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Meio Ambiente Industrial
Campanha Solidária
Convidamos você para
participar da Campanha Solidária, desenvolvida junto ao CIESP,
que visa à arrecadação
de alimentos, produtos
de higiene e limpeza,
medicamentos, roupas,
brinquedos e calçados.
Para participar,
com Paula.

fale

Não deixe de colaborar!

Você sabia...
Que o tráfico de animais
silvestres retira, anualmente, cerca de 12 a 38
milhões de animais de
nossas matas (IBAMA).

Conhecendo nosso
processo...
A fase eletrolítica é dividida
em:
Cobre: Responsável pelo
brilho da peça e absorve a
contração e dilatação entre o
plástico e a camada de níquel.
Níquel: Responsável pelo
aspecto prateado brilhante
na peça e evita sua oxidação
ou corrosão.
Cromo: Responsável pela
tonalidade azul na peça.
Proporciona maior resistência à corrosão.

Os conceitos ambientais estão
mudando drasticamente; hoje
é possível falar em meio ambiente industrial e o conceito é
um pouco diferente daquilo a
que estamos acostumados.
Para a indústria, a preocupação com o meio ambiente
passa pelo fato de que os recursos naturais são limitados,
portanto seu uso deve ser feito
de maneira sustentável. Temos que lembrar que o planeta
Terra é uma espécie de sistema fechado, portanto não podemos continuar extraindo,
inadvertidamente, nossas matérias-primas assim como continuar gerando resíduos da
forma como vem ocorrendo,
tanto na produção como no
pós-consumo. Por outro lado,
estamos tendo cada vez mais
dificuldades para dar destino

final aos resíduos, isto por
não existirem muitos lugares
disponíveis para aterros nas
grandes cidades, além do fato
desta não ser a melhor forma
de destino, pois o resíduo continua existindo e a responsabilidade do gerador não cessa.

Estas questões ambientais
vêm sendo levantadas não só
pelos órgãos governamentais,
mas principalmente pelas
grandes empresas, muitas delas transnacionais, que estão
pressionando cada vez mais os
seus fornecedores e prestadores de serviços para que os
mesmos passem a ter uma
preocupação ambiental, por

exemplo, exigindo a certificação conforme a norma ISO
14.001. Sabemos que em decorrência da forte competitividade do comércio internacional o empresariado não mais
consegue aumentar, significativamente, os preços de seus
produtos ou serviços. A saída
é diminuir seus custos, e é aí
que entra a questão ambiental
como forma de auxiliar e dar
suporte à nova economia
mundial. Acreditamos que
aqueles que não incorporarem
estes conceitos em suas administrações correm o sério risco
de terem uma sobrevida muito
curta. Como disse o professor
Deming: “você não é obrigado a fazer isso, a sobrevivência é opcional”.
Fonte: Caram Ambiental.

Comemoração de 1 ano do Super Eco
O Informativo Mensal do
Departamento de Meio Ambiente está completando um
ano de existência. Temos a
imensa satisfação em trazer
aos nossos funcionários informações ambientais atuais
de situações que ocorrem
dentro da empresa e no Brasil. Nesta nova etapa do Su-

per Eco teremos muitas novidades e novas informações
ambientais.
Acreditamos que através da
educação ambiental, podemos
fazer a diferença para minimizar os impactos ambientais e
preservar o meio ambiente.
A educação pressupõe não só
a conscientização e a análise

crítica da realidade, mas visa
o desenvolvimento da cidadania. Sabemos que a chave
para o desenvolvimento é a
educação, e o desenvolvimento sustentável não é centrado
em produção, mas sim nas
pessoas. Sem educação ambiental não há como proteger o
nosso planeta.
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