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Foto nº 3 – Caldeira sendo analisada por completa
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Foto nº 4 – Feedback sobre a importância da manutenção e verificação corretiva.
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7º Curso da NR 31
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Foto nº 5 – Equipe de participantes do 7º curso da NR 31.

com todos participantes.

Foto nº 6 – Gestor da ARDAC que acompanha a visita dos participantes do curso da NR 31, esclarecendo sobre todo processo de embalagens
de agrotóxicos, colaborando na melhora da prática nas propriedades em realizar o processo com embalagens e agregados.
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Importância da certificação

As boas práticas na agricultura vêm se destacando cada vez mais em nossos cotidianos e
a importância da certificação das propriedades vem abrindo créditos e benefícios aos agricultores
que estão se atendando a este novo mercado e investido na gestão de pessoas e no bem-estar dos
colaboradores.
Vários programas estão sendo
oferecidos aos produtores e empresário
que estão com está visão no futuro, e
abrindo as portas do mercado para a
comercialização, junto com isso os
bancos de créditos também já estão
atentos a esta nova atualidade e
ajudando os mesmos com condições de financiamento e juros menores abrindo assim uma
oportunidade de credito para se manter a agricultura mais forte e sustentável.
A AMPASUL junto com a ABRAPA e outras associadas está desenvolvendo o programa
Algodão Brasileiro Responsável (ABR), que visa a melhoria da propriedade no que diz respeito aos
pilares social, ambiental e econômico, consequentemente vem a certificação das propriedades e
assim abrindo novos mercados, que vem ajudando a cadeia produtiva do algodoeiro no estado do
Mato Grosso do Sul e todo o Brasil.

Segue o link de uma matéria onde
explica um pouco mais sobre o assunto.

Boas

práticas

na

agricultura

avançam como critério para concessão de
crédito rural – InfoMoney Veja mais em:

http://www.infomoney.com.br/mercados/agro/noticia/4908133/boas-praticas-agricultura-avancamcomo-criterio-para-concessao-credito-rural
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“Se fracassar...
Ao menos que fracasse ousando grandes feitos, de modo que sua postura não seja nunca
de almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota”
Theodore Roosevelt

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