Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, Tereos promove ação de
conscientização contra incêndios em áreas próximas a rios
Na última sexta-feira (3), grupos de colaboradores da empresa visitaram áreas
próximas a rios da região para orientar frequentadores
Olímpia, 06 de junho de 2022 – Com o objetivo de ampliar a conscientização da
população ribeirinha sobre a prevenção de incêndios, bem como pescadores eventuais,
a Tereos realizou, na última sexta-feira (3), uma ação voltada a frequentadores de áreas
próximas ao rio Turvo, entre Olímpia e São José do Rio Preto, ao rio Grande, entre
Guaraci e Altair e rio Pardo, na região de Barretos.
De acordo com Renato Zanetti, Superintendente de Sustentabilidade e Excelência
Operacional da Tereos, a ação teve por objetivo conscientizar pescadores e
frequentadores dos rios sobre a importância de cuidar do meio ambiente e das áreas de
preservação permanente, as APPs, e mananciais.
Grupos formados por colaboradores da empresa percorreram os pontos orientando os
frequentadores com dicas ambientais, como cuidado com áreas verdes e de mata, evitar
fogueiras, além da importância de descartar corretamente o lixo e bitucas de cigarro.
"A Tereos tem entre seus princípios o compromisso com a sustentabilidade e a
preservação do meio ambiente. Como temos registro de focos de incêndios em áreas
de preservação e canaviais próximos a rios, córregos e represas, realizamos essa ação
para ampliar a conscientização e prevenir ao máximo essas situações", comenta
Zanetti.
Sempre atenta a medidas que possam minimizar impactos ambientais, a Tereos segue
investindo em ferramentas para a luta contra o fogo. A empresa conta, inclusive, com
sistema de monitoramento por satélites que envia, em tempo real, alertas de
ocorrências, possibilitando respostas mais ágeis.
Além disso, a Tereos tem um número de telefone exclusivo para receber alertas sobre
incêndios ambientais: (17) 3280-1012.
Sobre a Tereos
Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento
de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar,
álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente
têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa
atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise
reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44
unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a
Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em
2020/21, o Grupo obteve um faturamento de € 4,3 bilhões.
Tereos no Brasil

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes
Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar &
Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos
Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil
com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera
como trading e possui escritórios em diversos países.

