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Treinamentos

Cultura

Colaboradores passam pelo treinamento
Aplique Bem
Recentemente,
os
colaboradores
responsáveis pela aplicação de defensivos
agrícolas da Viralcool passaram pelo
treinamento Aplique Bem, uma parceria
entre IAC e ARYSTA. O Aplique Bem leva
conhecimento ao campo, melhorando o
uso da tecnologia disponível e uso racional
dos defensivos agrícolas, contribuindo
para a produção de alimentos seguros e
de qualidade, otimizando a produção e
diminuindo gastos, além de proporcionar
maior segurança para quem aplica e ainda
reduz impactos ao meio ambiente.
De acordo com o instrutor da ARYSTA,
César Pereira, o grande diferencial do
Programa Aplique Bem é que, além da parte
teórica, todos os conceitos são colocados
em prática. “O treinamento é realizado em
até 8h (prático e teórico). A linguagem
utilizada é simples, de forma a facilitar o

entendimento de todos os participantes”.
Além disso, o programa opera de forma
itinerante, utilizando veículos utilitários,
denominados ”Tech Móvel”, totalmente
adaptados e equipados para que sejam
realizadas as atividades de inspeção dos
equipamentos, avaliação da pulverização e
treinamento dos aplicadores.
Os benefícios do Programa vão além da
aplicação correta dos defensivos agrícolas.
O trabalhador bem treinado utiliza os
equipamentos de proteção de forma correta e
faz a aplicação adequada, com equipamento
bem regulado. “Assim, toda a cadeia é
beneficiada: o agricultor tem economia
de produto, a saúde dos trabalhadores é
preservada, o meio ambiente não é afetado e
o consumidor recebe alimentos de qualidade
em sua casa”, finaliza o instrutor.

Saúde

Prêmio Leitor do Ano contempla os leitores
mais assíduos
A Viralcool continua estimulando a leitura de
seus colaboradores com a Caixa de Cultura,
do SESI-SP e o Prêmio Leitor do Ano, que
contempla o colaborador que mais lê livros
durante o ano com uma viagem ao Thermas
dos Laranjais, em Olímpia.
A colaboradora Joyce Letícia dos Santos foi
novamente a ganhadora. Desde o ano passado
ela já se destacava, pois sempre pegava livros
infantis e lia para sua filha, Júlia. Desta vez não
foi diferente e ela confessou que ficou surpresa
com a vitória.
“Durante este tempo em que venho lendo
para a minha filha, percebi uma grande evolução

dela na escolinha, principalmente na parte
da comunicação”, afirmou ela, ressaltando o
papel benéfico da leitura no desenvolvimento
intelectual de crianças e adolescentes.
Elas aproveitaram muito a viagem, pois
Júlia adora nadar. Este ano, Joyce pretende
continuar lendo muito, pois ler é sua melhor
terapia, fazendo-a esquecer dos problemas.
E fiquem atentos, pois o serviço da Caixa
de Cultura já reiniciou, junto com o Prêmio
Leitor do Ano 2018. A Caixa de Cultura é
uma parceria com o SESI desde janeiro de
2015. Leia e participe!

Visita

Febre amarela: quem foi vacinado não
precisa se preocupar

Viralcool recebe visita de representantes da
Syngenta

Recentemente, muitos casos de Febre Amarela estão aparecendo em algumas áreas do
Brasil. Contudo, os especialistas avaliam que não há motivos de desespero para quem não
mora em áreas de risco.
Até 2016, o Ministério da Saúde considerava que quem era vacinado contra a febre amarela
deveria tomar uma dose de reforço após 10 anos. Contudo, em 2017, o Brasil passou a
adotar a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) que é a de vacinar contra
febre amarela apenas uma vez na vida.

No dia 23 de fevereiro a Viralcool recebeu a visita dos representantes da Syngenta a nível
global, da América Latina e do Brasil na parte de herbicidas. De acordo com o gerente de
marketing da Syngenta, Leonardo Pereira, o objetivo da visita é entender um pouco melhor
necessidade de clientes, como a Viralcool, para que a Syngenta realize pesquisas a fim de
desenvolver produtos que resolvam os eventuais problemas.
“Os gerentes de herbicidas da Syngenta que estão fazendo a visita são a ponte entre o cliente
e nossos pesquisadores para que possamos saber quais os pontos positivos e negativos dos
produtos que desenvolvemos e assim aumentar a produtividade”.
Segundo Ângelo Eduardo Bombonatti, a visita mostrou que a Syngenta está comprometida
com o nosso setor buscando novos produtos para auxiliar no controle de plantas daninhas.
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SIPAT bate recorde de participação e tem palestras emocionantes

Entre 19 e 23 de fevereiro aconteceu a 29ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) da Viralcool. As palestras foram feitas pelo Professor Angelo Otavio e o mágico
Jhunguors, que apresentaram através de exemplos a importância da segurança.

Safra

Meio Ambiente

Viralcool investe em novo armazém de açúcar
para safra 2018

Viralcool recebe o Selo Energia Verde
No dia 22 de fevereiro, representantes de 68
usinas sucroenergéticas associadas à União
da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA)
estiveram reunidos na sede da entidade
para receberem o Selo Energia
Verde, emitido pelo Programa de
Certificação de Bioeletricidade.
As empresas contempladas
devem gerar neste ano 17,7
mil GWh de bioeletricidade da
biomassa da cana, dos quais
66% serão exportados para o
Sistema Interligado Nacional e o restante
usado nas plantas industriais que produzem
etanol e açúcar.
“Em termos comparativos, o volume
produzido representa 10,7% do consumo
nacional industrial de energia de 2017 ou
o consumo de energia de 9,4 milhões de

residências, evitando emissões de cerca de
6,6 milhões de CO2 na atmosfera, marca
que somente seria atingida com o cultivo
de 47 milhões de árvores nativas ao longo
de 20 anos”, comenta Zilmar de
Souza, gerente de Bioeletricidade
da UNICA.
O programa é uma iniciativa
da UNICA com a cooperação da
Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) e o apoio
da Associação Brasileira dos
Comercializadores de Energia (ABRACEEL).
Tem como principais objetivos oferecer ao
mercado livre a possibilidade de mostrar a
preocupação com o consumo responsável
e estimular a expansão da bioeletricidade.
A Viralcool é uma das empresas que
possuem o Selo Energia Verde.

Material Escolar

Expediente:

Informativo da Viralcool Açúcar e Álcool Pitangueiras.SP
Faz. Santa Cecília • Cx Postal 06 • CEP 14750-000
Fone: (16) 3952-9900 • Fax: (16) 3952-9909
E-mail: comunicacao@viralcool.com.br
• Site: www.viralcool.com.br

Coordenação: Renata Toniello
Colaboração: Equipe Gestão de Pessoas
Textos: Geraldo Baldini Júnior - MTB 54.648
Diagramação e Arte: SP Studio Gráfico • Fone: (16) 3945-7312
Impressão: Maxicolor Gráfica

Para a safra 2018 a Viralcool investiu
em um novo armazém de açúcar com 20
mil metros quadrados e capacidade de
armazenagem de 1 milhão e 800 mil sacos
de açúcar, atendendo assim a quantidade
estabelecida pela Copersucar, além de
melhorar o armazenamento e facilitar o
escoamento do produto.
De acordo com o gerente industrial, Nadir
Nascimento Junior, este é um armazém que já
foi projetado bem estruturado, atendendo as
normas de segurança do alimento, segurança
do trabalho e normas do corpo de bombeiros.
Nadir também comentou que a safra tem

previsão de começar em abril e a Viralcool
tem uma perspectiva de fazer uma safra
melhor que do ano passado. “Devemos ter
um aumento na moagem da ordem de quase
10%, chegando a 3 milhões de toneladas”.
Além disso, estão acontecendo algumas
alterações no parque industrial para
aumentar a moagem e ter mais eficiência.
“Este ano estamos individualizando mais
dois ternos, com acionamentos novos, para
melhorar o controle e a moagem da cana.
Também haverá uma alteração no tratamento
de caldo, para melhorar a produção”, finaliza
o gerente industrial.

Como forma de incentivar na educação dos filhos de nossos colaboradores, a Viralcool
oferece um auxílio na compra do material escolar.
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Aconteceu

SIPAT bate recorde de participação e tem palestras emocionantes

Doação de alimentos ao
Hospital de Câncer de
Barretos

Visita aos Lares de Longa
Permanência para Idosos

Entrega de Cestas de Natal

Em dezembro foi realizada a entrega de alimentos
arrecadados na campanha em prol do Hospital de Câncer
de Barretos realizada entre os colaboradores da empresa.
Ao todo foram doados 620 kg de alimentos. Obrigado a
todos que contribuíram!

O Grupo de Voluntários Semeando o Bem fez visitas aos
Lares de Longa Permanência Para Idosos de Terra Roxa e
Viradouro no mês de dezembro. Durante as visitas foram
entregues presentes de Natal para os vovôs e vovós.

A tradicional entrega de Cestas Natalinas para os
colaboradores da Viralcool, na Sede Social, em Viradouro,
aconteceu no dia 22 de dezembro. O evento contou com a
presença do Papai Noel que entregou presentes e alegrou a
garotada, filhos de nossos colaboradores.

Projetos Sociais

As aulas do Programa Jovem Agricultor do Curso de Gestantes Pró-Nascer: maior
Futuro já começaram
segurança para gestantes e seus bebês
O Programa é desenvolvido pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em
parceria com a Viralcool e o Sindicato Rural de Bebedouro e está em seu 11º ano. O objetivo
é orientar, com aulas teóricas e práticas, para o desenvolvimento da agricultura familiar.
Os alunos aprendem o processo produtivo rural, desde pesquisa, preparo de solo, plantio,
manejo, colheita, e também a realização de práticas comerciais da produção.
O curso é gratuito, tem duração de 9 meses, com aulas diárias, desenvolvidas em horários
determinados de forma a não interferir no horário escolar.

No dia 20 de fevereiro teve início mais um Curso de Gestante Pró-Nascer, em Viradouro.
O curso é aberto a todas as gestantes do município e os encontros são realizados por uma
equipe multiprofissional onde são transmitidos conhecimentos necessários e fundamentais às
gestantes para que todas tenham uma boa gestação, um bom parto e um cuidado adequado
com o bebê, além da importante troca de experiências entre as próprias gestantes. Ao final do
curso as gestantes recebem o certificado do curso e um kit para o bebê.
O curso é uma realização da Viralcool desde 2011, em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde de Viradouro e São Francisco Saúde.

fazer faculdade e hoje é o campeão mundial
Entre 19 e 23 de fevereiro aconteceu a
de embaixadinhas. Isso nos mostrou que
29ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção
mesmo com todas as dificuldades, ele é
de Acidentes de Trabalho) da Viralcool.
feliz e tem muita fé. “Com a história de vida
O engenheiro de segurança do trabalho
do Edgarzinho, eu percebi a importância
da Viralcool, Ricardo Carvalho Rezende,
de entender as necessidades do próximo
agradeceu a presença de todos e destacou
e me preparar melhor para poder ajudar”,
que tem havido um retorno muito positivo.
confessou o palestrante.
“Este ano batemos um recorde, com mais de
Ao final, para a surpresa de todos, o
750 participantes, um aumento de 30% em
Edgarzinho apareceu e emocionou a todos
relação ao ano passado. Mas, o importante é
os participantes com suas
por em prática a mensagem
palavras. “A tristeza não tem
transmitida”.
fim, mas a felicidade sim.
As palestras foram feitas
Por isso, valorize todos os
pelo Professor Angelo Otavio
“A tristeza não tem
momentos felizes e nunca
e o mágico Jhunguors, que
fim, mas a felicidade
desista de seus sonhos”.
apresentaram através de
sim. Por isso, valorize
Para
o
colaborador
exemplos a importância da
todos os momentos
Marcos Aparecido Faria
segurança. “Nosso objetivo
felizes e nunca desista
Silva, o depoimento de
é fazer despertar um olhar
de seus sonhos”
Edgarzinho foi emocionante,
clínico e mais aguçado nos
pois aprendeu a ter
colaboradores, pois uma
persistência e motivação.
decisão segura faz toda
“Às vezes a gente reclama
a diferença”, constatou o
muito e esquecemos de nos colocar no lugar
palestrante.
dos outros e de prestar atenção nos detalhes
O operador de máquina Adelson Justino
da vida”
Pereira gostou muito da palestra. “É muito
Além das palestras, a São Francisco
interessante a gente ver esse tipo de palestra,
Saúde também esteve presente no evento
pois ficamos mais atentos aos equipamentos
com o Circuito da Saúde, com um espaço
de segurança. Além disso, a mágica foi muito
que fazia o controle da pressão arterial,
divertida e fez a gente pensar”.
testes de glicemia e avaliação odontológica.
O Prof. Angelo Otavio também realizou
Profissionais da vigilância epidemiológica de
uma palestra emocionante, em que contou
Viradouro também estiveram presentes para
a história de Edgard Routh, mais conhecido
tirar dúvidas sobre a febre amarela.
como Edgarzinho, que nasceu com uma
Também foram sorteados vários brindes
deficiência física e passou por muitas
aos participantes. Obrigado a todos que
provações na vida, como a perda de seu pai
fizeram da nossa SIPAT um sucesso em
e ter que morar sozinho com suas limitações.
2018.
Apesar disso, ele superou limites e conseguiu

Safra

Viralcool vai implantar o Certificado Digital
de Cana

Projetos de Vôlei e Tênis reiniciam as aulas Programa Atleta Do Futuro traz novidades
para 2018
em Pitangueiras
Em fevereiro começaram as aulas do
Projeto Educando Pelo Esporte Ano III
(Voleibol) e do Projeto Desenvolvendo
Pessoas Através do Tênis (DPAT
Pitangueiras), ambos em Pitangueiras.
“Além de ensinarmos práticas esportivas,
utilizamos o esporte como uma ferramenta
de inclusão social e educacional. Podemos
citar dezenas de benefícios, como: amizade,
solidariedade, respeito ao próximo,
hierarquia, autoconfiança, desenvolvimento
físico e motor, entre outros”, destaca
Leonardo Costa, supervisor da LL Projetos
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Esportivos.
Estes projetos acontecem desde 2012
e são uma parceria entre a Empresa de
Gestão em Projetos Esportivos LL Projetos
Esportivos e a Viralcool, patrocinadora do
projeto, com apoio da Prefeitura Municipal,
através da secretária de Cultura e Esportes.
“A prioridade destes projetos nas
cidades é cumprir um papel social e atuar
no desenvolvimento das comunidades”,
concluiu a gestora de responsabilidade
social da Viralcool, Élida Moura Cardoso.

As aulas do Programa Atleta do Futuro
já começaram, e este ano temos grandes
novidades: aulas de natação e o Projeto
Cantar, patrocinado pela Cocred. De acordo
com a coordenadora do Programa, Rúbia
Brito, inicialmente as aulas de natação serão
para alunos de 9 a 17 anos. “Os alunos da
natação irão receber um kit para a prática do
esporte. Importante destacar que as turmas
são organizadas por faixa etária e que serão
compostas por 12 alunos, priorizando o
aprendizado e a segurança do aluno”, explica
Rúbia.
As aulas acontecem na NIMEF José
Rodrigues Bento e a natação traz vários

benefícios para a saúde física e mental dos
jovens e crianças, desenvolvendo o ser
humano integralmente.
Já o Projeto Cantar, é uma parceria da
Cocred com a Cia. Minaz, de Ribeirão Preto,
que trabalha a iniciação de canto para
crianças. A iniciação musical melhora o
rendimento nas disciplinas escolares, assim
como a prática de cantar em coro alimenta o
espírito de trabalho em grupo, a socialização,
o raciocínio, a percepção e a atenção.
O Programa Atleta do Futuro é uma parceria
da Viralcool com o SESI-SP e Prefeitura
Municipal de Viradouro.

deslocamento carregado”.
No inicio da safra a Viralcool pretende
A próxima etapa ocorre quando o transbordo
implementar o Certificado Digital de Cana
ao realizar a operação de basculamento inicia
(CDC). O CDC está concebido com a mais alta
o processo de transferência dos dados para
tecnologia seguindo a lógica desenvolvida
o caminhão que se encontra no malhador,
pela Solinftec.
neste momento o computador do caminhão
De acordo com o representante de projetos
passa a registrar que o caminhão está em
da Solinftec, Guilherme Augusto Stahlhauer,
estado de carregamento. O
o computador de bordo
ciclo se encerra no momento
implantado na colhedora
“Com essa
em que o caminhão retorna a
identifica de forma automática
tecnologia a
usina e transfere os dados na
o momento em que está
Viralcool busca
balança.
realizando a operação de
maior transparência,
“Com essa tecnologia
colheita, neste momento o
a Viralcool busca maior
mesmo se comunica com o segurança e eficiência
nas operações...”
transparência,
segurança
computador de bordo que está
e eficiência nas operações
no transbordo fazendo com
de colheita e apontamento
que ele assuma a operação
do campo até a moenda,
produtiva de carregamento, e
onde através de um computador bordo
neste mesmo processo recebe da colhedora
e inteligência geográfica embarcada,
as informações de origem da cana colhida.
eliminamos a intervenção humana na
“O transbordo permanece na operação
captação de informações”, destaca o diretor
de carregamento de cana durante todo o
da Viralcool, Fabio Toniello.
processo em que se encontra ao lado da
Também será possível determinar com
colhedora, e este elo de comunicação se
segurança e precisão a produtividade de
encerra no momento em que a colhedora
cada área.
passa a se comunicar com o transbordo
seguinte ou o mesmo entra em estado de

Aconteceu

Colaboradores passam por reintegrações
Em janeiro foi realizada a reintegração de
segurança do trabalho e saúde ocupacional
para os motoristas e tratoristas da área
agrícola, na qual participaram em torno de
180 colaboradores.
Também aconteceu a reintegração para
170 colaboradores da indústria, onde a
segurança do trabalho, saúde ocupacional
e qualidade foram os temas principais.

As reintegrações tiveram a participação
de técnicos em segurança, técnica de
enfermagem e engenheiro de segurança.
Ainda houve a participação da área de
qualidade e do gerente industrial fazendo a
abertura de boas vindas.
Os eventos foram organizados pelo
setor de Gestão de Pessoas, Transporte e
Segurança do Trabalho.

Aconteceu

Dia da Mulher é comemorado com jantar

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira, 9 de março, a Viralcool
ofereceu um jantar a todas nossas colaboradoras. Além disso, aconteceu uma palestra sobre
os desafios da mulher no século 21. Parabéns a todas as mulheres!

