Mais cuidados,
menos riscos.

CARTILHA DE PREVENÇÃO

contra incêndios

INTRODUÇÃO

O Grupo São Martinho está entre os maiores
grupos sucroenergéticos do Brasil, com três
usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis,
na região de Ribeirão Preto (SP); Iracema,
em Iracemápolis, na região de Limeira (SP);
e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros
de Goiânia (GO), esta última uma joint venture com
a Petrobras Biocombustível. Também é detentora de
32,18% da Santa Cruz - Açúcar e Álcool, localizada
no município paulista de Américo Brasiliense.

A segurança é um assunto que faz parte
dos valores da companhia e é aplicada no dia a dia
dos trabalhadores, dentro e fora do trabalho.
Neste conceito, o Grupo procura disseminar
a importância da prevenção contra incêndios
nos canaviais, nas margens de rodovias
e nos pontos em que o fogo possa propagar.

Por isso, elaboramos esta cartilha
de orientações com os cuidados que
devemos ter em casa, na rua e no trabalho
para evitar incidentes que provoquem
incêndios e para pedir a sua ajuda nesta luta,
afinal a preservação do meio ambiente
é uma responsabilidade de todos.

O INCÊNDIO É O MAIOR
INIMIGO DA NATUREZA

Em condições favoráveis,
uma pequena faísca pode provocar
um grande incêndio.

COMO PREVENIR?
• Não fume em locais proibidos e não atire
pontas de cigarros ou fósforos acesos
nas ruas, estradas e em terrenos baldios.
• Não solte balões (a fabricação e o uso
são proibidos).
• Evite vazamentos de líquidos inflamáveis.
• Não queime lixo, pneus, folhas ou qualquer
outro componente, e não acenda fogueiras.
• Não descarte vidro e alumínio
em locais impróprios.

Fique atento
Investimento
na prevenção
PERÍODO DE
MAIOR RISCO
De junho a outubro, quando
o ar seco e os fortes ventos,
somados às festividades juninas,
são as maiores causas
de incêndios.

O Grupo acredita que a atividade produtiva
deve ocorrer em harmonia com o meio ambiente.
Assim, investe em uma série de atividades e ações
de preservação e educação ambiental
em todas as suas unidades.
As unidades da companhia possuem
motobombas, equipes treinadas, mirantes
de observação e viaturas monitorando
as áreas 24 horas por dia.

Protocolo Agroambiental

O Protocolo Agroambiental, assinado pelo Governador
de São Paulo, pelos Secretários de Estado do Meio
Ambiente e de Agricultura e Abastecimento e pelos
presidentes da União da Indústria Sucroalcooleira
(UNICA) e da Organização de Plantadores de Cana
da Região Centro-Sul do Brasil (ORPLANA), faz
parte do Projeto Etanol Verde e tem o objetivo de
desenvolver ações que estimulem a sustentabilidade
da cadeia produtiva de açúcar, etanol e bioenergia.
Em 2008, as usinas Iracema e São Martinho
assinaram o protocolo, que é renovado anualmente
após a apresentação dos resultados e metas relativos
à eliminação da queimada da cana na colheita e também
a outros aspectos da produção sustentável, tais como
uso racional da água, reflorestamento de APPS
e instalação de lavadores de gás.
Já a Usina Boa Vista trabalha a meta Queimada Zero
desde a sua primeira safra e toda a colheita
da unidade é 100% mecanizada.

Queimada controlada
O Grupo São Martinho está em um processo
de eliminação da queima da cana-de-açúcar:
• Apenas 4% da cana própria é queimada para
o corte manual.
• 2016 será o último ano de queima de cana.
• Todas as queimadas são controladas e realizadas
mediante autorização da Secretaria do Meio
Ambiente, sendo comunicadas com 96 horas
de antecedência.
• No período de junho a novembro, a queima
é autorizada das 20 às 06 horas, somente
em condições de boa umidade do ar.

VOCÊ SABIA?
O Grupo São
Martinho e a
Nova Fronteira
Bioenergia:

Produzem,
anualmente,
cerca de 380 mil
plantas de 210
espécies nativas.

Os Centros de
Educação Ambiental
da Usina São Martinho e da
Usina Boa Vista já receberam
um total de mais de
62.281 mil visitantes.
Controlam,
aproximadamente,
600 focos de
incêndio por ano.

Fique
atento:

Verifique sempre as
condições da instalação
elétrica, observando a
existência de possíveis
vazamentos de gases.
Ao sair de
casa, desligue todos
os aparelhos elétricos,
como: estufas,
ares-condicionados,
exaustores, entre
outros.

Têm programa
de coleta seletiva,
além de aplicar os 3R´s
(Reduzir, Reutilizar
e Reciclar).

Em caso de
incêndio, utilize
uma toalha molhada
no rosto para evitar
intoxicação.

quando observar qualquer princípio de incêndio.
Todo cuidado contribui na preservação da vida
e do meio ambiente.
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