador da Viralcool Luís Antônio 
Lavorato, de 57 anos, já faz os exames há 
algum tempo e felizmente sempre esteve 
tudo normal. “Achei muito proveitosa a 

No mês de setembro iniciou-se a segunda edição dos check-ups dos gestores, com 
participação de 45 pessoas, em parceria com a Saúde Plena da São Francisco Saúde.  De 
acordo com o médico do trabalho da Viralcool, Dr. Dimitri Visquetto, essa ação é baseada 
nos protocolos clínicos mais modernos para prevenção e promoção de saúde. “Leva em 
consideração o perfil de sexo e idade, fatores de risco e patologias prévias de cada um”.  

São realizados exames laboratoriais (sangue), exames de imagem (ultrassom e 
radiografias) e exames cardiológicos (Teste ergométrico e ECG). “O objetivo deste programa é 
o monitoramento de saúde dos nossos encarregados, controle de doenças crônicas, visando 
sempre uma melhor qualidade de vida aos participantes”, finaliza o médico. 

Cada vez mais os estudos mostram a 
grande importância dos hábitos saudáveis 
de alimentação e atividades físicas no bem-
estar das pessoas. Por isso, a Viralcool 
realizou novamente o Programa Qualidade 
de Vida, com o objetivo de promoção de 
saúde e prevenção de doenças de seus 
colaboradores e familiares.  

De acordo com o médico do trabalho da 
Viralcool, Dr. Dimitri Visquetto, os resultados 
foram muito satisfatórios. “Houve um grande 

No dia 3 de outubro a Viralcool realizou 
mais uma Campanha de Vacinação para 
colaboradores, em parceria com Vigilância 
Epidemiológica de Pitangueiras. 

Foram aplicadas vacinas contra Hepatite 
B, Difteria, Tétano e Febre Amarela. 

Em outubro é comemorado o mês de 
prevenção e combate do câncer de mama, 
o Outubro Rosa. 

Neste ano, o Médico Ginecologista Dr. 
Ivens Correa Neves realizou atendimentos 
individuais com nossas colaboradoras, no 
Ambulatório da Viralcool, orientando sobre 
a saúde da mulher. Desta maneira, elas 
puderam tirar todas as dúvidas de forma 
personalizada com o médico. 

Em 2018, o INCA (Instituto Nacional de 
Câncer) fez uma estimativa de quase 60 
mil mulheres seriam atingidas pelo câncer 
de mama. A maioria dos casos de câncer 
de mama podem ser curados se forem 
descobertos logo no início. Por isso, olhe, 
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palestra porque no mês de novembro temos 
de ficar atentos para que possamos prevenir 
o câncer de próstata, fazendo os exames 
PSA e de toque para que possamos evitar o 
câncer futuramente”.

É importante destacar que no início o 
câncer de próstata não apresenta sintomas, 
mas os homens devem ficar atentos a alguns 
sinais, como:

Para o colaborador Márcio Luiz Zuccolotto, 
a palestra foi bem explicativa e é muito útil 
para que os homens percam o preconceito e 
procurem o médico para realizar os exames. 

•Sensação de que a bexiga não   
      esvaziou completamente

•Dificuldade de urinar
•Urinar em gotas ou jatos sucessivos
•Problemas de ereção
•Dor quando ejacula
•Dor nos testículos
•Dor lombar, bacia ou joelhos
•Sangramento pela uretra
•Em fase avançada, pode provocar         

      dor óssea, sintomas urinários                     
      ou, quando mais grave, infecção       
      generalizada 

palpe e sinta suas mamas no dia a dia 
para reconhecer suas variações naturais e 
identificar as alterações suspeitas.

As mulheres, com 40 anos ou mais, 
devem realizar o exame clínico das mamas 
anualmente. Além disso, toda mulher, entre 
50 e 69 anos, deve fazer uma mamografia 
a cada dois anos. As mulheres com caso 
de câncer de mama na família ou aquelas 
que tiverem câncer de ovário ou câncer em 
uma das mamas, em qualquer idade, devem 
realizar o exame clínico e mamografia, a 
partir dos 35 anos de idade, anualmente.

Em caso de alterações persistentes, 
procure seu médico!

nas palestras. Esse é o caso do casal Tatiane 
Brito Madureira e Alberto Morais Pinto da 
Fonseca, que estão esperando o primeiro 
filho. Ele contou que acha essencial participar 
das aulas para aprender a como cuidar do 
bebê depois que nascer. “Não sabíamos 
nada sobre a gestação e a saúde do bebê 
e depois das aulas estamos mais tranquilos 
em relação ao nosso futuro filho”, contam os 
dois entusiasmados.

Ao final as gestantes receberam um kit 
para o bebê e certificados de participação. 
A Viralcool realiza o Pró-Nascer em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura de Viradouro e a São Francisco 
Saúde.

interesse e participação ativa dos 
colaboradores nesta edição do 
Programa. Nosso maior objetivo, 
na verdade, não é a redução de 
peso, mas sim a mudança de 
hábitos alimentares e o estímulo 
à realização de atividades físicas 
regularmente”. 

Para essa mudança de estilo 
de vida, o Programa conta com 
participação de uma equipe 
multidisciplinar, composta por 
nutricionistas, enfermeiros, 
psicólogos e educadores 
físicos, da Saúde Plena da São 
Francisco. A nutricionista foi 
a profissional que mais atuou 
neste Programa, realizando 
inicialmente uma avaliação geral 
do estado nutricional, depois 
monitoramento  e orientações 
com palestras e atendimentos 

individuais durante todo o cronograma do 
programa e, por fim, as avaliações finais.  

“Hábitos saudáveis alimentares, 
consumindo alimentos naturais, como 
frutas, verduras, legumes, grãos integrais, 
e também hábitos saudáveis de atividades 
físicas regularmente previnem grande 
números de doenças, desde as crônicas, 
como hipertensão e diabetes, como 
também doenças graves como cânceres, 
infartos e AVCs”, finaliza o Dr. Dimitri. 


