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Visita

Visita na Viralcool com o objetivo de intercâmbio tecnológico
No dia 23 de agosto a Viralcool recebeu
a visita de uma comitiva de diversos países
da América Latina (Argentina, Bolívia, Peru,
Guatemala, Cuba, Costa Rica e Belize) e da
África do Sul que vieram conhecer o parque
industrial e a área agrícola da usina.
O principal objetivo da visita foi um
intercâmbio tecnológico para entender o

processo total de fabricação de açúcar,
etanol e energia, além de ver como funciona
uma usina com Boas Práticas de Fabricação.
Os visitantes estiveram na Fenasucro
& Agrocana, a maior feira do setor
sucroenergético mundial, que aconteceu de
21 a 24 de agosto, em Sertãozinho.

Treinamentos
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Semana de Prevenção e Combate às Drogas alerta colaboradores para o perigo de
drogas ilícitas e outros vícios

Encontro com Aprendizes
Aconteceu na Viralcool a reunião
do projeto Escolha Certa, que tem por
objetivo auxiliar os menores aprendizes a
descobrirem através de testes, avaliações

e dinâmicas, as habilidades e vocação de
cada um para que possam escolher o seu
futuro profissional.

De 25 e 29 de junho aconteceu a 5ª
Semana de Combate e Prevenção às Drogas
para os colaboradores da Viralcool. A
psicóloga Tatiane Dias, do CAPE, destacou
que precisamos ficar atentos às alterações
de comportamento das pessoas com as
quais convivemos.
“O vício quase sempre vem acompanhado
de mudanças de temperamento, depressão,
queda de rendimento seja no trabalho ou na
escola, aumento ou falta de apetite, o que
muda a forma de um indivíduo se comunicar
com as pessoas que fazem parte da sua
rotina”, esclareceu a psicóloga.
Existem técnicas simples como a mudança
de respiração, novas formas de enxergar e
enfrentar os problemas que podem contribuir
para uma melhora na qualidade de vida.
Porém, o vício é algo que o dependente
tem de querer largar. E ajudá-lo depende
da solidariedade dos familiares e amigos e
profissionais competentes.
Atitudes para quem quer se livrar do vício:

Visita Alunos do SENAC
Os alunos do curso de capacitação
de auxiliar de escritório do SENAC de
Bebedouro com polo em Terra Roxa fizeram
uma visita à Viralcool para que pudessem
observar o ambiente real da empresa em
funcionamento, verificarem sua dinâmica,

procedimentos, organização e todos fatores
teóricos que regem a Viralcool.
De acordo com o professor do SENAC,
Carlos Alberto Santana da Silva, os alunos
gostaram muito da visita e perceberam o
quanto devem se preparar para ingressar e

se manter no mercado de trabalho. “A visita foi
muito boa, atendeu todas as expectativas dos
alunos que foram beneficiados pela abertura de
porta da Viralcool, a qual familiares e amigos de
muitos deles trabalham”.

Administração do Tempo e Produtividade
Foi realizado um treinamento de
Administração do Tempo e Produtividade,
com o objetivo de melhorar a qualidade
de vida por meio de mudanças de hábitos,
realizando as atividades dentro dos prazos
combinados, dividindo o tempo de forma

equilibrada, entre a vida profissional, pessoal
e conduzindo o dia a dia com tranquilidade,
sem estresse.
De acordo com o consultor da CH9
Treinamento, Carlos Henrique Piassa, a
principal importância para realização desse

treinamento é a qualificação dos funcionários
da Viralcool. “Com isso melhora a fluidez dos
trabalhos desempenhados por eles, através
da aplicação das técnicas aprendidas no
treinamento”.

foi editada para regulamentar trabalhos
realizados acima de 2 metros e que não
exista proteção física lateral.
Segundo a equipe de segurança do
trabalho da Viralcool, com esse treinamento

a empresa atende a legislação e promove
conhecimento de segurança para seus
colaboradores, o resultado esperado é a não
ocorrência de acidentes.

instalações elétricas, com o objetivo de
reduzir o número de acidentes gravíssimos.
O ministério do trabalho através de seu
comitê de estudo editou a norma para formar

um padrão de segurança nas atividades de
geração, transmissão e distribuição de energia.
“Acidentes com energia elétrica normalmente
são muito graves, portanto, a melhor ação é

manter os colaboradores bem treinados e
prevenidos”, completou Ricardo Carvalho
Rezende, engenheiro de segurança do
trabalho.

Mágica”, que contou com números de
mágicas realizadas ao vivo e com um mágico
profissional, os colaboradores puderam
aprender e reforçar o conhecimento sobre
a importância da produção de alimentos
seguros e, consequentemente, com
qualidade.
“Precisamos assegurar que todas as
pessoas que atuam em nossos processos
tenham competência e estejam conscientes
de suas responsabilidades para a fabricação

de produtos de qualidade e seguros, que
cheguem aos consumidores com a garantia
de que poderão ser utilizados ou consumidos
conforme as especificações e requisitos legais
e de clientes”, destaca o consultor da Liner
Consultoria, Luciano Rocha.
A colaboradora da qualidade da Viralcool,
Marie Nunes também ressaltou a importância
da reciclagem. “Precisamos
assegurar
que todos os colaboradores que atuam em
nosso processo estejam conscientes de suas

responsabilidades para garantir a fabricação
de produtos de qualidade e seguros para o
consumidor. A qualidade está nos detalhes e
no comprometimento de todos”.

que oferecem risco pela presença de atmosfera
perigosa, risco de acidentes por energias
perigosas, no qual é necessária entrada para
realização de algum trabalho”, explicam os
responsáveis pela área de segurança do trabalho
da Viralcool.
Com essas configurações, os espaços
confinados apresentam condição de risco
aos trabalhadores, e por esse motivo a norma

regulamenta os parâmetros mínimos de segurança
para a realização de trabalhos no seu interno. No
ramo de açúcar e álcool é muito comum ter diversos
tipos de equipamentos considerados como espaço
confinado, dessa forma é necessário treinar as
equipes de trabalho para conhecimento do risco e
prevenção de acidentes.

De acordo com o encarregado Kristian
Franklin Mendes, é sempre importante o
funcionário estar bem treinado e atualizado
para que na hora que o mesmo for executar

as atividades não fique com nem uma
dificuldade e dúvida.

NR-35
Com o objetivo de reduzir o número de
acidentes do trabalho por queda de altura,
foi realizado para o setor industrial e da
manutenção civil o Treinamento NR-35,
que é norma do ministério do trabalho que

NR-10
Os eletricistas industriais da Viralcool
realizaram o treinamento NR-10, que é a
norma que regulamenta os parâmetros
mínimos de segurança para trabalhos com

Treinamento BPF
O treinamento foi uma reciclagem e teve
como objetivo fornecer informações sobre
as Boas Práticas de Fabricação a todos os
colaboradores que atuam na área industrial,
sendo que, além de se tratar de requisitos
para que os produtos possam ser fabricados
com maior qualidade e segurança, também
se trata do atendimento de um requisito
legal.
Por meio de palestras e conteúdo lúdico,
com o tema intitulado “A Qualidade é

• Identificar o porquê usa drogas
• Fazer mudanças de hábitos
• Evitar pessoas que o induzem ao
vício
• Melhorar a autoestima
• Pedir ajuda se necessário
• Paciência e determinação

Além disso, também foi realizada uma ação
interna de comunicação com cartazes, faixas,
newsletters e posts em nosso Facebook para
conscientizar os colaboradores e familiares.

Sustentabilidade

Selo Energia Verde

NR-33
Este treinamento capacitou as pessoas para
fomentar o conhecimento de segurança e evitar
a ocorrência de acidentes do trabalho. A NR-33
é uma norma editada em 2007 devido a enorme
quantidade de acidentes ocorridos até esse
período por falta de padrão de segurança para
adentrar em espaços confinados.
“Os espaços confinados são lugares que
não foram projetados para ocupação humana,
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Farina.
Desde 2015, o Selo certifica empresas
produtoras e consumidoras de energia limpa
e renovável produzida a partir da biomassa da
cana-de-açúcar. O programa é uma iniciativa
da UNICA com a cooperação da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Segurança e Medicina do Trabalho

Frotista Case Piracicaba
Com este treinamento esperamos
qualificar o participante para que eles
possam se atualizar nas novas tecnologias
que o mercado oferece.

Durante a Fenasucro & Agrocana, em
Sertãozinho, o presidente do Grupo Viralcool,
Antonio Eduardo Tonielo, recebeu o Selo
Energia Verde do Programa de Certificação
de Bioeletricidade das mãos da diretorapresidente da UNICA - União Da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo, Elizabeth
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Viralcool realiza troca de kits de primeiros
socorros
Para atender a norma regulamentadora nº
7 – PCMSO, foi realizada em julho a troca,
readequação e aquisição de equipamentos
para prestação de primeiros socorros em
vários setores da Indústria e Oficina. Além
disso, a Viralcool também aproveitou para
atualizar e reforçar a sinalização nos locais
onde estão esses equipamentos.

Encarregados da Viralcool fizeram uma visita à Fenasucro & Agrocana, em Sertãozinho,
para ficar por dentro das novidades em tecnologia do setor sucroenergético.

Cana Substantivo Feminino
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Aconteceu

Projetos Sociais

Entrega de uniformes

Foi realizada uma palestra na Sede Social
da Viralcool com uma representante da
CPFL para orientar sobre riscos de choque,
tomadas soltas, os perigos do cerol em pipa
e quando elas enroscam em fios. Soltar pipa

Em junho, foi feita a entrega de uniformes
para o Projeto DPAT - Desenvolvendo
Pessoas Através do Tênis, no CAEMAS
(Associação Assistencial Miguel Arcanjo
da Silva), em Pitangueiras. O projeto conta
com a participação de 80 crianças e tem a
gestão da Empresa LL Projetos Esportivos,
patrocínio da Viralcool e apoio da

é divertido, mas pode se transformar em um
risco de vida, quando se usa cerol.
Participaram alunos do Programa Atleta do
Futuro, Jovem Agricultor do Futuro e escolas
do município de Viradouro.

Secretaria Municipal de Cultura e Esportes
de Pitangueiras.
Também foram entregues os uniformes
para 120 alunos do DPAT na escola Mário
Rossin, de Pitangueiras. Este projeto é
realizado através do PIE – Programa de
Incentivo ao Esporte do estado de São Paulo.

Alunos do Jovem Agricultor do Futuro fazem
visita à FEACOOP

Aconteceu

Cana Substantivo Feminino

Palestra CPFL

Festa Junina
No dia 26 de junho foi realizada, no Ginásio de Esportes de Viradouro, a Festa Junina dos
Programas Atleta do Futuro e Jovem Agricultor do Futuro para os alunos e seus familiares.
Todos se divertiram muito e foram contemplados com brindes através da barraca de pesca.

As colaboradoras da Viralcool participaram,
no dia 22 de agosto, da 3ª Expedição Cana
Substantivo Feminino, na Fenasucro, em
Sertãozinho. Este encontro foi criado para
homenagear as mulheres que contribuem
para a evolução do setor sucroenergético,
um ambiente predominantemente masculino,
em que dados apontam que 88% dos
profissionais que atuam no setor são homens.
O evento promoveu o debate entre
mulheres e homens, que constataram a
importância do crescimento da participação
feminina na agroindústria canavieira, unindo

Alunos da APAE fazem uma integração com
alunos do Programa Atleta do Futuro

Doações

Campanha do Agasalho de Pitangueiras
A Viralcool doou cobertores para a
comunidade de Pitangueiras, que foram
distribuídos a famílias cadastradas pelo
Fundo Social de Solidariedade.

No dia 27 de julho os alunos assistidos
da APAE fizeram uma visita à Sede Social da
Viralcool.
A equipe do programa SESI/SP Atleta do
Futuro os recebeu e proporcionou uma manhã
de muita alegria e diversão. De acordo com a
coordenadora do PAF, Rubia Brito, o objetivo
principal da visita foi incluir os alunos,

mostrando a importância do esporte como
meio de socialização e desenvolvimento.
“No final da atividade foi feita uma roda
e realizado o Fair Play do dia e foi lindo ver
a emoção dos alunos. Todos os alunos da
APAE receberam uma medalha da amizade”,
concluiu Rubia.

Rafael Henrique Sanches Canella.
Houve também no dia 10 de agosto, o
sorteio de brindes para os colaboradores da
Viralcool. E, para finalizar as comemorações
foi realizado um curso de queima do alho
para os encarregados e diretores.

Vacinação contra Sarampo e Poliomielite

Com o avanço do vírus H1N1, o número de casos de gripe neste ano, no Brasil, quase
triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Devido aumento nos casos e a
gravidade desta infecção, vamos relembrar alguns cuidados para a sua prevenção:
• Evitar manter contato muito próximo com uma pessoa que esteja infectada;
• Lavar sempre as mãos com água e sabão e evitar levar as mãos ao rosto e,
principalmente, à boca;
• Sempre que possível, ter um frasco com álcool-gel para garantir que as mãos sempre
estejam esterilizadas;
• Manter hábitos saudáveis, alimentar-se bem e beber bastante água;
• Evitar frequentar locais fechados ou com muitas pessoas.
A vacinação é uma estratégia de prevenção da gripe H1N1. Ela é capaz de promover
imunidade durante o período de maior circulação dos vírus influenza reduzindo o risco de
formas graves da doença. No geral, o início da proteção ocorre entre duas a três semanas após
a vacinação e, em média, tem validade entre seis a doze meses.

Segurança

Membros da CIPA realizam inspeções de
segurança

Lar Central de Viradouro

Para comemorar o Dia dos Pais, o Grupo
de Voluntários Semeando o Bem fez uma
visita aos Lares de Longa Permanência de
Viradouro e Terra Roxa. Além de presentes
e lanches para os vovôs e vovós, a visita
foi repleta de animação com músicas de
sanfona, executadas pelo técnico agrícola

Saúde

Gripe – Prevenção ao vírus H1N1
De acordo com os instrutores do projeto,
Marcelo Miranda e Murilo Guizeline, os
alunos gostaram da apresentação das
máquinas em pleno funcionamento na área
de demonstração de campo tecnológico,
bem como as tecnologias voltadas a
agricultura orgânica e também o trator
movido com gás biometâno, que representa
a visão para o futuro da agricultura
sustentável, já que é movido por gases
naturais, proveniente dos dejetos de bovino,
suínos ou outras matérias orgânicas.

Dia dos Pais

as diferenças e, com isso, favorecendo o
desenvolvimento do setor e a melhoria no
ambiente de trabalho.
Profissionais mulheres de várias empresas
do setor sucroenergético debateram sobre
a comunicação nas unidades produtoras
para informar, qualificar e integrar o público
interno e seus desafios, onde puderam trocar
informações e experiências.
Após este painel de debate, as
colaboradoras fizeram uma visita à Fenasucro
2018 para ver as novidades em tecnologia
para o setor.

Saúde

Em agosto os alunos do Jovem
Agricultor do Futuro fizeram uma visita à
FEACOOP, uma feira que abrange conceitos
trabalhados no programa, como: tecnologia
no campo, sustentabilidade, agricultura
orgânica entre outros.
Nos mais de 160 expositores da FEACOOP
os jovens puderam ver negociações de
produtos, insumos e máquinas agrícolas
voltadas para agricultura de precisão
aderindo cada vez mais à sustentabilidade
no campo.
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Atendendo a uma solicitação, a
Viralcool fez a doção de um computador
ao Lar Central de Viradouro.

continuem livres do sarampo e poliomielite,
A partir de agosto, todas as crianças de
a Cobertura Vacinal tem que estar em 95%
um ano a menores de cinco anos devem
do público-alvo.
se vacinar contra a pólio e sarampo,
Neste ano, a campanha de vacinação será
independente da situação vacinal. A meta
feita de forma indiscriminada para manter
do Ministério da Saúde é vacinar, pelo
coberturas homogêneas de
menos, 95% das 11,2 milhões
Em relação ao
vacinação. Para a poliomielite,
de crianças dessa faixa etária
sarampo, todas as
as crianças que não tomaram
e diminuir a possibilidade
crianças receberão nenhuma dose durante a
de retorno da pólio e
uma dose da vacina vida, receberão a forma VIP,
reemergência do sarampo,
Tríplice viral
injetável. Já os menores de
doenças já eliminadas no
cinco anos que já tiverem
Brasil.
tomado uma ou mais doses da vacina,
De acordo com o Ministério da Saúde,
receberão a VOP, a gotinha. Em relação ao
o retorno destas doenças ocorre devido
sarampo, todas as crianças receberão uma
à queda na Cobertura Vacinal, pois houve
dose da vacina Tríplice viral, independente
uma diminuição na atenção de governos
da situação vacinal, desde que não tenham
e pais, por essas doenças estarem
sido vacinadas nos últimos trinta dias.
erradicadas há muitos anos no Brasil.
Porém, para que nossas crianças

Segurança

Cursos de Geração de Renda em Viradouro

Olerícolas – Em junho
foi realizado na Sede Social
da Viralcool, o curso de
processamento artesanal de
olerícolas (picles), em parceria
com o SENAR e o Sindicato Rural
de Bebedouro.

Milho – Nos dias 7 e 8 de julho
aconteceu na Sede Social o curso
de processamento artesanal de
milho.

Peixe – a Sede Social recebeu o
curso de processamento artesanal
de peixes nos dias 18 e 19 de
agosto.

Indústria: mais de dois meses sem acidentes

Cursos de Geração de Renda em Pitangueiras

APAE - foi realizado em junho o curso de
aproveitamento integral dos alimentos na
APAE de Pitangueiras

CAPS – também foi realizado o curso de
aproveitamento integral dos alimentos no
CAPS de Pitangueiras no mês de agosto.

Mensalmente são realizadas inspeções da
CIPA com o objetivo de relatar os riscos de
acidentes do trabalho em todos os setores
da área industrial, sempre, antecipar para
evitar. Atualmente o foco das inspeções é a
conscientização quanto ao uso de EPI`s.
De acordo com o colaborador Ronaldo
Dias de Barros, Presidente da CIPA, é
importante realizar este tipo de ação devido
a interação com os trabalhadores. “Eles
nos alertam onde há áreas de risco de
acidentes, indicando melhorias para o setor.
No caso dos EPI´s, os cipeiros realizaram as
inspeções verificando o uso e orientando os
trabalhadores da importância do EPI correto

para cada atividade a ser executada”.
O destaque maior fica para o trabalho de
conscientização realizada pelos cipeiros,
onde estas inspeções mostraram aos
trabalhadores o quanto é importante a
segurança através do uso correto dos EPI´s
e a manutenção de um lugar seguro para
exercer suas atividades.
“Com este trabalho, ficamos 62 dias sem
que ocorresse um acidente na área industrial,
recorde histórico da empresa. Em relação ao
ano de 2017 para 2018, no mesmo período,
reduzimos 50% o número de acidentes”,
finalizou Ronaldo.

A Viralcool completou 62 dias sem
treinamentos de segurança entre outras
acidentes na indústria e esse é um marco
ações”.
que deixa todos muito felizes.
A CIPA também tem contribuído bastante
O engenheiro de segurança do trabalho,
para a evolução da cultura prevencionista
Ricardo Carvalho Rezende,
da empresa, os cipeiros
A CIPA tem
relatou que a empresa está contribuído bastante têm realizado inspeções de
investindo cada vez mais
para a evolução da segurança, fazendo reuniões
na prevenção de acidentes cultura prevencionista objetivas e com foco na
e que os resultados vão
prevenção de acidentes, isso
da empresa
aparecendo.
tem influenciado bastante no
“Acreditamos que isso
resultado positivo.
é um retorno de várias ações que estão
“O mais importante é enxergar que
sendo realizadas já há algum tempo,
apesar de muitos desafios, os resultados
como investimentos em novas tecnologias
desse conjunto de ações estão acontecendo
dos processos, aquisição de modernos
e beneficiando a empresa e seus
equipamentos, melhoria de estrutura
colaboradores”, concluiu ele.
de trabalho, investimento na SIPAT’s,

