NORMAS PARA VISITA AO GRUPO CLEALCO – 2014

A visita ao Grupo Clealco faz parte de um programa educacional voltado a interessados em
adquirir conhecimento e ter maior interação com uma usina de açúcar e etanol e suas ações em prol
ao meio ambiente. O deslocamento dos visitantes e o dispêndio de recursos para esta atividade só
fazem sentido se os objetivos educacionais almejados forem atingidos. Para tanto, o responsável
pela visita deverá fazer cumprir as seguintes normas:
 A solicitação para o agendamento da visita dependerá de prévio envio do formulário
“Solicitação de Inscrição para a Visita”, onde o interessado deverá apresentá-lo com
antecedência mínima de 10 dias, devidamente preenchido e assinado por um responsável para
aceite formal do Grupo Clealco.
 A remessa do referido formulário deverá ser feita por e-mail a Clealco setor de
Comunicação/Marketing comunicacao@clealco.com.br ou através de fax – 18 3658 9039 ou
ramal 9087 - descrito no campo Assunto: “Solicitação de Visita – Grupo Clealco”.
 O representante da instituição interessada tem a responsabilidade de zelar para que os visitantes,
ao se deslocarem para as instalações da usina, o façam com a devida segurança. Quando se
tratar de deslocamento de visitantes incapazes, menores de idade ou vinculados às instituições
de ensino ou congêneres, deverão fazê-lo somente após a obtenção de uma “Autorização
Formal” de seus representantes legais.
 Durante a permanência dos visitantes nas dependências da Clealco, o responsável deverá zelar
pelo comportamento dos mesmos em relação à integridade física dos visitantes e de outras
pessoas, assim como dos recursos disponibilizados e utilizados durante a visita.
 A visita está condicionada às informações contidas no formulário “Solicitação de Inscrição
para Visita” que não poderá, em hipótese alguma, ser alterados sem a prévia anuência,
principalmente em relação à capacidade máxima de visitantes de 30 alunos por visita, data e
horários
agendados.
 O responsável pela visita deverá orientar os visitantes que não será permitida a entrada de
pessoas trajando bermudas, shorts ou saia. Todos os alunos devem estar com calçado
fechado, caso contrário não poderão ter acesso ao parque industrial.
 As instalações da usina são dotadas de coletores de resíduos apropriados para que os visitantes
façam à disposição adequada, sob pena de suspensão da visitação caso isso não seja observado.
 É função do responsável pela visita que informe aos visitantes sobre a obrigatoriedade da
utilização dos EPI’s fornecidos, quando necessário, assim como identificar dentre os visitantes.
 O setor de Comunicação e Marketing reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a visita
por impossibilidade técnica, ato indisciplinar, inviabilidade temporal e climática, ou outros
motivos que a seu critério julgar pertinente.


Está terminantemente proibido o uso de câmeras fotográficas ou filmadoras durante toda a
visita, caso contrário, a instituição de ensino será proibida de visitas futuras.

 Para a visitação no pátio industrial ou no campo, os alunos deverão ter acima de 14 anos, caso
contrario a visita será realizada de ônibus.


Caso ocorra o atraso de 30 minutos ou mais, da chegada da instituição ao local determinado, a
visita será automaticamente cancelada.
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Recebi cópia deste documento e concordo com o seu conteúdo.
NOME: ________________________________________ CARGO: _______________________
ASSINATURA: _____________________________________RG nº _______________________
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SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA VISITA
Nome da Instituição:
Logradouro:
Cidade:

Cx postal:

E-mail:

Fone: ( )

Nome do Responsável pela visita:
Cargo na Instituição: Professor
E-mail:

Fone: ( )
INFORMAÇÕES PARA A VISITA

Data proposta:

Hora proposta:

Quantidade de visitantes:
Locomoção: □ carro □ ônibus

Relatar sumariamente o tema de maior interesse: __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES DIDÁTICAS (somente instituições de ensino e congêneres)
Nível de ensino
□ Fundamental
□ Médio
□ Superior

Série/ano _________

Série/ano _________
Curso/ano ____________

A instituição já esteve visitando o Grupo Clealco?

□ Sim

□ Não

PARA USO DO SETOR DE COMUNICAÇÃ DA CLEALCO (não preencher)
A visita está aprovada? □ Sim □ Não

Recursos Data:

Hora de início: 8h30
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Nº Nome dos participantes

RG

Fone

Assinatura no dia da
visita
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