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Programa ABR/BCI
Neste mês foram aplicadas as listas de VDPs (Verificação para diagnósticos de propriedades) em 14
unidades, com foco na certificação ABR (Algodão Brasileiro responsável) que é baseado em três
pilares, o social, o econômico e o ambiental e percebe se cada vez mais o comprometimento e apoio
dos produtores e colaboradores no desenvolvimento deste trabalho.
Lembrando que o intuito da equipe do Projeto Sustentabilidade da AMPASUL é colaborar de
maneira transparente em todos os quesitos para melhoria dos índices em conformidade.

Foto 1, 2 e 3; Reuniões para a realização de VDP’s em
unidades produtoras de Mato Grosso do Sul.
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Placas
Um dos grandes incentivos do projeto é a
adequação das orientações visuais (placas), a

AMPASUL

junto

com

responsáveis

das

unidades realiza levantamentos e fornecem as
placas

necessárias,

obedecendo

as

cores,

classificações e locais de acordo com a NR 26
(Norma Regulamentadora).
O foco desse trabalho em relação à segurança,
saúde e meio ambiente é orientar, advertir os

Foto 4; Entrega de placas realizada pelo Projeto
Sustentabilidade da Ampasul.

riscos existentes, através de placas distribuídas
em pontos estratégicos.

D.S - Diálogo de Segurança
Para uma melhor eficácia na conscientização
dos trabalhadores são realizados D.S (Dialogo
de Segurança), de acordo com trabalho
executado em cada atividade, são orientados
sobre os riscos que estão expostos, os EPIs que
devem utilizar e sua correta forma de utilização,
além de esclarecer dúvidas levantadas pelos

colaboradores, lembrando que é um trabalho
Foto 5; DS realizado em parceria com o Grupo Burgel com
foco na segurança e procedimentos para trabalhos em altura

realizado “in loco”.
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Reuniões
A equipe técnica reuniu-se com representantes das
autoridades municipais de Chapadão do Sul e
Costa Rica para tratar de assuntos referentes a
coleta e descarte de resíduos ecologicamente
corretos nas áreas rurais.
Foram abordados assuntos como a probabilidade
de recolhimento de resíduos nas unidades, custos,
documentações

referentes

a

também organização de coleta.

entrega,

como

Foto 6; Reunião com o Secretário Municipal do
SEDEMA de Chapadão do Sul.

NR 23 - Proteção Contra incêndio
O treinamento de combate ao incêndio é essencial para empresas de todos os ramos e tamanhos,
colaborando diretamente para a prevenção de acidentes e garantindo que os colaboradores adotem a
postura mais segura em caso de fogo. Uma vez que nunca se sabe quando um problema como este pode

acontecer, é fundamental que todos estejam preparados para agir e evacuar o local com segurança.
Durante um treinamento de combate ao incêndio, todos os colaboradores participantes aprendem noções
básicas sobre fogo: como reconhecer sua classe e tipo, como utilizar os extintores e qual modelo é o
mais indicado para cada tipo de situação. Além disso, os treinados aprendem os cuidados necessários
para acabar com o fogo utilizando os sistemas de combate a incêndio, o ideal é que a maioria dos
colaboradores participem deste tipo de treinamento, de modo que todos se sintam aptos e seguros a
tomar alguma atitude em caso de acidentes envolvendo o fogo. Quanto mais pessoas conhecerem tudo a
respeito do combate ao incêndio, melhor será para a segurança dos envolvidos e da própria empresa.
Lembrando que uma pessoa capacitada poderá evitar que um princípio de incêndio se torne um sinistro
incontrolável, usando apenas o conhecimento e o extintor correto para cada situação, do contrário
poderá piorar tragicamente o senário com a falta de conhecimento.
Fonte: https://www.epi-tuiuti.com.br/blog/importancia-dos-treinamentos-de-prevencao-e-combate-incendio/
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