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PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DO ALGODOEIRO EM MATO GROSSO DO SUL

E vamos seguindo em frente em 2016
Os trabalhos continuam, as informações estão cada dia mais ao alcance de todos, e
consequentemente o Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e suas ferramentas de
notação, estreitam os parâmetros dos trabalhos a serem realizados com SUSTENTABILIDADE.
Nós indicamos, que tudo seja planejado, ou seja, como sempre dizemos do quanto
importante é fazer Gestão de Saúde e Segurança, Meio Ambiente e dos documentos necessários
para comprovar a eficácia do sistema, norteando nas dificuldades, objetivos, evolução e outras
situações que precisam ter uma ótica anual obrigatória do que funcionou ou não.
Enfim, planejamento também para as pequenas coisas, para todas aquelas que achamos
que não tem jeito, e deixe o “sempre foi assim”, para aqueles que ficarão no passado. Quem faz
igual todos os dias é máquina, gente pode fazer diferente e diferença.

Integração em Fazenda da região da Baús

Foto nº 01 – Integração com funcionários de uma propriedade sobre: Saúde e Segurança do Funcionário, Técnicas de Prevenção e uso

correto de EPI’s, Deveres e Direitos, NR 6, Relação interpessoal e Atos e Condições inseguras.
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Foto nº 02 – Gerente da Propriedade e funcionários AMPASUL explanando sobre a importância dos funcionários trabalharem preventivamente.

Veículos e motos na propriedade rural
Texto publicado no INFORMATIVO SUSTENTABILIDADE Nº 07

Conforme verificamos através de visita técnica nas propriedades rurais, estamos sim
empenhados em colaborar com todo processo preventivo e seguro, mas com tudo será que
estamos buscando ter longevidade dos trabalhos? Será que nas estradas rurais também
acontecem acidentes? Os cintos de segurança dos veículos e máquinas e os capacetes para as
motos são meros equipamentos sem utilidade? Ou tratamos como um item totalmente
desnecessário e sem benefícios!
Conforme o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) há sim obrigatoriedade, Art. 54 e 55 - Utilização
e fiscalização do capacete de segurança, para
condutores

e

passageiros,

no

uso

desses

equipamentos de proteção citados, e porque não os
usamos? Acidentes acontecem só em rodovias e
cidades ou também nas estradas das propriedades
rurais? Claro que sabemos é óbvio!!!!! Acidentes
acontecem sim!! Em cruzamentos de estradas onde
a lavoura está crescida e tampando o visual, por

Imagem nº 01 – Meramente ilustrativa, só para ter uma noção.

imprudência e insistência de pessoas em não fazer o
que é correto, etc. Estradas rurais o máximo indicado é de 60 km/h, isso sempre com uso de
equipamentos de proteção sempre se sabendo que se pode gerar uma sonora galhofa.

Rodovia MS 306 km 108 Cx. Postal 134 CEP 79560-000 Chapadão do Sul – MS
Fone/Fax: (67) 3562-3498 / 3562-4563
www.ampasul.com.br

2

Interno AMPASUL

Foto nº 03 – Trabalhos internos com a equipe AMPASUL, sobre várias temáticas importantes, inclusive nas propriedades.

Foto nº 04 – Trabalhos internos com a equipe AMPASUL, bloqueio de segurança em quadros energizados.

REGISTRO DE POÇOS
OUTORGA & LICENCIAMENTO AMBIENTAL

No dia 03 de dezembro de 2015, foi publicado no DIÁRIO OFICIAL, n. 9.058 a resolução
SEMADE - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, de Mato
Grosso do Sul, para fins de registro de poços, que orienta da não obrigatoriedade de
licenciamento ambiental, porém deverá solicitar a OUTORGA, onde pode ser realizada online pelo
site do SIRIEMA, onde continua com a obrigatoriedade do registro do poço para fins de
fiscalização, em anexo segue a resolução na integra para consulta, e os procedimentos para fazer
a OUTORGA.
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PARE
Durante os treinamentos realizados pelo Programa Sustentabilidade, sempre falamos
muito sobre a Placa de PARE, que seja inserida sempre para que os funcionários reflitam sobre
os trabalhos que desenvolvem evitando assim possíveis danos a si próprios, empresa/fazenda e
famílias.

Imagem nº 02 – Iniciativa da AMPASUL SUSTENTABILIDADE para o ano de 2016.

DE TANTO INSISTIR...
“OBRIGADO POR INSISTIREM, INSISTIR É PRECISO PARA SE CHEGAR AOS OBJETIVOS”
WALTER SCHLATTER

Redação e elaboração: Técnico de Segurança do Trabalho – Cicero Miguel de Oliveira e Gerente do Programa de Sustentabilidade da
AMPASUL – Marcelo André Escher.

Rodovia MS 306 km 108 Cx. Postal 134 CEP 79560-000 Chapadão do Sul – MS
Fone/Fax: (67) 3562-3498 / 3562-4563
www.ampasul.com.br

4

