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ABR/BCI

Após confirmação de quais propriedades serão auditadas

referente ao Algodão Brasileiro Responsável (ABR) foi

definido que as verificações para certificação da

propriedade (VCPs) serão realizadas na segunda

quinzena de abril, por auditores da Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT) acompanhados pela equipe

técnica AMPASUL.

O foco da auditoria será referente aos 3 pilares.

1° Pilar Social: Mão de obra legalizada, trabalho justo,

saúde e segurança do trabalho.

2º Pilar ambiental: Preservação e qualidade da água,

preservação e saúde do solo, proteção do ecossistema,

boas práticas agrícolas.

3º Pilar econômico: Gestão sustentável da propriedade,

retorno financeiro.

A necessidade de conformidade mínima em

porcentagem relacionada a cada safra será de 85% na 1º

safra, 87% na segunda safra, 89% na terceira safra e a

partir da quarta manter 90%.

CAPACITAÇÃO

A AMPASUL em parceria com SENAR/MS e Sindicato

Rural de Chapadão do Sul realizou nos dias 7, 8 e 9 do

mês de março de 2018 o curso de Saúde e Segurança na

Operação de Máquinas e Implementos Agrícolas (NR

31.12), com carga horária de 24 horas, contando com

participação de 14 pessoas, representando dois grupos de

produtores da região. O objetivo além do cumprimento

da Norma é capacitar o operador para o trabalho seguro,

expondo para os participantes de forma eficaz a melhor

maneira de trabalho sem que ocorram acidentes.

A aula teórica foi realizada na sede da AMPASUL e aula

prática realizada na fazenda Indaiá que

disponibilizou espaço e todos equipamentos de apoio

necessários.

Realizado também nos dias 22, 23 e 24 no mês de março

de 2018 em parceria com Sindicato Rural de Chapadão

do Céu e SENAR/GO, o curso de Segurança e Saúde na

Operação e Máquinas e Implementos Agrícolas (NR

31.12), com carga horária de 24 horas, contando com

participação de 16 pessoas representando um grupo de

produtores da região.

Foto 1. Curso de Saúde e Segurança na Operação de Máquinas e 

Implementos Agrícolas realizado pelo Senar/MS.

Foto 2. Curso de Saúde e Segurança na Operação de Máquinas e 

Implementos Agrícolas realizado pelo Senar/Go
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ANÁLISES QUALITATIVAS

Estão sendo realizados ensaios qualitativos de vedação

de máscara Fit Test, esta atividade é indispensável para

determinar se o respirador selecionado apresenta

eficiência de vedação. O resultado do ensaio deve ser

usado, entre outros parâmetros para seleção de tipo,

modelo e tamanho de respirador de acordo com cada

usuário. Lembrando que todos produtos e equipamentos

usados nos testes não são nocivos à saúde humana.

O ensaio de vedação qualitativo, também conhecido

como "FIT TEST", consiste basicamente em nebulizar

uma solução doce ou amarga dentro do ambiente do

capuz. Se o usuário não detectar o gosto do agente de

ensaio nebulizado, a vedação proporcionada pelo

respirador em uso é considerada aceitável.

O objetivo é estabelecer metodologia de prevenção e

controle de doenças ocupacionais provocadas pela

inalação de ar contaminado nas empresas que possuam

material em suspensão (aerodispersóides, poeiras,

fumos, névoas, fumaças, gases e vapores) em seus

ambientes e que sejam considerados prejudiciais à

saúde, provocando danos às vias aéreas (pulmão,

traqueia, fossas nasais, faringe).

Fonte: http://luminu.com.br/site/ensaio-de-vedacao-fit-test/

GRUPO DE TRABALHO SUSTENTABILIDADE

No dia 19 de março de 2018 reuniram-se na sede da

fazenda Planalto, pertencente ao grupo SLC Agrícola,

gestores de recursos humanos representantes de

produtores da região para discutir sobre implantação de

programa jovem aprendiz, um assunto de extrema

importância para o desenvolvimento social e

econômico das propriedades.

O SENAR/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem

Rural) dispõe de um programa voltado para esta

finalidade que foi apresentado por Fernando Carnaúba,

coordenador do SEJA (Senar Jovem Aprendiz Rural),

na oportunidade foi relatado os objetivos e finalidades

do programa, onde se proporciona ao jovem, execução

de atividades teóricas e práticas, orientação pedagógica

do SENAR e atividades práticas coordenadas pelo

empregador.

Foto 3. Realização de Fit Test

Foto 4. Reunião do Grupo de Trabalho

http://luminu.com.br/site/ensaio-de-vedacao-fit-test/
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O jovem que pretende aderir ao programa deve estar

cursando ou ter concluído o ensino médio e

preferencialmente ser da família de trabalhador ou

produtor rural.

Esta iniciativa dos produtores rurais é mais uma

demonstração da preocupação com o futuro e a

aprendizagem dos jovens, dando a oportunidade de

qualificá-lo numa profissão e preparar para o mercado

de trabalho, visando gerar novos líderes e garantindo o

desenvolvimento sustentável das atividades no campo.

ORIENTAÇÃO 

Grandes riscos de usar o celular no trânsito

Quando o assunto é direção, segurança deve vir sempre

em primeiro lugar. Mas nem sempre é o que vemos

quando saímos às ruas. Por mais que existam diversos

fatores que possam causar acidentes envolvendo

veículos, o principal deles é o descuido dos motoristas –

especialmente o uso do celular no trânsito, uma das

maiores causas de colisões e atropelamentos atualmente

nas ruas e estradas brasileiras.

De acordo com o Detran, o uso de celulares no trânsito

aumenta em 400% o risco de acidentes. Com a evolução

da tecnologia e a presença cada vez mais constante dos

aparelhos em nossas vidas, esse risco se torna cada vez

maior.

Por isso, vamos falar um pouco mais sobre os riscos de

usar o celular no trânsito. Fique atento!

A capacidade que possuímos de realizar várias tarefas ao

mesmo tempo é bem limitada. Por mais que seja

possível coordenar certos movimentos corporais

distintos, quando o assunto envolve nossa atenção, isso

se torna quase impossível.

Ao desempenhar certos tipos de atividades que

necessitam de nossa total atenção, é fundamental evitar

qualquer atitude que desvie nosso foco. E isso torna o

celular um grande inimigo do motorista consciente.

Dirigir com segurança exige total atenção do condutor.

Ao utilizar o celular no volante, você não só desvia o

foco da visão e da audição como diminui a percepção de

possíveis riscos do trânsito.

Esse fator tem sido crucial para o alto índice de

acidentes em todo o mundo. É importantíssimo investir

na conscientização de todo motorista, pois não é apenas

a sua própria vida que está em jogo.

O risco é de todos.

Tanto motoristas quanto pedestres precisam estar cientes

de que o trânsito exige uma ação colaborativa de todos

aqueles que o formam. Motoristas devem seguir as leis,

mas também estarem atentos ao ambiente ao seu redor.

A qualquer sinal de imprevisto, uma manobra defensiva

pode ser necessária para evitar um acidente.

E, assim, ao usar o celular no trânsito, o condutor coloca

em risco não só a própria vida como a de todos aqueles

ao seu redor. Rapidamente, sua atenção fica toda

concentrada no aparelho, e o condutor pode acabar

causando uma colisão ou mesmo um atropelamento,

com grandes chances de haver vítimas, inclusive fatais.

Uma das maiores causas de acidentes envolvendo o uso

de celular ocorre quando o motorista está digitando algo.

Pode ser uma conversa por escrito ou mesmo acessando

sites e redes sociais.
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Porém, é importante saber que até mesmo funções que

não exigem foco visual, como ligações, são perigosas.

Ao conversar com alguém com dispositivo em viva voz

ou com fones de ouvido, você não perde apenas a noção

auditiva do trânsito como desvia a atenção daquilo que

está fazendo para o assunto da conversa.

Jamais realize ou receba ligações ao dirigir, e oriente os

motoristas da sua frota a respeito desta atitude. Em

casos de emergência, procure parar o carro em local

apropriado antes de aceitar uma chamada.

A Associação Brasileira de Medicina de Trânsito

(ABRAMET) fez alguns cálculos interessantes usando

dados internacionais. Eles calcularam, por exemplo

gastamos 8 e 9 segundos para atender a uma chamada

telefônica, entre você ouvir a chamada, localizar o

celular, pegar, desbloquear e atender. Se você estiver a

80 km/h, vai percorrer quase duas quadras desatento em

relação ao trânsito.

No caso de mensagens de texto, eles calcularam que

gastamos de 20 a 23 segundos para responder uma

mensagem básica. a 60 km/h, vai percorrer quase quatro

quadras dividindo a atenção entre o trânsito e o celular.

Dificilmente você não vai encontrar um obstáculo pela

frente.

Fonte: http:// entenda-os-grandes-riscos-de-usar-o-celular-no-

transito/
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