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O programa de Gestão Ambiental cria e administra projetos dentro da

empresa que visam o conhecimento dos agentes geradores de alguma

degradação do meio ambiente, podendo assim controlá-los e

minimizá-los, reduzindo o seu efeito.

Oficina:

Peças:

Veículos:

Administração:

Pneus:

Equipe Facilitadores

To d o s n ó s s a b e m o s q u e t e m o s a

responsabilidade de proteger o nosso planeta,

pensando nisso a Pirasa Veículos te convida a

participar do programa de proteção ao meio

ambiente adotado pela empresa.

Para tanto é necessário que você conheça os principais tópicos que

compõe o funcionamento do Sistema de Gestão Ambiental:

Responsável ambiental;

Política Ambiental;

Aspectos e Impactos Ambientais de nossas atividades;

O Responsável Ambiental contará com um

Facilitador de cada departamento para

retransmitir as informações aos colaboradores.

Conheça abaixo os representantes de cada

área:

Responsável Ambiental

É o agente que coordena os projetos e as ações

que serão realizadas para diminuir a nossa

interferência no meio ambiente.

Para o processo de implantação foi nomeado

um responsável ambiental dentro da empresa

que terá fluxo livre com a diretoria.

O Responsável Ambiental nomeado é



Política Ambiental

É uma declaração da empresa que expõe suas

intenções, compromissos e ações estratégicas

em relação ao seu desempenho ambiental.

Aspectos e Impactos Ambientais
de nossas atividades

Aspectos: Os aspectos são os produtos e ou

atividades que podem causar ou gerar alguma

inteferencia no meio ambiente.

Impactos: É o efeito causado por um aspecto que altera o meio
ambiente.

Abaixo alguns exemplos gerados através de nossas atividades:

Emissões de Fumaça

ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Poluição do Ar

Vasamento de produtos
químicos, incêndios e

explosão.

Contaminação do Solo
Água e Ar

Consumo excessivo
de Energia

Redução de disponibilidade
de energia

Consumo excessivo
de Água

Redução de
disponibilidade de

água

Abaixo nossa Política Ambiental:



PROJETO ECONOMIZAR
FAZ BEM

Visa a economia dos recursos naturais: água, energia elétrica, copos
descartáveis e papel.

Principais benefícios das atitudes de economia:

1. Redução de
Custos e
Despesas

2. Cliente Satisfeito

3. Aumento do Lucro
da Empresa4. Empresa torna-se

mais estável

5. Assegura
Ferramentas e
materiais
adequados para
o trabalho

6. Emprego e benéficos
de todos nós ficam
mais seguros

Faça a sua parte:

economize papel sulfite imprimindo somente o que for necessário;

economize papel toalha apenas duas folhas enxugam suas
mãos;

apague as luzes nos horários em que sua sala for ficar vazia;

ligue o ar condicionado somente quando necessário e mantenha
a porta fechada;

evite o uso de vários copos de café/água por dia;

COLETA SELETIVA

É a separação dos materiais que podem ser reciclados,
na sua fonte geradora.

Principais Benefícios da Coleta Seletiva:

Para 75 latas de aço, recicladas, preserva-se uma árvore que seria usada como carvão;

Para cada tonelada de papel reciclado, evita-se a derrubada de 16 a 30 árvores adulta, em média;

A cada 100 toneladas de plástico reciclado, evita-se a extração de 1 tonelada de petróleo e a e a
economia em torno de 90% de energia;

10% de vidro reciclado, economiza-se 4% de energia e reduz 10% no consumo de água;

As vantagens da reciclagem são muitas mas acima de tudo ela melhora a qualidade de vida,minimiza os
efeitos da poluição no planeta, gera empregos e rendas, além de valorizar as empresas ambientalmente
corretas.

Os principais materiais recicláveis são papeis, plásticos, vidro e metal. Todos deverão ser separados e
colocados em coletores ou sacos plásticos de preferência na cor padrão.

Papel, jornais,
revistas e caixas

em geral.

Produtos
descartáveis,

embalagens de
plástico, sacos e

garrafas pet.

Latas de
Alumínio, tampas

de garrafas e
materiais de aço,

em geral.

Garrafas,
frascos de vidro
e materiais de

vidro, em geral.

Separar do lixo o que pode ser reciclado

e enviar para reaproveitamento é um

dever de todos nós.



Itens de Segurança

A CIPA tem como finalidade básica divulgar, orientar e promover  a

prevenção de acidentes, segurança e saúde no trabalho.

É fundamental a conscientização de todos sobre o uso correto dos

equipamentos de segurança no ambiente de trabalho.

PROTEJA-SE

Use os E.P.I’S adequados ao

seu trabalho!

Quem semeia segurança, colhe

qualidade de vida!

Colaborador, seja bem vindo!
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