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Treinamentos
Pneus Agrícolas e Rodoviários
Os
colaboradores
da
borracharia
participaram de um treinamento sobre pneus
agrícolas e rodoviários. Neste treinamento foi
possível obter maior conhecimento do produto,
segmentação, segurança e recomendações de
manutenção.

Para o instrutor da Coopercitrus, promotora
do treinamento, Carlos Alberto Felipe, a
importância de se realizar este tipo de ação é
o correto manuseio e seleção dos pneus para
que os mesmos atinjam o melhor desempenho
e rendimento nas diversas operações.
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Entrega Técnica
Foi realizado no dia 24 de março um
treinamento de Entrega Técnica, promovido
pela Case – Tracan, que teve como alvo os
operadores, líderes e técnicos em manutenção.
No treinamento foi apresentado um
material desenvolvido pelo fabricante Case
IH, contendo informações de: Segurança;
Princípio de funcionamento e manutenção
básicas do sistema de colheita; Comandos da

cabine; Princípio de funcionamento, operação
e parâmetros utilizados pelos sistemas
de “Auto Tracker, Smart Cruiser e Cruiser
control”; Monitor Pró 700- todas pastas de
configurações, ferramentas, diagnóstico,
gerenciamento de dados, telas de execuções,
desempenho, calibrações e parâmetros
da colhedora; Planos de manutenções,
manutenção diárias e programadas;

Para o instrutor técnico Erik Ferreira, é muito
importante buscar o máximo de conhecimento
sobre o equipamento, seja na operação,
manutenção e gestão dos resultados obtidos
em operação. “Além disso, o treinamento é uma
chance de aproximar os colaboradores com os
especialistas dos equipamentos da Tracan, que
disponibiliza o contato para eventuais dúvidas
em campo, buscando a maior produtividade com
baixo consumo de diesel e manutenção”.

Troféu Empresa traz uma noite de homenagens aos colaboradores

19º Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar
Em 29 e 30 de março, os encarregados
Lourival Luiz Sisdeli e Kristian Franklin Mendes
participaram do 19º Seminário de Mecanização
e Produção de Cana-de-Açúcar, do Grupo
Idea que apresenta anualmente técnicas,
experiências do cotidiano das usinas e detalhes
quanto aos desempenhos operacionais

de novas tecnologias, visando aumentar a
produtividade e competitividade das empresas
do setor. Junto ao Seminário ainda acontece a
Mostra de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.
“Foi bastante proveitoso este seminário, pois
lá não discutiu apenas a mecanização, mas
sim desde o plantio até a colheita da cana,

passando por todas as etapas de uma usina.
Também mostrou como vão ser as usinas no
futuro, melhorando assim a qualidade de vida e
segurança do trabalhador e a produtividade da
empresa”, esclareceu Kristian.

Primeiros Socorros e Combate a Incêndio
Foi realizado em abril o Treinamento de
Primeiros Socorros e Combate a Incêndio, para
motoristas e ajudantes de caminhão PIPA.
De acordo com o engenheiro de segurança
do trabalho da Viralcool, Ricardo Carvalho
Rezende, este treinamento apresentou
formas corretas de operação do canhão de

água, procedimento seguro de operação
do caminhão em caso de emergência,
procedimentos em caso de socorro à vitima de
acidente, entre outras situações para proteção
da vida e patrimônio da empresa.
“O objetivo deste treinamento é reciclar
os procedimentos operacionais a fim

de aperfeiçoar a prevenção e atuação dos
colaboradores durante o seu turno de trabalho
com segurança, além de situações emergenciais
de grandes incidentes”, explica o bombeiro que
ministrou a palestra, André Luis Braga.
Em 16 de março aconteceu mais uma edição
do Troféu Empresa, que visa homenagear os
colaboradores que completam 10, 15, 20, 25
e 30 anos de história conosco. Na ocasião,
os diretores da Viralcool estiveram presentes
e agradeceram a todos os colaboradores,
pois eles são os responsáveis pelo sucesso
da empresa.
Em todos estes anos a Viralcool criou
muitos laços afetivos e seus colaboradores
têm muita história para contar, como é o caso

Manutenção e Operação de Tratores Agrícolas
Em abril a Viralcool realizou o treinamento de
Manutenção e Operação de Tratores Agrícolas
para seus tratoristas, encarregados e líderes de
frente.
O objetivo do treinamento é proporcionar
qualificação profissional de seus tratoristas.
“Bem treinado, o operador terá condições de
utilizar o trator e os implementos de forma

correta e fazer aplicações conforme as suas
necessidades agrícolas sem desperdício e com
maior aproveitamento técnico e ainda fazer
a manutenção preventiva/corretiva de todos
esses equipamentos, proporcionando maior
vida útil ao conjunto trator e equipamento”,
afirma Edson Izídio de Souza, da Coopercitrus.

Workshop de Direção Preventiva
A segurança no trânsito é muito importante.
Desta maneira, a Viralcool, em parceria com o
SENAI de Sertãozinho, realizou um workshop de
direção preventiva para motoristas, operadores
de máquinas agrícolas, entre outros envolvidos
nos processos.
Neste treinamento foi trabalhado junto aos

Safra
colaboradores conceitos de direção e condutor
e elementos fundamentais da direção defensiva
e sua importância, relações humanas no
trabalho, tipos de acidentes, colisões, choques,
efeitos do álcool, medicamentos e outros
fatores que interferem no desempenho do
condutor e, principalmente, comportamentos

seguros e equipamentos de segurança.
Através da educação é possível sensibilizar os
colaboradores sobre a importância da direção
defensiva e de seu envolvimento no dia a dia de
trabalho e pessoal.

Treinamento Montagem, Manejo e Manutenção de Equipamentos de Irrigação Raesa Brasil
A Viralcool, em parceria com a Raesa Brasil,
promoveu o treinamento de Montagem, Manejo
e Manutenção de Equipamentos de Irrigação,
para os colaboradores do setor de fertirrigação.
O treinamento abordou princípios básicos de
operação de motobomba e carretel, com foco

em montagem de redes de tubos e conexões
(Armazenamento, Transporte, Montagem e
Operação).
“O objetivo foi desenvolver habilidades
que permitam o uso e a conservação correta
dos equipamentos de Irrigação, mantendo

a segurança dos colaboradores e garantindo a
preservação do meio ambiente”, explicou Ricardo
Marques, do departamento técnico/comercial da
Raesa.

as necessidades de otimização de tempo dos
profissionais, visto que são 20 horas para
atendimento, e a flexibilização de horário por
esse método facilita na questão da agenda dos
colaboradores treinados.
O curso atende a NR-31, para a nova gestão

de 2017 a 2019, e o coordenador indicado foi o eles elegem dois para ir à lavoura fiscalizar,
encarregado Kristian Franklin Mendes, que iniciou apontando melhorias e orientando a turma”,
sua primeira gestão como coordenador e se comenta Kristian.
mostrou muito entusiasmado com o novo desafio
de propagar segurança dentro da empresa.
“Todo mês temos reunião com o grupo e

Nova composição CIPATR
Foi realizado um treinamento on-line para os
novos integrantes da CIPATR (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho Rural).
O treinamento on-line é uma iniciativa e parceria
do setor de Gestão de Pessoas e Segurança
do Trabalho. O modo on-line busca atender

Expediente:

de Auro Faria, que recebeu homenagem por
seus 20 anos de empresa. Auro contou que
começou na Viralcool em 1996 e foi trabalhar
na balança, por contrato. “Depois disso fui
convidado pelo pessoal do departamento
pessoal para fazer as rescisões. Em 2000
surgiu uma vaga de técnico no setor industrial
e a Viralcool me incentivou a estudar. Aqui na
Viralcool passei por muitos momentos bons
e a diretoria sempre esteve presente me
motivando”.
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Um dos colaboradores mais antigos da
Viralcool é Agostinho Bertuso, com 30 anos
de casa e fez um agradecimento a todos. “É
com muito orgulho e honra que eu recebo
esta homenagem. Durante 30 anos eu cresci
junto com a empresa”.
Já o depoimento de Carlos Reis, da portaria,
que completou 15 anos de Viralcool, foi muito
emocionante. Ele contou que ingressou na
empresa em 2001 com um contrato apenas
de safra, mas logo foi efetivado. Na época,

ele tinha estudado apenas até o 4º ano e
a Viralcool deu a ele a oportunidade de
terminar os estudos. “Tenho muito orgulho
de ser parte da família Viralcool, pois vejo
a qualidade da gestão e o respeito que a
empresa tem com o colaborador, sempre
me orientando e ajudando a superar os
obstáculos que a vida nos impõe”.
Parabéns a todos.

Aconteceu

Vamos trabalhar por uma safra produtiva e Comemoração de Dia das Mães da Viralcool
segura
No sábado, dia 8 de abril, foi celebrada mais uma tradicional Missa de Início da Safra, pelo
Padre Edson César Guiaro, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Viradouro,
ocasião em que todos rezaram por uma boa safra e agradeceram por mais um ano de trabalho.
O diretor da Viralcool, Antonio Eduardo Tonielo, agradeceu a presença de todos e pediu
por uma safra de muito trabalho e sem acidentes. “Nesta época de desemprego que o nosso
país atravessa, devemos valorizar o nosso trabalho. Por isso, a Viralcool se preocupa com
seus colaboradores e fornecedores. O agronegócio é o que vem salvando o Brasil e devemos
levantar esta bandeira”, finalizou ele.
Em comemoração ao Dia das Mães, o Grupo de Voluntários Semeando o Bem e os alunos
do Programa Atleta do Futuro fizeram uma visita aos Lares de Longa Permanência Para
Idosos de Viradouro e Terra Roxa e passaram horas preciosas com os idosos lá. Além disso,
os colaboradores entregaram presentes para as vovós.
E na Viralcool também teve a entrega de presentes para as mães.

Sede Social da Viralcool é palco para oficinas de teatro
pág. 02

Projeto de Tênis de Pitangueiras inicia nova fase pág. 02
Viralcool promove campanha de vacinação contra a gripe
pág. 03
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O inverno está chegando, e com o frio
vem também a gripe. Por isso, em abril foi
realizada a Campanha de Vacinação contra
a Gripe na Viralcool, em parceria com a São
Francisco Saúde. Ao todo foram vacinados
772 colaboradores.
De acordo com o médico do trabalho da
Viralcool, Dimitri Visquetto, as vacinas são
tri ou quadrivalentes, procurando proteger de
três ou quatro tipos de influenza que circulam
entre nós.
“Ao contrário de 2016, quando o maior
número de registros foi do H1N1, neste ano
a maior circulação tem sido do tipo H3N2.
No ano passado o H1N1 foi responsável por
90% dos casos registrados no Brasil, mas
este ano ainda está restrito até agora a 2%”,
registra o médico.
Na noite de 11 de maio aconteceu o Bingo da Família, realizado na Sede Social da Viralcool,
em Viradouro, que reuniu os alunos do Programa Atleta do Futuro e seus familiares, com o
objetivo de promover a integração dos alunos e suas famílias com o projeto desenvolvido
em parceria com o SESI, Prefeitura Municipal de Viradouro e a Viralcool. Houve também uma
apresentação especial em homenagem ao Dia das Mães.

Projetos Sociais

Curso de Pães

A vacina da gripe também está disponível
na rede pública para crianças de 6 meses a
5 anos, maiores que 60 anos, profissionais
de saúde, portadores de doenças crônicas,
gestantes e mulheres que tiveram filho
recentemente. E, neste ano, segundo o
Ministério da Saúde, professores das redes
pública e privada passam a fazer parte do
público-alvo.
O médico ainda ressalta que a vacinação é
o método mais eficaz de se prevenir contra a
gripe. Porém, há algumas contra indicações:
as pessoas com alergia comprovada ao ovo
não devem receber a vacina. Quem está com
imunodepressão, natural ou medicamentosa,
deve receber orientações específicas do
próprio médico.

Nos dias 20 e 21 de maio a Viralcool realizou um curso de processamento artesanal de pães,
em parceria com o SENAR e o Sindicato Rural de Bebedouro. O curso aconteceu na Sede Social
da Viralcool, em Viradouro, e teve como objetivo ensinar a produção de vários tipos de pães
para geração de renda extra.

Projetos Sociais

A arte pode chegar a qualquer lugar com
o “caminhão palco” do projeto Trovamores.
O veículo, totalmente adaptado para servir
como espaço para apresentações culturais,
foi uma forma atrativa, inovadora e eficiente
de mobilizar e envolver a
comunidade.
Essa iniciativa da
Origem Produções, com
patrocínio da Viralcool,
fez apresentações de
28 a 31 de março nas
cidades de Viradouro,
Pitangueiras, Ibitiúva e Terra Roxa. Além
disso, aconteceram Oficinas de Teatro na
Sede Social da Viralcool, em Viradouro, para
os alunos do Programa Atleta do Futuro, que
foram dinâmicas e tiveram o tema “meio
ambiente”, para socializar, integrar e causar
espanto nos alunos.
“Os alunos aprenderam a respeitar o
meio ambiente de forma lúdica e divertida.
Os mesmos alunos com auxilio dos atores
elaboraram grupos que apresentaram peças
teatrais com o tema conservação do meio
ambiente”, explicou a coordenadora do
Atleta do Futuro, Rúbia Brito.

Ainda segundo ela, são muitos benefícios
ao vivenciar oficinas teatrais, tais como:
ganho de conhecimento do tema abordado,
melhora a timidez, aprimora a habilidade
de relacionar-se com os outros, melhora
o
autoconhecimento,
desenvolve a consciência
corporal e coordenação
motora, ensina trabalhar
em grupo, expande
o repertório cultural,
melhora o desempenho
escolar, entre outros.
“A Viralcool vem investindo desde 2012
em apresentações de cunho artístico, pois
acreditamos que através da cultura podemos
envolver a comunidade ao entorno da usina
e discutirmos temas importantes de uma
maneira diferente”, destaca a diretora da
Viralcool, Renata Toniello.

Colaboradores recebendo a aplicação da vacina contra a gripe

Saúde

Você costuma medir sua pressão?
No dia 26 de abril foi comemorado o Dia
de Prevenção e Combate à Hipertensão. De
acordo com pesquisas, 23% da população
brasileira é hipertensa, mas muitos não
sabem porque não têm o hábito de medir a
pressão arterial.
“A Hipertensão Arterial é uma doença
silenciosa, sem sintomas, a não ser quando
os níveis estiverem muito altos. Portanto, a
melhor forma de descobrirmos se estamos
hipertensos é aferindo regularmente a
pressão arterial. Recomenda-se medir a
pressão pelo menos uma vez ao ano”, afirma
o médico do trabalho da Viralcool, Dr. Dimitri
Visquetto.
A hipertensão acontece quando nossa
pressão está acima do limite normal, que é
o 12 por 8. As causas para hipertensão são:

•Hereditariedade
•Obesidade
•Estresse
•Excesso de sal
•Má alimentação
Quem tem parentes hipertensos, está
acima do peso, tem mais de 40 anos
de idade, é portador de diabetes ou de
outros fatores de risco para as doenças
cardiovasculares (como colesterol elevado,
tabagismo, estresse) deve medir a pressão
regularmente e fazer a prevenção da doença,
pois tem maior risco de se tornar hipertenso.
“A hipertensão não tem cura, mas tem
tratamento para ser controlada. Somente o
médico poderá determinar o melhor método

Segurança

Projeto de Tênis de Pitangueiras inicia Sede Social da Viralcool é palco para
nova fase
oficinas de teatro
O Projeto Joga Tênis vem com mudanças
este ano para Pitangueiras. Agora o nome
do projeto é Desenvolvendo Pessoas
Através do Tênis (DPAT) e teve início no
dia 12 de maio, na Escola Municipal Mário
Rossin, e no dia 13 de maio, na Escola
Estadual Maurício Montecchi.
“Outra novidade fica por conta da gestão
do projeto: as atividades agora contam com
a gestão da LL Projetos Esportivos e Instituto
Lamt, empresas com vasta experiência
na modalidade”, conta o supervisor da LL
Projetos Esportivos, Leonardo Costa.
A missão do projeto é difundir a
modalidade tênis na cidade de Pitangueiras
e mostrar a capacidade que ela tem de
auxiliar na construção de uma sociedade
mais harmônica.
São atendidos alunos de 7 a 17 anos,
e as inscrições podem ser feitas no local
das aulas, em que se dará preferência
para quem já participou da etapa anterior
do projeto. É só comparecer munido dos
documentos pessoais.

Viralcool promove campanha de vacinação contra a gripe

Bingo da Família

Mais um grupo de mamães preparadas
para receber seus bebês

Na noite de 2 de maio aconteceu o encerramento do primeiro grupo do Curso de Gestantes
Pró-Nascer, de Viradouro, de 2017, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal da
cidade e a São Francisco Saúde.
Na ocasião, as novas mamães receberam um certificado de participação e kits para
os bebês. O curso é composto por vários módulos, em que a gestante aprende sobre os
cuidados com o bebê, amamentação, alimentação e a própria saúde.

Saúde

Projetos Sociais

Alunos do Jovem Agricultor do Futuro visitam
a Agrishow

Os alunos do Projeto Jovem Agricultor do Futuro fizeram uma visita à Agrishow 2017,
no dia 3 de maio. De acordo com o instrutor do projeto, Murilo Guizeline, a visita foi muito
importante para os jovens, pois eles tiveram a oportunidade de conhecer novas tendências
de máquinas, implementos e insumos.
“Eles também notaram a utilização da tecnologia para melhorar a eficiência dessas
máquinas e implementos, e também o aumento de produção. Com isso puderam verificar a
importância da qualificação da mão de obra no meio rural”.
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do estilo de vida associado ou não a
medicamentos”.
Previna-se!

Segurança

Viralcool implanta sistema de lonamento
de caminhões
Para se adequar à legislação exigida, a
Viralcool está implantando um sistema de
lonamento na caixa de todos os caminhões
e reboques que transportam cana-de-açúcar.
De acordo com o líder de manutenção da
Viralcool, Edimar Luciano da Silva, essa é
uma medida de segurança, para evitar que
a cana picada caia nas rodovias, prevenindo

para cada paciente, que depende das
comorbidades e medidas da pressão. É
importante ressaltar que o tratamento para
hipertensão inicia-se a partir da mudança

acidentes.
“Todo transporte de cana picada exige
esse lonamento, e hoje quase 100% do corte
já é mecanizado. Por isso, o sistema está
sendo implantado para ficar de acordo com a
lei, que tem prazo de tolerância para o fim de
junho”, explica o líder.

Mais segurança com novos uniformes
Os colaboradores da Viralcool estão de uniforme novo.
De acordo com o engenheiro de segurança do trabalho,
Ricardo Carvalho Rezende, os uniformes foram mudados
devido à necessidade do uso de identificação e visualização
por conta de risco, principalmente de atropelamento, tanto
na lavoura quanto na indústria.
“Com a sinalização da faixa refletiva, a visualização do
colaborador é muito melhor, isso garante que ele possa
ser visto de longe e que seja possível evitar acidentes,
principalmente no período noturno. É a empresa investindo
seus recursos em segurança”, explica o engenheiro.

Aconteceu

Comemorar a Páscoa é celebrar a vida!

Os encarregados da Viralcool fizeram uma visita à Agrishow - 24ª Feira Internacional de
Tecnologia Agrícola, que aconteceu de 1 a 5 de maio, em Ribeirão Preto, onde puderam
ficar por dentro das novas tecnologias do setor. Um balanço geral da organização
da feira mostrou que a Agrishow obteve um resultado positivo, com a realização de
negócios da ordem de R$ 2,204 bilhões, o que significa uma recuperação de 13% em
relação à edição anterior.

Para celebrar a Páscoa, a Viralcool realizou a entrega dos ovos de Páscoa para os
alunos dos Projetos Atleta do Futuro e Agricultor do Futuro de Viradouro, Educando Pelo
Esporte de Terra Roxa.

