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74,42% do Algodão de Mato Grosso do Sul
é certificado ABR/BCI.
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ABR/BCI

inscritos.
A

Os auditores da Associação Brasileira das Normas
Técnicas (ABNT) com apoio da AMPASUL, realizaram
as Verificações para Certificação das Propriedades

associação

aperfeiçoamento

permanece
às

sempre

equipes

dos

na

busca

de

associados,

se

colocando à disposição para criação de demandas e

busca por novos cursos e treinamentos.

(VCP’s) em 9 unidades produtoras do Estado de Mato
Grosso do Sul (Indaiá I, Lagoa Vermelha, Tamanduá,
Jardim Oliveiras, Planalto, Reunidas Schlatter XIII,
Agropec. Minuano I II III, Catléia e São Paulo) , entre os
dias 19 a 26 de abril, referente a safra 2017/2018, todas
propriedade atenderam com êxito aos critérios exigidos
pelo programa ABR/BCI e alcançaram a certificação.

Nesta safra 74,42% do algodão produzido no estado foi
certificado.
Este é resultado do trabalho realizado dia a dia por todos
envolvidos

no

processo,

contemplando

equipes

administrativas e recursos humanos, técnicos de
segurança do trabalho, gestores ambientais, técnicos e
engenheiros agrônomos.
A associação parabeniza todas propriedades do Estado

pelo esforço e a credibilidade depositada neste trabalho
e destaca que está à disposição aos que não participaram
do programa e tenham interesse em conhecer mais sobre
o assunto.

Foto 1 e 2. Participantes dos Cursos.

CAPACITAÇÃO
DIÁLOGO DE SEGURANÇA (DS)
A AMPASUL em parceria com SENAR MS e Sindicato
Rural de Chapadão do Sul realizou nos dias 23 a 27 de

O bom andamento das atividades e conscientização das

abril de 2018 os cursos de segurança e saúde nos

equipes é um trabalho contínuo e muito importante.

trabalhos em espaços confinados (NR33), trabalho em

Diante disso, existe o diálogo de segurança (DS) que se

altura (NR35) e agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins

baseia na troca de informação e interatividade entre os

(NR31.8). Foram 52 (cinquenta e duas) horas de

colaboradores da propriedade. É uma ferramenta que

capacitação com participação de 42 (quarenta e dois)

complementa a política de segurança de uma empresa.
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O principal objetivo do DS é conscientizar os

Sustentabilidade da ABRAPA (Associação Brasileira dos

colaboradores sobre as boas práticas de segurança, entre

Produtores de Algodão) em Brasília/DF. Participaram

elas estão a má postura, as ações de qualidade de vida, a

também, representantes de outros 07 (sete) estados

produtividade

produtores de algodão.

da

empresa,

visando

relembrar

a importância da prevenção de acidentes e incêndios.

Foram apresentados, através de consultoria na área

Este também e um dos trabalhos desenvolvidos pela

trabalhista, o índice de autuações trabalhistas para as

associação, focando sempre em relembrar o trabalho

propriedades que aderiram ao programa ABR/BCI,

seguro.

referente aos últimos três anos o qual teve queda

No período foram realizadas 03 (três) encontros com

considerável,

participação de 67 (sessenta e sete) colaboradores.

trabalho e empenho organizacional das equipes.

demonstrando

resultado

positivo

no

Também através de consultoria, desta vez ambiental,
foram apresentadas possíveis alterações nos critérios

ambientais e boas práticas, atendendo as alterações das
legislações pertinentes.
O foco principal do encontro foi discutir e debater estas
possíveis alterações e propor atualizações nas listas de
verificação das auditorias, principalmente no que diz
respeito aos critérios mencionados acima. O grupo
considerou prudente verificar possíveis divergências no
questionário e se preparar para atualizações futuras, sem
prejudicar o andamento das certificações para esta safra.

Foto 3 e 4. DS realizado em propriedade de Mato Grosso do Sul.

GRUPO DE TRABALHO - GT
A AMPASUL participou entre os dias 03 a 05 de abril de
2018

da

reunião

do

Grupo

de

Trabalho

de

Foto 5. Reunião Grupo de Trabalho em Brasília.
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SINALIZAÇÃO VISUAL

O cinto de segurança impede, em caso de colisão, que
seu corpo se choque contra o volante, painel e para-

A organização é vital para qualquer empresa ter um
grande salto no seu desempenho, a comunicação e
sinalização são importantes, placas de sinalização são
elementos visuais aplicados em ambientes externos e
internos com a finalidade de facilitar os fluxos,
indicando setores, salas, cuidados com segurança,
entradas e saídas de emergência e outros.
Neste período a associação forneceu mais de 96
(noventa e seis) placas para seus associados de
diferentes formatos e tamanhos, visando atender as

normas regulamentadoras e apoiar na questão de
organização relacionadas a sinalização visual.

brisas, ou que seja projetado para fora do carro. Os
passageiros sentados no banco traseiro, sem os cintos de

segurança, não somente se põem em perigo, como
também colocam em perigo os passageiros dos bancos
dianteiros. Numa colisão frontal eles também se
moverão para a frente onde podem bater e ferir o
motorista ou passageiro do banco dianteiro.
Em uma colisão de veículos a apenas 40km/h, o
motorista pode ser atirado violentamente contra o parabrisas ou arremessado para fora do carro. Alguns

motoristas pensam que podem amortecer o choque
segurando firmemente no volante. Isto é ilusório, porque
a força dos braços só é eficaz a uma velocidade de até
10 km/h.
Estatísticas sobre acidentes mostram que passageiros
que usam corretamente os cintos de segurança, têm um

Foto 6. Placas de sinalização.

risco menor de se ferirem e uma chance muito maior de
sobreviverem num acidente. Por este motivo, a

ORIENTAÇÃO

utilização dos cintos de segurança é exigida legalmente

A Importância de usar o Cinto de Segurança em

na maioria dos países.

veículos.

O uso do cinto não é opcional. Faz parte das condições

O cinto de segurança é o meio mais eficaz que se dispõe

de segurança do carro, assim como os freios. Se o carro

para reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em

estiver a 20 km/hora e colidir, a cabeça dos ocupantes

acidentes de automóvel. Para sua própria proteção e dos

será projetada na mesma velocidade contra o para-brisa.

demais ocupantes do veículo utilize sempre os cintos de

É o suficiente para provocar a perfuração do globo

segurança quando o veículo estiver em movimento.

ocular. Portanto, o uso do cinto de segurança é

Gestantes e pessoas fisicamente debilitadas também

necessário mesmo em baixa velocidade. Imagine o que

devem utilizar os cintos de segurança, elas estão mais

pode acontecer a 50, 80 ou 100 km/hora.

propícias a ficarem seriamente feridas se não estiverem

http://www.duoblindagens.com.br/blog/a-importancia-do-cinto-de-

usando cintos de segurança.

seguranca/
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