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Continuação dos programas ABR/BCI safra 2017/2018

A equipe técnica de sustentabilidade com apoio dos responsáveis das associadas, está empenhada em

realizar visitas técnicas nas propriedades, focando nas ações corretivas e de melhorias referente a

certificação do Algodão Brasileiro Responsável (ABR), buscando a otimização social, trabalhistas e

ambiental.

De forma orientativa a Ampasul através da sensibilização e motivação aos gestores das unidades

produtoras que ainda estão nesta caminhada de adequação para adesão ao programa, demonstra as

vantagens organizacionais alcançadas com a certificação.

Agregando ao projeto do Algodão Brasileiro Responsável (ABR), a equipe técnica está sempre focada em

promover ações eficazes que venham ajudar diretamente ou indiretamente de forma coletiva todos os

envolvidos no processo, alguns trabalhos já estão sendo implantados outros em fase de implantação.

Plano de Emergência

Com clima favorável para incêndios florestais nesta época do ano, dificuldades relacionada aos efetivos e a

locomoção dos bombeiros da região, foi desenvolvido através de sinalização visual o Plano de Emergência

entre as fazendas, o objetivo deste trabalho é que em caso de incêndio as unidades possam se ajudar, pois

nesta placa contém informações das fazendas vizinhas, tais como nome da fazenda, contato e referência.

Este projeto foi desenvolvido em Costa Rica na região da Baús (Foto 1), sendo que foram fixadas 13 placas

até o momento. Está sendo realizado o levantamento das propriedades da região de Chapadão do Sul, para

implantar o projeto no município.
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Resíduo Orgânico

Através das visitas técnicas realizadas nas propriedades, foi verificado a necessidade de um destino final

para os resíduos orgânicos, de maneira correta e que não agrida o meio ambiente. A partir desta demanda,

a Associação promoveu a 10º reunião do Grupo de trabalho sustentabilidade (GTS), com intuito de discutir

o tema descarte correto de resíduos orgânicos, sendo que nesta reunião a Associação ficou responsável

de realizar o levantamento das distâncias entre as fazendas das regiões de Costa Rica (Baús) e Chapadão

do Sul (Foto 2), para apresentação aos secretários de urbanismos dos municípios para discutir a

probabilidade do recolhimento destes resíduos, este projeto está em andamento.

Foto 01 – Plano de emergência da região da Baús e entrega da placa nas fazendas.

Controle de KMs para coleta de resíduos no município de Costa Rica (Baús)
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Grupo de Trabalho do Algodão - GTA

As reuniões do grupo de trabalho do algodão (GTA) são realizadas periodicamente, e têm como objetivo

tratar dos assuntos pertinentes às demandas do momento no campo e discutir ações futuras do setor

algodoeiro, entre os assuntos abordados no último encontro realizado no dia 07/08 na Fazenda Catléia,

foram atualizados aos participantes as atividades executadas referente ao projeto Sustentabilidade (Foto 3)

como por exemplo, as capacitações, medições qualitativas e quantitativas, Algodão Brasileiro Responsável

(ABR), temas das reuniões do grupo de trabalho sustentabilidade (GTS), sinalizações visuais além de alguns

trabalhos que estão em andamento.

Foto 02 – Controle de quilometragem do municípios de  Costa Rica e Chapadão do Sul

Controle de KMs para coleta de resíduos município de Chapadão do Sul

Foto 03 – Grupo de trabalho do algodão
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Curso E-Social

No dia 16 de agosto de 2018, a AMPASUL realizou o curso do E-Social (Foto 4), na Câmara Municipal de

Vereadores de Chapadão do Sul, este trabalho foi realizado através da demanda solicitada no grupo de

trabalho sustentabilidade (GTS), o objetivo foi atualizar os gestores das fazendas no sistema de

escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (E-Social), assegurando os direitos

trabalhistas, previdenciários e simplificar o cumprimento destas obrigações.

A inscrição de evento foi a doação de 05 (cinco) quilos de alimentos não perecíveis que foram doados para

a Casa Abrigo (Instituição que atende crianças em vulnerabilidade social).

Foto 04 – Curso  E Social

Dia Nacional do Campo Limpo

No dia 17/08 aconteceu o evento do dia Nacional do Campo Limpo (Foto 5), na Associação das Revendas

de Defensivos Agrícolas dos Chapadões (ARDAC), o intuito foi mostrar todo processo de descarte,

acondicionamento correto de embalagens vazias de agrotóxicos, segurança do trabalho, uso correto dos

Equipamentos de Proteção Individual e preservação do meio ambiente, o público principal foram os alunos

das escolas municipais e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), uma forma de semear a

cultura correta de preservação ao meio ambiente.
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Foto 05 – Dia Nacional do Campo Limpo

Visita à Campo com Alunos da APAE

A Ampasul realizou uma visita à campo com os alunos da APAE (Foto 6), este evento aconteceu no dia 24

de agosto na Fazenda Campo Bom. O objetivo dessa visita, foi apresentar para os alunos a cultura do

algodão, desde a sua semente até o produto final, que está tão presente no nosso dia a dia, como por

exemplo as nossas roupas, toalhas, entre outros. Após o Sr. Adão explicar sobre a cultura, uma colhedora

realizou a colheita, para que esses alunos pudessem ver de perto o maquinário e como é uma colheita de

algodão. Em seguida, a colhedora parou a colheita para que estes alunos pudessem ir até o maquinário e a

lavoura para ver, tocar e tirar fotos. Posteriormente, estes alunos se deslocaram para a nova Sede da

Associação, para conhecer a nova infraestrutura. Lembrando que entre os dias 21 a 28 de agosto,

aconteceu a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e que esta semana tem

como intuito discutir e fazer uma reflexão com a sociedade sobre a importância da igualdade e inclusão

destes alunos.

Foto 06 – Visita dos alunos da APAE na Fazenda Campo Bom
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