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Solidariedade

Viralcool doa 3.500 MWh para o Hospital de Câncer de Barretos
A Virálcool, desde 2012, atua como doadora
de energia para o Projeto Energia do Bem,
idealizado pela Comerc Energia e que, junto
a outros quatro geradores, já beneficiou o
Hospital de Câncer de Barretos (HCB) com a
doação de 10.054 MWh.
O hospital está no mercado livre de energia
desde 2012, com o apoio da Comerc, que
conduziu todo o processo de migração e
cuida da gestão dos contratos do HCB sem
nenhum custo. Toda a energia recebida pelo
projeto é totalmente limpa. A Viralcool doa
energia proveniente da queima de biomassa
para a produção de etanol, açúcar e levedura
extraídos da cana-de-açúcar.

A migração para o mercado livre, aliada à
doação de energia, proporciona uma redução
média de 30% na conta de energia do hospital.
Cada megawatt-hora doado representa um
custo médio de R$ 120,00 para a usina e uma
economia de R$ 250,00 para o HCB.
Em novembro, mais quatro unidades do
hospital migraram para o mercado livre com o
auxílio da Comerc. Com a mudança, as doações
atuais, equivalentes a 26% do consumo total do
hospital, passarão a corresponder a 15% em
2017. Desde 2012 a Viralcool doa 3.500 MWh,
para garantir sua participação ativa no projeto,
renovando o contrato por mais 2 anos, 2017 e
2018, com uma doação de 800,000 MWh/ano.

Doação de Alimentos
Além da doação de energia, todos os
anos a Viralcool realiza uma campanha de
arrecadação de alimentos para o Hospital de
Câncer de Barretos. No dia 21 de dezembro
de 2016 foi realizada a entrega dos alimentos
arrecadados. Ao todo foram doados 710
litros de leite e 122 litros de óleo. Obrigado a
todos que contribuíram.
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Meio Ambiente

Viralcool recebe o Selo Etanol Verde

A energia elétrica gerada por meio do bagaço
e da palha da cana-de-açúcar já responde por
quase 3% do consumo nacional de energia
elétrica, o equivalente ao consumo de sete
milhões de residências em 2013, tendo
um potencial superior a dez vezes o atual

fornecimento ao sistema elétrico nacional,
podendo atingir uma representatividade de até
18% na matriz energética brasileira até o início
da próxima década.
Sendo assim, mais uma vez a Viralcool foi
reconhecida como uma empresa preocupada
com o desenvolvimento sustentável e recebeu
o Selo Etanol Verde, que tem o objetivo
de incentivar e ampliar a participação da
bioeletricidade na matriz energética do Brasil.
Para o ano de 2017 a Viralcool declarou
uma produção estimada de 140 mil Mw/h para
fornecer ao sistema elétrico nacional, e 75 mil
Mw/h de produção para consumo próprio.
A iniciativa do Programa é da União da
Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) e tem
como entidade apoiadora, a Associação
Brasileira dos Comercializadores de Energia
(ABRACEEL).

Treinamentos

Cultura

Colaboradores passam por reintegrações

Prêmio Leitor do Ano 2016 contempla
vencedora com uma viagem

Os seguintes
ministraram as
reintegrações:

Treinamentos
CASE
Recentemente os mecânicos e eletricistas
da Viralcool passaram por um treinamento no
Centro de Treinamento CASE, em Piracicaba.
De acordo com o encarregado de setor, Kristian

Franklin Mendes, o curso foi muito proveitoso
e abriu a mente dos colaboradores, pois é
preciso se atualizar.
“As máquinas vão mudando e se

modernizando, então nós precisamos aprender esse recurso”.
coisas novas também. Várias coisas que
Além disso, eles puderam ter contato e
aprendemos nesse curso, já implantamos aqui, compartilhar experiências e conhecimento com
como a economia de óleo, já que a colhedeira tem outros mecânicos de várias empresas.

Munck
No dia 17 de fevereiro, os motoristas
da Viralcool fizeram o Curso Operação e
Movimentação de cargas com Guindauto
- Caminhão Munck, pela empresa Recicle
Treinamento e Assessoria. De acordo com
o técnico de segurança, Rodrigo Zanella, o
conteúdo do treinamento foi teórico e prático,
onde foram abordados conceitos de teoria e
práticas na movimentação vertical e horizontal

de cargas com uso da lança do Guindauto.
“É importante passar por este tipo de
treinamento para a habilitação e regularização
junto à Norma Regulamentadora Nº11 do
Ministério do Trabalho e Emprego , em que
os operadores de Guindauto adquiriram mais
conhecimentos e informações da Norma e
procedimentos de Segurança na movimentação
de cargas”, finaliza Rodrigo.

Cargas Indivisíveis
Os motoristas da Viralcool passaram por um
treinamento de uma nova modalidade exigida
pela legislação, que é o de Cargas Indivisíveis.
Trata-se do transporte de uma peça unitária,
com elevado peso específico, que também
pode ter grandes dimensões.
De acordo com a coordenadora de
desenvolvimento profissional do SEST
SENAT, Inês Aparecida Artal Rocha da Silva,

é importante que os motoristas passem por
este treinamento para poder transportar e
descarregar as cargas com segurança. “Além
de preservar os caminhões, acima de tudo é
uma ação preventiva que tem por objetivo
preservar o maior patrimônio que temos, que é
a vida”, destaca a coordenadora.
Foram 6 dias de treinamento com uma carga
de 50 hora e durante as aulas, os motoristas

da Viralcool receberam noções de Legislação
de Trânsito e Legislação Específica, Primeiros
Socorros, Meio Ambiente e Prevenção de
Incêndios, Direção Defensiva e Movimentação de
Cargas.

Ano novo, desafios novos. Assim, 2017
começou com as reintegrações para todos
os colaboradores da Viralcool, após o retorno
das férias, antes de iniciarem suas atividades.
De acordo com Flávia Neves, de Gestão
de Pessoas, cada departamento apresentou
os principais assuntos da sua área,
“relembrando orientações importantes e
reforçando sempre os pontos de maior
dúvida dos colaboradores além das regras,
procedimentos e normas de segurança da
empresa”.

departamentos
palestras nas

•Gestão de Pessoas
•Segurança do Trabalho
•Ambulatório Médico
•Responsabilidade Social
•Benefícios
•Meio Ambiente
•Departamento Pessoal
•Qualidade
É muito importante realizar este tipo de
ação, pois é a forma que a Viralcool encontra
de capacitar todos os colaboradores,
reciclando conceitos que são apresentados
na integração e que, ao longo dos anos,
passam por mudanças ou podem ser
esquecidos. “Desta maneira, fortalecemos
os procedimentos e valores da empresa,
com foco na segurança do colaborador e no
desenvolvimento das suas tarefas ao longo
da safra e entressafra”, finaliza Flávia.

A colaboradora Joyce Letícia dos Santos foi a vencedora do Prêmio Leitor do Ano 2016 e
ganhou uma viagem com acompanhante ao Barretos Country Acquapark. Ela levou sua filha,
Júlia, de 5 anos, e as duas se divertiram muito. Sua vitória foi devido ao número de livros que
ela pegou da Caixa de Cultura em 2016. A maioria foram livros infantis que ela lia com sua
filha e, dessa maneira, passavam um tempo, de qualidade, juntas.
“Eu confesso que não tinha o hábito de ler, comecei quando conheci a Marina no laboratório
durante a minha primeira safra. Foi ela quem me emprestou o primeiro livro. Daí eu não parei
mais, já li de tudo um pouco, mas o que eu mais gosto são os de romance. Quando a Caixa
da Cultura passou a fornecer livros infantis não pensei duas vezes em incentivar minha filha
a ler, e além dela adorar, ainda aprende muito através dos livros”.
E fique atento, pois o serviço da Caixa de Cultura já reiniciou, junto com o Prêmio Leitor do
Ano 2017, que se encerra no dia 08/12 e também premiará o vencedor com uma viagem. A
Caixa de Cultura é uma parceria com o SESI desde janeiro de 2015. Leia e participe!
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Aulas do Programa Atleta do Futuro iniciaram com várias novidades
As aulas do Programa Atleta do Futuro
seguintes:
tiveram início no dia 6 de fevereiro. De
•Multiesportiva (de 6 a 8 anos): Vivências
acordo com a coordenadora do Programa,
em várias modalidades esportivas, a fim de
Rúbia Brito, para este ano foram preparadas
desenvolver o aluno como um todo. Nessa
diversas novidades, como: aulas mais
fase o aluno aprende brincando, através
estimulantes e prazerosas; aula na
do brincar inserimos diversas modalidades
biblioteca, incentivando a leitura, criatividade
esportivas.
e estimulando a cultura do ler e saber;
•Pré-desportiva (9 e 10 anos): Diversas
momento com os indicadores sociais,
modalidades esportivas com regras
onde irá abordar assuntos no cotidiano, a
adaptadas e criadas pelos alunos e
fim da transformação
professores, aprendendo
do aluno e da sua
e desenvolvendo valores
família;
competições
como respeito, amizade,
esportivas dentro e
ética espirito de equipe.
fora
do
município,
•Esporte 1, 2 e 3:
“Estamos motivados a
proporcionando
aos
Turmas
com esporte
tornar o ano de 2017 um
alunos maior integração,
propriamente
dito,
ano de muitas conquistas,
socialização e espirito
regras, técnica e sistema
acreditamos no programa e
de equipe; eventos com
tático. Futebol de campo,
no nosso trabalho”
as famílias, utilizando
Atletismo (corrida, saltos
destes
eventos
e lançamentos), Futsal,
para abordar temas
Basquete, handebol e
relacionados a família,
tênis.
a fim de trazer uma
bagagem rica de conhecimento para os
A coordenadora ainda comentou que
pais.
este ano o Atleta do Futuro contará com
“Estamos motivados a tornar o ano
aulas de dança: Jazz, Ginástica Rítmica
de 2017 um ano de muitas conquistas,
e Artística. “O esporte é nosso chamariz
acreditamos no programa e no nosso
para atrair os alunos, não tem nada mais
trabalho, por isso estamos investindo em
divertido que você reunir os amigos para
muitas novidades para atingir nosso público
praticar uma atividade esportiva e traz
(aluno / família)”, destaca Rúbia.
benefícios como: fazer amigos e ingressar
As modalidades praticadas são as
na sociedade, aprender e a seguir regras,

superar a timidez ou a vergonha, ser mais
colaborador e menos individualista, melhorar
a coordenação motora, crescer fisicamente e
emocionalmente; potencializa bons hábitos,
estimula a saúde e higiene, desenvolve
responsabilidades e compromissos”.

Este programa é desenvolvido em parceria
com a Prefeitura Municipal de Viradouro e o
SESI de Sertãozinho, desde 2010. As aulas
acontecem na Sede Social Eduardo Tonielo e
os dois núcleos da Prefeitura: Antonio Maza e
José Rodrigues Bento.

“Apenas haverá futuro se a segurança
estiver no presente”. Essa foi a frase que
definiu a XXVIII SIPAT (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho) da
Viralcool. O autor, Jorge Luiz Beluzzo de
Oliveira, foi o ganhador do concurso de frases
no ano passado e teve sua frase exposta este
ano.
Neste ano, a SIPAT aconteceu entre os dias
6 e 10 de fevereiro e, além das palestras,
também houve a apresentação de uma
peça teatral com o tema: “O trabalho mais
perigoso do mundo”, que foca na prevenção
de acidentes, os perigos do dia a dia e sobre
a importância de ajudarmos uns aos outros.
Tudo isso de forma bem humorada e com um
final que nos faz refletir.
Além disso, na segunda-feira o evento
contou com um stand do Poupatempo
para orientações de regulamentação de

documentos. Na terça-feira, no stand da
São Francisco Saúde, os colaboradores
da Viralcool puderam tirar dúvidas sobre o
aplicativo de assistente pessoal de saúde
SF Bio e ainda participaram do Circuito da
saúde, onde puderam aferir a pressão arterial
e fazer testes de glicemia.
Também foi realizada a palestra com o tema
“Segurança se faz em equipe”, com o Coach
Ângelo Otavio. A palestra teve o objetivo
de trabalhar com o valor da segurança,
pois as pessoas têm de perceber que a
segurança não é somente seguir regras, ela
tem de querer estar bem e ficarem seguras,
não se machucar ou acidentar. “Hoje está
meio confuso, pois as regras estão muito
impostas. Por isso, vamos tentar fazer os
colaboradores entenderem o porquê existem
estas regras e entender todo o processo e
não somente cumprir, para que ele se torne

uma pessoa efetivamente segura”.
No stand da Vigilância Sanitária,
profissionais da saúde deram orientações
sobre as vacinas. Já o SESI esteve presente
com o stand Pentáculo do Bem-Estar, em
que os colaboradores responderam um
questionário de qualidade de vida e depois
foi entregue a eles um gráfico com os
resultados.
O engenheiro de segurança da Viralcool,
Ricardo Carvalho Rezende, avaliou que
foi uma semana muito produtiva na
Viralcool e que, segundo as apurações, os
colaboradores ficaram satisfeitos. “Dentro
da Viralcool estudamos a implantação de
uma cultura de segurança e, através dessa
SIPAT, que foi diferenciada, conseguimos
passar a mensagem para as pessoas. A
segurança só se desenvolve dentro de uma
empresa de acordo com o que coordenação

quer”, explicou ele, que ainda destacou que
os membros da CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes) participaram
ativamente na organização da SIPAT.
Também foi realizado mais um concurso
de frases com o tema “Segurança”. Os
colaboradores deixaram a criatividade rolar
e uma comissão escolheu as melhores.
Confira os ganhadores:
1º Claudio Fernandes - Atividades
Agrícolas Diversas (agrícola)
2º Sílvio Sérgio Gomes Encontrão Encarregado de Produção (indústria)
3º Antônio Carlos Jorge- Operador de
Sonda Forrageira (indústria)
Parabéns aos ganhadores e obrigado a
todos que participaram!

Safra

Saúde

Casos de Febre Amarela preocupam Viralcool aplica fungicida Opera visando
população
aumento de produtividade

A febre amarela é uma doença viral
aguda. Transmitida pelos mosquitos das
espécies Aedes e Haemagogus, ambos
vivem em diferentes habitats, tanto área
rural quanto urbana. O termo “amarela”
se refere a icterícia que acomete alguns
pacientes e, segundo dados do Ministério
da Saúde, foram registrados 568 casos
suspeitos no Brasil até 30 de janeiro.
De acordo com o médico da Viralcool, Dr.
Dimitri Visqueto, o principal motivo atribuído
a esse aumento no número de casos da
febre amarela em 2017 é o descuido com
relação a vacinação, haja visto que 95%
dos infectados não foram imunizados. No
início do surto, aventou-se a possibilidade
de o vírus estar mais agressivo, porém isso
não se confirmou.
Os sintomas da febre amarela são febre,
dor de cabeça, icterícia, dores musculares,
náuseas, vômitos e fadiga. Não há,
atualmente, nenhum medicamento antiviral
específico para a febre amarela. Sendo
assim, a prevenção é a única forma de
combater esta doença.
“Como a transmissão urbana da febre
amarela só é possível através da picada
de mosquitos Aedes aegypti, a prevenção
da doença deve ser feita evitando sua
disseminação. Portanto, deve-se evitar o
acúmulo de água parada em recipientes
destampados. Além disso, devem ser
tomadas medidas de proteção individual,
como a vacinação contra a febre amarela”,
destaca o médico.
A vacina pode ser encontrada nos
Postos de Saúde de todos os municípios,
não há mudança no esquema vacinal
da febre amarela. A estratégia de duas
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doses, adotada no Brasil, é segura e
garante proteção durante toda a vida. “Não
é necessário correria até os Postos de
Vacinação, pois a doença por enquanto está
restrita à zonas rurais dos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo. Porém, com calma,
todos devem estar com seu calendário de
vacinação em dia”.
Considerações:
•Não administrar em pessoas portadoras
de doenças imunodepressoras
•Não administrar em gestantes
•Não administrar em crianças com menos
de 6 meses de idade
•Não administrar em pessoas com estado
febril agudo
•Pessoas acima de 60 anos, devem
consultar médico antes da vacinação
A Viralcool já vem orientando seus
colaboradores através do Ambulatório
Médico sobre necessidade ou não de
vacinação, e também conscientizandoos sobre a importância de se combater o
mosquito Aedes aegypti. Durante a SIPAT
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho), técnicos da Vigilância
Epidemiológica de Pitangueiras estiveram
na empresa para orientação e vacinação de
colaboradores, caso houvesse necessidade.

A Viralcool está fazendo um trabalho em
conjunto com a BASF para aplicar o fungicida
Opera no canavial. O objetivo é promover
aumento de produtividade da cana-deaçúcar, independente da presença ou não de
doenças foliares.
De acordo com o técnico da BASF, Luis
Carlos Martins Amorim, vários estudos
feitos em áreas comerciais monitoradas, em
diversas regiões canavieiras, demostram um
ganho médio de 8-10 toneladas de cana /
ha, com as duas aplicações previstas no
programa.
Este fungicida combate vários tipos de
doenças, como: manchas foliares e ferrugens
são controladas, promovendo uma grande
limpeza nas folhas. “As principais são as

ferrugens alaranjada e marrom. Mas o Opera
é um fungicida que tem algo a mais, que
chamamos de benefícios AgCelence. Após
a aplicação do produto, observa-se uma
série de efeitos fisiológicos positivos, que
faz com que a planta tolere mais facilmente
os fatores de stress bióticos e abióticos,
diminua o processo de envelhecimento das
folhas e aumente a absorção de nitrogênio.
Tudo isso junto faz com que a planta tenha
o ganho de produtividade observado nas
áreas”, completa Luis.
Além disso, o uso do Opera possibilita
a manutenção de variedades sujeitas ao
ataque da ferrugem alaranjada reduzindo
a necessidade de uma reforma precoce ou
indesejada do canavial.

Aconteceu

Entrega de cestas natalinas

Esquema de Vacinação:
1- Crianças de 9 meses à 5 anos: 1°
dose aos 9 meses e 2° dose aos 4 anos.
Após administradas as duas doses, já é
considerado IMUNIZADO, NÃO NECESSITA
REFORÇO.
2- Pessoas a partir de 5 anos de idade,
que receberam uma dose antes dos 5 anos:
administrar UMA ÚNICA dose reforço. A
partir daí considera-se IMUNIZADO.
3- Pessoas a partir dos 5 anos que NUNCA
foram vacinadas ou sem comprovação:
administrar a primeira dose , e reforço após
10 anos.

Tradicionalmente, no final do ano a Viralcool fez a entrega de Cestas de Natal para seus
colaboradores na Sede Social Eduardo Tonielo, em Viradouro. Durante o evento houve
brinquedos e a visita do Papai Noel para os filhos dos colaboradores.

Safra

Economia

Perspectivas e investimentos para a safra Orientações para a declaração do Imposto
2017
de Renda 2017

para melhorar a produção de vapor e
A previsão de início da safra 2017 na
eficiência, gerando uma economia de bagaço
Viralcool é para o começo de abril. Desta
e, por consequência, aumentando a produção
maneira, a entressafra segue a todo vapor e
de energia elétrica”.
a empresa está fazendo vários investimentos
O grande investimento feito este ano
para garantir uma maior produtividade,
foi na parte de tratamento de caldo e
produção e moagem este ano. De acordo
evaporação, onde foram substituídos alguns
com o gerente industrial da Viralcool, Nadir
equipamentos antigos,
Nascimento Junior, a
por equipamentos novos
estimativa é moer 2,7
com uma disposição e
milhões de toneladas.
área de troca térmica
“Os
investimentos
Os investimentos para
maior,
readequando
para esta safra começam
esta safra começam pelo
assim para proporcionar
pelo descarregamento de
descarregamento de cana
economia de vapor e
cana picada, incluindo
picada, incluindo um
bagaço,
conseguindo
um sistema de limpeza a
sistema de limpeza a seco
assim gerar mais energia.
seco para retirar parte da
“Também acrescentamos
palha e terra que vai da
um outro decantador
lavoura para a indústria.
filtrado para melhorar a
Então
está
sendo
qualidade do caldo que
montada uma nova mesa
vai para a fábrica de
com esse sistema, visto
açúcar”, explica Nadir.
que provavelmente este ano não teremos
Falando na fábrica de açúcar, ela
mais nada de cana inteira, apenas cana
também passou por mudanças, pois foram
picada”.
substituídas algumas máquinas antigas.
E os investimentos não param por aí. Ele
O gerente industrial também contou que
também destacou a melhoria da automação
a Viralcool adquiriu um cozedor novo
da moenda, que era controlada por um
para cristalização. “Isso vai nos dar uma
painel antigo e que agora está sendo feito
flexibilidade maior no processo, e com isso
um “retrofit” com a troca do sistema de
tudo esperamos um ganho de produtividade”.
automação.
“Foi feita também a otimização da caldeira

O prazo de entrega do Imposto de Renda
2017, referente aos ganhos de 2016,
começa no dia 2 de março e termina em
28 de abril, segundo informações da
Receita Federal. De acordo com o site da
Receita Federal, deverá declarar o Imposto
de Renda 2017, todos os contribuintes
que receberam rendimentos acima de
R$ 28.123,91 em 2016. Além disso, os
contribuintes que receberam rendimentos
isentos, não-tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha
sido superior a R$ 40 mil no ano passado
também deverão apresentar a declaração.
O programa para preenchimento da
declaração é o mesmo para as duas formas
de tributação (utilizando as deduções legais
ou o desconto simplificado). Primeiramente,
são apresentadas orientações sobre as
formas de tributação e, ao final, quando
for gravar a declaração, o programa
apresentará um quadro comparativo para
que o contribuinte possa escolher melhor
opção.
Após declarar o Imposto de Renda, o

contribuinte deverá checar, pelo site do
e-CAC (Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte), o andamento de sua
declaração.
O
acompanhamento
é
importante para verificar se a declaração
tem pendências que pode levar à malha
fina. Nesse caso, é possível resolver
os problemas antes que isso aconteça,
enviando uma declaração retificadora.
Os principais documentos necessários
são:
•Comprovante de rendimentos;
•Comprovante com despesas médicas;
•Dentárias, plano de saúde;
•Despesas com instrução e pensão
alimentícia;
•Comprovante de contas bancarias,
poupança, investimentos;
•Compra de veículos e de imóveis.
Através do site da Receita Federal é
possível baixar o programa do Imposto
de Renda 2017 gratuitamente para seu
computador ou celular.

