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Expediente:
Viralcool celebra o início de sua 33ª safra  pág. 03

5º Encontro com Fornecedores da Viralcool celebra parceria apresentando 
informações importantes ao setor

Na noite de 24 de maio aconteceu o 5º 
Encontro com Fornecedores da Viralcool, 
na Sede Social, em Viradouro. Este evento 
tem por objetivo aproximar ainda mais a 
usina de seus fornecedores de matéria prima 
e foi marcado por reencontros, música e 
informação.

O Presidente do Grupo Viralcool, Antonio 
Eduardo Tonielo, agradeceu a presença 
de todos e ressaltou a importância da 
proximidade e respeito com os fornecedores. 
O deputado federal Arnaldo Jardim também 
esteve presente e saudou o grupo Viracool 
elogiando a sua diretoria  por manter 
laços próximos com os fornecedores e a 
comunidade. “É muito bom poder encontrar 
aqui tantas famílias de bem que continuam 
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lutando apesar das dificuldades que o setor 
vem enfrentando nos últimos anos”.

O Presidente executivo da Copercana e 
Presidente da Canaoeste, Manoel Ortolan, 
exaltou o desenvolvimento da Viralcool 
através dos anos e também o bom 
desempenho de seus fornecedores.

O destaque da noite foi a palestra com 
o diretor da Datagro e da Sociedade Rural 
Brasileira, Guilherme Nastari, que falou 
sobre o contexto e perspectivas para o 
setor sucroenergético, os motivos das 
variações nos valores do açúcar e do etanol 
no mercado interno e externo, ressaltando 
também o Renovabio, que é uma política 
pública de incentivos aos biocombustíveis e 
sua importância para o futuro do setor.

No dia 23 de março aconteceu, na Sede 
Social da Viralcool, em Viradouro, a reunião 
mensal do PAME-RP – Plano de Ação Mútua 
de Emergência - Ribeirão Preto. O evento 

Na entressafra deste ano foram realizados vários treinamento para os funcionários da Viralcool. O objetivo destes treinamentos é fazer com que os funcionários desenvolvam uma maior 
capacidade técnica e consigam desenvolver o seu trabalho de forma eficiente.

Em parceria com a Sergomel foi realizado 
o Treinamento de Manutenção Mecânica 
em Reboque e Semi Reboque , onde teve a 
participação dos mecânicos e encarregados 
de transportes da Viralcool. O objetivo deste 
treinamento é qualificar os colaboradores 
para que eles atinjam suas metas com 

Foram realizados treinamentos de logística 
e utilização do computador de bordo para 
capacitar a operação com a nova tecnologia 
Solinftec, MAG100 e Certificado Digital de 
Cana implantada em campo.

Ao todo participaram aproximadamente 

Foi realizada uma palestra sobre Direção 
Defensiva para os motoristas e encarregados 
da Viralcool. O cabo da polícia rodoviária 
estadual, Daniel Mattiozzi, deu orientações 
sobre o uso do cinto de segurança, a 
embriaguez ao volante e uso do celular. 

Em parceria com o ISOS foi realizado 
o treinamento de Brigada de Incêndio no 
Campo, que teve como objetivo obter prática 
com a técnica do bombeiro instrutor André 
Luís Braga, usar os equipamentos e testá-
los para que, em caso de incêndio, estarem 

Houve o treinamento de Primeiros 
Socorros com o Dr. Dimitri Visquetto, 
médico do trabalho da Viralcool. De acordo 
com ele, o treinamento foi realizado a fim 
de capacitar e orientar quanto às técnicas 

Foi realizado o treinamento para qualificar 
o Operador de Colhedora na análise e 
substituição segura das faquinhas de corte 
de base da colhedora. Os participantes 
aprenderam a forma correta de analisar o 

Foi realizado o treinamento para 
borracheiros, com o objetivo de qualificá-los 
não só com o conhecimento prático, mas 
também ensinar como desempenhar seu 
trabalho no dia a dia com mais confiança. 

Os soldadores e mecânicos da Viralcool 
passaram pelo treinamento de Segurança 
e Manuseio de Cilindros. De acordo com 

Reunião do PAME na Viralcool discute prevenção contra incêndios na indústria
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reuniu profissionais de várias empresas 
que compõem este grupo prevencionista, 
que tem por objetivo maior a prevenção de 
emergências e combate a incêndios nas 
indústrias.

A reunião começou com uma palestra 
com o especialista da Suatrans, Saul José 
Bettini, que tratou de emergências químicas 
em plantas industriais, tecnologia e 
novidades que existem hoje para esse tipo de 
emergência, destacando que “Numa usina 
também temos produtos perigosos, como o 
etanol. Desta maneira, é imprescindível que 

De acordo com ele, o setor sucroenergético 
é o setor do futuro, pois é a saída para 
a poluição e a solução para o Brasil. 
“As grandes cidades brasileiras não são 
poluídas por causa do etanol, que é um 
combustível limpo, ao contrário de outras 
cidades de importância mundial que utilizam 
combustíveis fósseis em suas matrizes 
energéticas”.

Ele ainda destacou que após a assinatura 
do Renovabio, estamos vivendo o início 
da próxima onda de expansão da cana-de-
açúcar. Porém, com a escassez de chuvas, 
a safra 2018/19 está prevista para ser um 
pouco menor e voltada principalmente para 
a produção de etanol. 

A fornecedora da Viralcool Ana Maria 

Gouvea Junqueira Netto elogiou o evento, 
destacando que está entusiasmada com 
o Renovabio e o Sr. Nastari tem muita 
propriedade para falar sobre o assunto. 
“Absorvi muito do que foi dito e ele me 
esclareceu vários pontos do Renovabio. 
Nosso setor já tem presente, e agora terá 
futuro”, concluiu ela, ainda dizendo que a 
crise que está acontecendo foi importante 
para limpar o nosso país.

O fornecedor Moacyr Caldeira elogiou 
o evento, salientando que “é muito 
interessante este encontro para manter 
um contato com os diretores da usina e os 
outros fornecedores”.

A Viralcool agradece a presença de todos.

exista uma equipe bem treinada para atender a 
essa demanda de emergência”.

Houve também a apresentação do novo 
coordenador do grupo, Vanderlei Gusmão. O 
papel do coordenador é fomentar a organização 
da equipe no sentido de manter o calendário 
de reuniões e realizar ações que o PAME traz 
para a equipe. “Nessas reuniões trocamos 
experiências e discutimos metodologias, 
sempre com o intuito de manter o PAME pronto 
para atuar caso haja necessidade”.

Foram 7 usinas participantes, além de outras 
empresas do ramo de combustível da nossa 

região. O Corpo de Bombeiros também 
esteve representado pelo subtenente 
Leandro Cesar Ferreira Leite, que destacou 
a importância de participar das reuniões 
do PAME para estar inteirado dos assuntos 
discutidos e orientar quanto às prevenções 
de incêndio.

“Devemos manter fortes os laços com o 
objetivo de deixar a disposição a força de 
combate de emergência que as empresas 
têm”, concluiu o engenheiro de segurança 
do trabalho da Viralcool, Ricardo Carvalho 
Rezende.

capacidade, qualidade, desempenho e 
segurança.

O supervisor de manutenção da Viralcool 
Luciano da Silva comentou que todos 
aprenderam a importância e o funcionamento 
de cada componente instalado nos veículos 
de transporte de carga, facilitando também a 

400 colaboradores entre motoristas, 
operadores de colhedoras, encarregados 
e tratoristas, que aprenderam como esta 
nova tecnologia funciona, atualizando assim 
as melhorias obtidas com o upgrade da 
solução.

“A conscientização é importante para a 
educação no trânsito, reduzindo assim o 
número de acidentes”, destaca o policial.

O uso do cinto no banco traseiro ainda 
confunde as pessoas, mas é obrigatório, 
e também os equipamentos para crianças, 

aptos para a efetiva operação. 
De acordo com o engenheiro de segurança 

do trabalho da Viralcool, Ricardo Carvalho 
Rezende, os participantes foram motoristas 
e auxiliares que aprenderam, principalmente, 
técnicas de combate e controle de incêndio 

básicas de primeiros socorros visando a 
segurança e atendimento de vítimas dentro 
do ambiente da empresa, e também, para 
atender a Norma Regulamentadora (NR-7), 
que prevê a obrigatoriedade do treinamento 

desgaste das faquinhas e a forma segura de 
substituição, visto que são peças com alto 
risco de corte. 

“É importante realizar este tipo de 
treinamento para melhorar a avaliação da 

De acordo com o responsável da 
borracharia, José Paulo Franco Vaz Junior, 
os borracheiros aprenderam o quanto é 
necessário usar primeiramente os EPIs, 
os tipos e dimensões corretas de pneus, 

comunicação entre encarregados e mecânicos 
durante uma solicitação de atendimento na 
lavoura.

“Este treinamento foi importante porque nos 
ensinou, orientou e esclareceu muitas dúvidas 
nos serviços executados, para alcançarmos 
nossos objetivos e atingirmos nossas metas”, 

“Este treinamento operacional é importante 
para todos os novos funcionários que forem 
operar as máquinas. O ideal é todo início de 
safra realizar este treinamento para reciclagem 
de novos contratados. Capacitação nunca é 
demais, e como se trata de tecnologia, terão que 

como as cadeirinhas. Os acidentes em sua 
maioria acontecem por falha humana.  

O motorista Diego Roque dos Santos achou 
a palestra muito interessante, pois aprendeu 
coisas que não sabia. “É importante ficar 
atualizado a respeito das leis de trânsito”.

florestal. “Praticar para melhorar a eficiência 
dos trabalhos desses importantes profissionais 
é fundamental para manter a segurança das 
pessoas, da empresa e do meio ambiente”.

para os funcionários da empresa. 
“Infelizmente, todos estamos sujeitos a 

presenciar um acidente ou mal estar súbito, 
as pessoas que possuem Conceitos de 
Atendimento em Primeiros Socorros estão mais 

preparadas para lidar com essa situação. 
Elas vão agir com objetivo de preservação de 
vida e redução de danos, até que uma equipe 
de médicos e paramédicos chegue ao local 
do acidente”, comentou o Dr. Dimitri. 

peça, garantindo maior vida útil e segurança 
na manutenção da mesma”, destacou o 
encarregado Kristian Franklin Mendes.

e usar conhecimento antes da força, gerando 
segurança para todos em seu setor. 

“Eles saem do treinamento conscientes da 
importância de fazer rodízio nos pneus, de usar 
a calibragem correta, de orientar melhor os 

condutores quanto ao check-list nos pneus 
antes de rodar, evitando assim acidentes”.

comentou o supervisor.

o supervisor de manutenção Adriano 
Santana, são ferramentas perigosas e por 
isso é importante passar por este tipo de 

treinamento para que eles trabalhem mais 
cientes e seguros.

“Aprendemos a manusear corretamente os 

cilindros, diminuindo os riscos de acidentes 
e também ficamos mais bem preparados 
caso haja alguma explosão ou acidente”. A Viralcool doou 40 livros para um Projeto de leitura da E.E. Odulfo de Oliveira 

Guimarães, de Viradouro.

O Presidente do Grupo Viralcool, 
Antonio Eduardo Tonielo

Deputado Federal Arnaldo Jardim A equipe da Viralcool reunida Manoel Ortolan, da Copercana e 
Canaoeste

O palestrante Guilherme Nastari

estar sempre atualizados, pois as soluções 
se adequam às necessidade dos clientes”, 
explica o analista de controle agrícola Silas 
da Silva Belini.

Viralcool faz doação de livros
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Projetos Sociais 

Em abril foi realizada uma atualização e 
capacitação dos professores do Programa 
SESI/SP Atleta do Futuro, que teve por 
objetivo rever a metodologia do Programa 
e os pilares essenciais, que são: plano de 
aulas, abordagem dos marcadores sociais 
e eventos incluindo a família. 

“O Programa SESI/SP Atleta do Futuro de 
Viradouro é referencial na região, sempre 
elogiado pelos demais programas. Nos 
tornamos exemplos e é uma satisfação 
dividir as boas ações que realizamos em 
Viradouro”, orgulha-se a coordenadora do 
programa Rúbia Brito.

Outra novidade abordada na capacitação 
foi o Sistema SIPAF (Sistema Integrado 
do Programa Atleta do Futuro), que é 

Em abril e maio foram entregues os novos uniformes para os alunos e professores do 
Programa Atleta do Futuro. É importante que todos estejam uniformizados, pois traz segurança 
para os alunos e também incentiva o respeito às normas e disciplina impostas pelo projeto, o 
que é fundamental para a vida em sociedade. 

Uma novidade deste ano para os alunos do Programa Atleta do Futuro são as aulas de canto, 
que fazem parte do Projeto Cantar, em parceria com a SICOOB COCRED, e se iniciaram em 
março. As aulas acontecem todas as segundas-feiras e os alunos estão entusiasmados. 

“É extremamente importante incluir a música no PAF, pois através da aprendizagem musical 
os alunos desenvolvem interação, cooperação, socialização e diversos outros benefícios são 
atrelados à mesma”, destacou Rúbia.

A Agrishow, uma das maiores feiras de 
agronegócio do mundo, aconteceu em 
Ribeirão Preto entre 30 de abril e 4 de maio. 
Como parte das atividades curriculares, os 
alunos do Programa Jovem Agricultor do 
Futuro fizeram uma visita à feira no dia 3 
de maio. 

De acordo com o instrutor do Programa, 
Murilo Guizeline, com a visita os jovens 
puderam ver as novas tecnologias que 
existem e que já estão sendo empregadas 
no meio rural, mudando a visão de que o 
trabalhador rural não necessita de estudos 
para trabalhar.

Neste ano começaram as aulas dos 
Projetos Educando Pelo Esporte no CAEMAS 
(Associação Assistencial Miguel Arcanjo 
da Silva), em Pitangueiras. De acordo 
com o supervisor dos projetos, Leonardo 
Costa, da L & L Projetos Esportivos, serão 
atendidos aproximadamente 80 alunos, nas 
modalidades de vôlei e tênis. 

“Todos sabem que o esporte une as 
pessoas, cria oportunidades, melhora 
a qualidade de vida de quem pratica. O 
CAEMAS realiza várias atividades e viemos 
para contribuir de alguma forma, utilizando 
o esporte como uma ferramenta de inclusão 
social e oferecer duas modalidades de muita 
relevância”, destaca Leonardo.

Na manhã do dia 3 de abril a Viralcool 
comemorou o início de sua 33ª safra com 
uma celebração religiosa feita pelo Padre 
Sebastião Ricardo Vicente, da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida e 
pelo Pastor José Antonio Correia, da Igreja 
Evangélica Batista, ambos de Viradouro.

A celebração representou a união e 
respeito da empresa às diferentes religiões. 
Foi um momento de união para orar e pedir 
uma safra abençoada, com muito trabalho e 
segurança.

No dia 13 de abril aconteceu uma das 
reuniões do grupo de Jovens do Setor 
Sucroenergético. A Viralcool foi anfitriã 
do evento que reuniu jovens lideranças e 
especialistas no setor, como o presidente 
da Datagro, Plinio Nastari, a advogada 
Samanta Pineda, e o presidente da Viralcool 
e Copercana, Antonio Eduardo Tonielo.

O objetivo deste encontro é a troca de 
informações e experiências entre os jovens 
líderes do setor sucroenergético, além de 
discutirem o mercado e suas estratégias, 
avaliação da safra e futuro do setor.

 “Os jovens líderes de hoje devem ficar por 

A Viralcool, com o objetivo de preservar 
e incentivar a comemoração das datas 
tradicionais do nosso calendário, 
presenteou com ovos de Páscoa os alunos 
de seus projetos sociais Desenvolvendo 
Pessoas Através do Tênis (DPAT), 
Educando Pelo Esporte – Vôlei, Caemas de 
Pitangueiras, Programa Atleta do Futuro e 
Jovem Agricultor do Futuro.

No dia 17 de abril aconteceu o 
encerramento de mais um curso de 
gestantes Pró-Nascer, no Centro Preventivo 
de Viradouro, realizado em parceria da 
Viralcool com a São Francisco Saúde e a 
Prefeitura Municipal de Viradouro. 

Também foi realizada a entrega dos 
certificados e kits para as gestantes. A 
mamãe de primeira viagem Franciele de 

Em comemoração ao Dia das Mães, a Viralcool realizou visitas aos Lares de Longa 
Permanência Para Idosos de Terra Roxa e Viradouro. Além de passar um tempo com os 
vovôs e vovós, também foi feita a entrega de presentes ao som de canções executadas com 
uma sanfona pelo colaborador Rafael Henrique Sanches Canella que alegrou a todos.

Também houve uma comemoração para as mamães colaboradoras da Viralcool, com um 
café da tarde especial e entrega de presentes. Parabéns a todas!

Com a aproximação do inverno, ficamos mais suscetíveis às gripes e resfriados. Desta 
maneira, a Viralcool realizou Campanha de Vacinação contra a Gripe entre seus colaboradores.
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Páscoa nos Projetos Sociais
“Com a feira eles puderam ver que a 

realidade é outra, ou seja, para trabalhar 
no meio rural está sendo necessário se 
especializar cada vez mais, principalmente 
no ramo da tecnologia da informação, pois a 
conectividade foi o tema principal da feira”. 

Segundo os jovens, o que eles mais 
gostaram foi de ver o tamanho das 
máquinas, que geralmente são enormes, e a 
quantidade de tecnologia empregada. Outro 
ponto é que muitas tarefas que antes eram 
executadas de forma manual, hoje existem 
máquinas que fazem o mesmo trabalho com 
mais eficiência. 

Aconteceu
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uma plataforma digital onde todos terão 
acesso: parceiros, gestão e professores. Na 
plataforma serão inseridos eventos, planos 
de aula e todos os alunos, dessa forma 
ficará mais fácil o acesso às informações 
para todos. 

Ter uma equipe qualificada, bem 
preparada para enfrentar os desafios do dia 
a dia é fundamental para melhorar a relação 
de ensino-aprendizado. “Por meio das 
capacitações os professores e os gestores 
podem ponderar de forma clara sobre todos 
os aspectos pedagógicos e, para além 
deles, propor estratégias com a finalidade 
de sanar as dificuldades e instalar mudanças 
significativas na vida do aluno e da família do 
mesmo”, explica Rúbia. 

A Viralcool é patrocinadora do projeto, e a 
contrapartida é apenas oferecer um espaço 
físico adequado para os alunos. Por isso, 
para a direção da empresa é um prazer 
imenso essa parceria com o CAEMAS, pois é 
uma forma da Viralcool estar mais presente e 
atuante na cidade de Pitangueiras.

“O CAEMAS é uma instituição séria, com 
mais de 30 anos atuando em Pitangueiras e 
com uma diretoria muito presente e oferecer 
este tipo de projeto para a comunidade é muito 
importa para nós da Viralcool”, confidenciou 
a diretora da usina, Renata Toniello.

As aulas acontecem no período da manhã 
e tarde.

Cursos de Geração de Renda
A Viralcool, em parceria com o SENAR 

e o Sindicato Rural de Bebedouro, 
ofereceu cursos de geração de renda 
a aproximadamente 20 pessoas da 
comunidade de Viradouro. Os cursos 
foram de Processamento Artesanal 
de Mandioca, Produtos de Limpeza 
e Artefatos Artesanais para Datas 
Comemorativas e aconteceram na 
Sede Social da Viralcool e no CRAS em 
Viradouro. Produtos de Limpeza Artefatos ArtesanaisProcessamento Artesanal de Mandioca

O presidente da Viralcool, Antonio Eduardo 
Tonielo revelou que estar iniciando mais uma 
safra é um motivo de muita alegria, pois a 
Viralcool é responsável por muitos empregos 
em toda a região.

“Estamos investindo sempre para 
melhorar a segurança e qualidade de vida 
dos trabalhadores. Os colaboradores devem 
ser cautelosos também, pois a vida é muito 
valiosa. Que tenhamos uma safra tranquila e 
harmoniosa”, finalizou Tonielo.

Oliveira Pereira, de 22 anos, gostou muito 
do curso, pois serviu para esclarecer as 
dúvidas e a deixou mais calma em relação 
aos cuidados com o bebê. “Eu tinha muitas 
dúvidas em relação ao parto normal, como 
cuidar do cordão umbilical, dar banho, entre 
outras, por isso o curso foi muito positivo”.

Este é o sétimo ano do curso de gestantes 
Pró-Nascer, que teve início em 2011.

dentro do setor sucroenergético 
e a troca de informações e 
sabedoria é muito importante 
para as empresas”, destaca 
Tonielo. 

O diretor da Datagro, Plínio 
Nastari, também discutiu as 
perspectivas a longo prazo do 
setor. “Elas são positivas, já a 
curto prazo o desafio é superar 
as distorções que estão sendo 
causadas pelo excesso de 
produção na Índia, Tailândia 
e com mercados protegidos 
como nos EUA, Japão e 

Rússia”.
Ele também apontou que o Brasil tem 

uma capacidade enorme de produção de 
energia limpa e de gerar empregos. “Isso 
é uma coisa extraordinária que está sendo 
reconhecida no mundo todo”.

Para a advogada Samanta Pineda, é 
importante ter a sensação de pertencer ao 
setor. “O setor sucroenergético tende a ser 
mais familiar e o planejamento sucessório 
não pode se dar sem que os herdeiros 
sintam que pertençam a ele e precisam 
entender do negócio. Então, é essencial essa 
troca de informações e experiências. Outro 

ponto importante é fazer com que o setor 
possa se planejar”. 

A parte política também é essencial, 
pois devemos ter representantes que 
defendam e entendam o nosso setor. 
Segundo Samanta, infelizmente, não temos 
uma forte representação em Brasília. Já 
no estado de São Paulo, os números são 
mais significativos, porém com políticas 
estaduais menos impactantes, visto que as 
leis federais imperam. “Em ano eleitoral é 
importante que os presidenciáveis saibam 
o que é a locomotiva do nosso país”, 
declarou ela.

O assunto do momento é o RenovaBio, 
que é uma política de Estado que tem como 
objetivo traçar uma estratégia conjunta para 
reconhecer o papel estratégico de todos 
os tipos de biocombustíveis na matriz 
energética brasileira. “Este programa é o 
sonho de consumo do setor, pois dá uma 
previsibilidade ao mercado sucroenergético 
e uma oportunidade de agregar tecnologia 
e investir para poder crescer. Além disso, 
temos a agricultura mais sustentável 
do mundo e a energia limpa que é uma 
revolução no mercado”, completou Pineda.

Como a gripe é transmitida? Pela secreção das vias áreas, por 
meio de tosse, espirro ou fala. Quando espirramos, o vírus flutua por 
cerca de um minuto até cair, onde fica por cerca de uma hora. Se 
você passa a mão em uma região que recebeu o vírus e coloca os 
dedos na boca, no nariz ou nos olhos o vírus entra no organismo.

Gripe ou resfriado? Gripes e resfriados têm sintomas bem 
parecidos e muitas vezes são confundidos, até pelos médicos. 
Apresentam tosse, coriza nasal, dores no corpo e dores na 
garganta, além da febre. As gripes são causadas por vírus do grupo 
influenza, enquanto os resfriados ocorrem devido o grupo rinovírus 
e parainfluenza, que geralmente são mais brandos. Portanto, os 
sintomas da gripe são mais intensos que os do resfriado.

Por que idosos e crianças são grupos de risco? Os dois 
grupos têm imunidade baixa e dificuldade em responder à infecção 
provocada pelo vírus.


