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POLÍTICA INTEGRADA 

Disponíveis nos murais e 
no site da empresa 

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
 

 

PRINCÍPIOS 

 

 SEGURANÇA: Controle sistemático, prevenção, eliminação, analise e orientação 

dos riscos à segurança, saúde e meio ambiente com foco na prevenção de 

acidentes, incidentes e doenças ocupacionais. 

 IMPACTOS AMBIENTAIS: Identificar, tratar e comunicar os impactos 

ambientais negativos gerados por produtos, processos e instalações, 

aumentando os índices de produção e produtividade e reduzindo a proporção 

de impactos ambientais gerados, de forma eficiente e sustentável. 

 REQUISITOS LEGAIS: Atender rigorosamente aos requisitos legais, municipais, 

estaduais e federais, além das Normas Técnicas aplicáveis, quanto à segurança, 

saúde e meio ambiente vigente nos lugares onde atua, colaboradores, 

fornecedores, clientes e comunidade. 

 OBJETIVOS E METAS: Constituir e avaliar. 

 MELHORIA CONTÍNUA: Assegurar a manutenção de um processo continuado 

de melhoria nas práticas de gestão segurança, saúde e meio ambiente. 

 RESPONSABILIDADES: Os colaboradores são responsáveis por praticar esta 

Política, assegurando seu cumprimento em todas as suas atividades. 

 

 

LIDERANÇAS 

 

As lideranças são responsáveis por implementar, divulgar e fazer cumprir esta Política 

em todas as operações. 

 

 

 

São Borja, 01 de agosto de 2016 

 

 

_______________________________ 

Darci Roberto Schneid 

Diretor 



Consumo consciente de 
energia 



Por que economizar energia? 

• Antes de tudo, economizar energia é um exercício de cidadania. 
Atualmente, o desperdício de energia no Brasil é de aproximadamente 
20%. Com pequenas mudanças de atitude, você pode reduzir o seu 
gasto de energia, preservar o meio ambiente para as gerações futuras e 
ainda reduzir o valor da sua conta. Vamos ver dicas de economia? 



Dicas de economia de 
energia 



• Não deixe ventiladores ligados em áreas desocupadas. Ao sair de 
um ambiente, desligue; quando voltar, ligue novamente.  

• Compre modelos de lâmpadas, televisão, ar condicionados, 
geladeiras e freezers e outros equipamentos com o Selo Procel A. 
Modelos com este selo consomem menos energia e vão fazer uma 
boa diferença na conta de energia. 

• Mantenha a porta fechada de geladeiras e freezers . Não abra a 
porta sem necessidade ou por tempo prolongado.  

• Não guarde alimentos quentes em geladeiras e freezers . 

• Quando não estiver fazendo frio, deixe a chave na posição do 
chuveiro “verão”. 

• Evite banhos demorados. Procure reduzir o tempo do banho. 

• Não durma com a TV ligada. Evite dormir com a televisão ligada e 
desligue o aparelho se não houver ninguém assistindo. Se ela tiver 
recursos de programação, use o timer. 

• Ferro: Passe tudo de uma vez. Junte sempre a maior quantidade de 
roupa possível e passe tudo de uma vez. 



• Prefira lâmpadas fluorescentes compactas no lugar das 
incandescentes. Uma lâmpada fluorescente compacta de 25W 
ilumina melhor que uma incandescente de 100W e dura até oito 
vezes mais. Não é à toa que as lâmpadas incandescentes estão 
saindo do mercado e vão parar de ser fabricadas.  

• Mantenha lâmpadas e luminárias sempre limpas. A sujeira pode 
bloquear a iluminação. Com as lâmpadas e luminárias limpas todo 
o fluxo luminoso será irradiado. 

• Use a iluminação natural sempre que possível. 

• Lave tudo de uma só vez. Economize água e energia elétrica 
lavando, de uma só vez, a maior quantidade de roupas que a 
máquina suporta (indicada pelo fabricante). 

• Mantenha o filtro da máquina de lavar  sempre limpo.  

• Use cores claras nas paredes. Evite pintar com cores escuras as 
paredes dos halls dos elevadores, escadas, corredores e salas, pois 
elas exigirão lâmpadas de maior potência, consumindo mais 
energia elétrica. 



Disposição de resíduos 



O QUE É LOGISTICA REVERSA? 



PILHAS E BATERIAS 
• As pilhas e baterias de uso doméstico apresentam um grande perigo quando 

descartadas incorretamente. Na composição dessas pilhas são encontrados metais 
pesados como: cádmio, chumbo, mercúrio, que são extremamente perigosos à 
saúde humana. 

• As pilhas e baterias em funcionamento não oferecem riscos, uma vez que o perigo 
está contido no interior delas. O problema é quando elas são descartadas e passam 
por deformações na cápsula que as envolvem: amassam, estouram, e deixam vazar 
o líquido tóxico de seus interiores. Esse líquido se acumula na natureza, ele 
representa o lixo não biodegradável, ou seja, não é consumido com o passar dos 
anos. 

Não jogue pilhas e baterias no lixo 
comum. 
Descarte em local próprio para este 
fim, como pontos de coleta. 



LÂMPADAS 
• Apesar da praticidade, durabilidade e economia da lâmpada fluorescente, no interior 

dela existe um componente químico muito perigoso à saúde: o mercúrio, um metal 
pesado e tóxico. Devido a ele, o descarte se torna muito complicado. 

• Os riscos do mercúrio 

• Quando jogadas no lixo comum ou no ambiente, o mercúrio contido nas lâmpadas 
fluorescentes pode contaminar o solo, as plantas, os animais e a água. 

• E se quebrou? 

• Fique atento! Antes de limpar a área, a primeira coisa a se fazer é retirar do local as 
crianças e os animais, além de não deixar que ninguém toque o material. 

 





Faça sua parte: consumo consciente! 


