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POLÍTICA INTEGRADA 

Disponíveis nos murais e 
no site da empresa 

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
 

 

PRINCÍPIOS 

 

 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. 

 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. 

 OBJETIVOS E METAS: Constituir e avaliar. 

 RISCOS AMBIENTAIS: Controle sistemático, prevenção e eliminação. 

 MELHORIA CONTÍNUA: Assegurar a manutenção de um processo continuado 

de melhoria nas práticas de gestão e redução da poluição ambiental, assim 

como nos processos de gerenciamento de segurança e saúde. 

 SEGURANÇA: analisar, orientar e controlar os riscos à segurança, saúde e meio 

ambiente com foco na prevenção de acidentes, incidentes e doenças 

ocupacionais. 

 

 

LIDERANÇAS 

 

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

em todas as operações e os colaboradores são responsáveis por praticá-la, 

assegurando seu cumprimento em todas as suas atividades. 

 

 

 

São Borja, 01 de agosto de 2016 

 

 

_______________________________ 

Darci Roberto Schneid 

Diretor 



GESTÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

PRINCÍPIO DA POLÍTICA: 
SUSTENTABILIDADE 

Sustentabilidade pode ser definida como a capacidade 
do ser humano interagir com o mundo, preservando o 

meio ambiente para não comprometer os recursos 
naturais das gerações futuras. 



USO EFICIENTE DE RECURSOS 

• Nos princípios da Política Integrada da empresa temos: 
redução  dos impactos ambientais gerados e  redução 
da poluição ambiental.  

• Visando o atendimento a estes princípios, precisamos 
ficar atentos a: 

• Coleta seletiva 

• Reutilização de materiais 

• Gestão de resíduos perigosos 

O que devemos saber? 

 

 



3 Rs 



O que são os 3 Rs? 
Reduzir: Significa comprar bens e serviços de acordo com nossas necessidades 

para evitar desperdícios.  

Ações práticas para reduzir: 

•  - Uso racional da água 

•  - Economia de energia 

•  - Economia de combustíveis  

Reutilizar: Jogamos muitas coisas no lixo que poderiam ser reutilizadas para outros fins. Tudo que é fabricado necessita do 

uso de energia e matéria-prima. Ao jogarmos algo no lixo, estamos também desperdiçando a energia que foi usada na 

fabricação, o combustível usado no transporte e a matéria prima empregada. Sem contar que, se este objeto não for 

descartado de forma correta, ele poderá poluir o meio ambiente.  A doação também pode ser uma boa alternativa, pois outra 

pessoa que necessita pode utilizar aquele objetivo que você não quer mais. 

 Ações práticas para reutilizar: 

 - Uma roupa rasgada pode ser costurada ou ser transformada em outra peça (uma calça pode virar uma bermuda, por 

exemplo). 

 - Computadores, impressoras e monitores podem ser doados para entidades sociais 

 - Potes e garrafas de plástico podem ser transformados em vasos de plantas. 

Reciclar 
O primeiro passo é separar o lixo reciclável (plástico, metais, vidro, papel) do lixo orgânico.  
Ações práticas para reciclar: 
 - Separar em casa o lixo orgânico do lixo reciclável. Este último deve ser encaminhado para pessoas que trabalham 
com reciclagem ou empresas recicladoras. 
 



COLETA SELETIVA 

Coleta seletiva é o recolhimento dos materiais que são 
possíveis de serem reciclados, previamente separados 

na fonte geradora. 



Procedimentos SGAS 

• Para a gestão da coleta seletiva (Procedimento 
SGAS015) são realizadas as seguintes ações na 
empresa: 

– Lixeiras identificadas por tipo de resíduo 

– Envio dos resíduos recicláveis para cooperativas de 
reciclagem, separadores 

– Inventário anual dos resíduos recicláveis 

– Treinamentos 



Descarte corretamente seu resíduo!  
Veja como separar: 

9 



As lixeiras da empresa 
possuem identificação de 

acordo com o tipo de 
resíduo. 



REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 

AÇÃO SUSTENTÁVEL: Enviem no mês 
de setembro ações relativas a 

reciclagem, reutilização ou redução! 
 



DATA ESPECIAL: DIA DA ÁRVORE 

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 
de setembro e tem como objetivo principal a 
conscientização a respeito da preservação desse 
bem tão valioso. 



• A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais 
importantes riquezas naturais que possuímos. É fundamental para 
a vida na Terra porque aumenta a umidade do ar, evita erosões, 
produz oxigênio, reduz a temperatura e fornece sombra e abrigo 
para algumas espécies animais. 

• Além disso, entre as diversas espécies arbóreas existentes, 
incluem-se várias plantas frutíferas. 

• As árvores também possuem outras aplicações econômicas. A 
madeira por elas produzidas serve como matéria-prima para a 
criação de móveis e até mesmo casas. A celulose extraída dessas 
plantas é fundamental para a fabricação de papel. Além disso, 
algumas espécies apresentam aplicabilidade na indústria 
farmacêutica por possuírem importantes compostos. 

• QUAL A SUA AÇÃO PARA EVITAR O DESMATAMENTO? ENVIE 
IMAGENS OU RELATO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE 
NOSSAS ÁRVORES 

 




