Tereos realiza palestras educativas sobre prevenção de incêndio
em escolas da região
A iniciativa faz parte da campanha de prevenção e combate a incêndios da
empresa, com ações nas cidades próximas de suas unidades

Olímpia, 22 de setembro de 2022 – Em parceria com o Corpo de Bombeiros e a
Polícia Ambiental, a Tereos, uma das empresas líderes na produção de açúcar, etanol
e energia do país, realiza nesta semana palestras educativas sobre prevenção e
combate a incêndios em escolas próximas de sua região de atuação.
As palestras têm o objetivo de conscientizar as crianças sobre potenciais focos de
incêndio e como preveni-los. Ao final da visita, as crianças também recebem uma
cartilha com orientações gerais e principais cuidados, assim como atividades lúdicas
sobre o tema.
“Nosso objetivo com a ação é proporcionar um momento de interação com as crianças
para que elas sejam multiplicadoras da mensagem, compartilhando com familiares
próximos e amigos o que aprenderam durante o momento. Com a distribuição da
cartilha, reforçamos esses principais cuidados e a conscientização sobre os riscos ao
meio ambiente”, comenta Renato Zanetti, Superintendente de Sustentabilidade e
Excelência Operacional da Tereos.
Em Olímpia, a palestra foi ministrada a 250 estudantes de 1ª a 5ª série do Ensino
Fundamental da EMEB Joaquim Miguel dos Santos. Já em Barretos, a ação será
realizada nesta sexta-feira, dia 23/09, na escola municipal Leodete Silvério Joi.
Campanha de prevenção e conscientização
A estratégia faz parte da campanha de prevenção e combate a incêndios da empresa,
e tem como intuito reforçar a conscientização de diferentes públicos de cidades ao
entorno de suas unidades.
Nesta safra, a Tereos já contemplou ações de conscientização com população
ribeirinha, pescadores e população em geral por meio de ação de pedágio em oito
cidades da região.

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 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 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.
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