Uma criação

AÇÕES RESPONSÁVEIS
COM O MEIO AMBIENTE
Separação do lixo em coleta seletiva

Guardanapos, papel higiênico,
etiquetas adesivas, papéis
metalizados e plastiﬁcados
e papel toalha.

Jornais, revistas, caixas, embalagens
de papelão, papel sulﬁte, folhas de
caderno, revistas e envelopes.
PAPEL

Garrafa PET, embalagens plásticas,
sacolas e sacos.

Plante uma árvore.

Tomadas, embalagens metalizadas,
adesivos plásticos, CD’s.

CARTILHA

PLÁSTICO

VIDRO

METAL

Copos, garrafas, pratos, potes,
frascos de medicamentos,
perfumes e outros.

Espelhos, pirex, porcelana ou
cerâmica e lâmpadas.

Latas de alumínio e metal (tipo
conserva), tampas de garrafas,
materiais de aço em geral,
clipes e grampos.

Gerais: materiais contaminados e
sujos, materiais biológicos.

Restos de comida, cascas de frutas e legumes, casca de ovo, sachê de
chá, pós de café, folhas e caules.

A preocupação com o
meio ambiente é de todos!
Cada um deve fazer sua parte, dentro
e fora da
.

AMBIENTAL

Pequenas ações podem resultar
em grandes mudanças!

Não recicláveis, EPI’s, resíduos contaminados
de baixa periculosidade.
NÃO
RECICLAVEL

Tacos e sarrafos, madeira sem
pregos, e sem contaminação com
produtos químicos, como graxas.

Gerais: materiais contaminados e
sujos, materiais biológicos.

MADEIRA

Pilhas, baterias, lâmpadas, resíduos de alta periculosidade.
PERIGOSOS OU
CONTAMINADOS

PAPEL
MISTO
A marca da gestão
ﬂorestal responsável
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ORGÂNICO

BENEFÍCIOS DA
SUSTENTABILIDADE
+ GESTÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
O que é sustentabilidade ambiental?

Qualidade de vida para as próximas gerações

AÇÕES RESPONSÁVEIS
COM O MEIO AMBIENTE
Responsabilidade com o meio ambiente:

- Uso consciente dos recursos naturais
- Capacidade de suprir suas necessidades
sem comprometer as futuras gerações
- Harmonia e cuidado com o meio ambiente

Pessoas e empresas evoluindo sem causar danos ao ecossistema
Redução de riscos e acidentes ambientais
Melhoria da imagem da empresa

Atitudes individuais e empresariais voltadas para o desenvolvimento
sustentável.
Crescimento econômico, alinhado ao meio ambiente e ao bem estar
da comunidade.

Contribuição para um futuro melhor
Os três princípios da sustentabilidade empresarial:
Para que uma empresa seja economicamente
sustentável, ela deve ser capaz de produzir,
distribuir e oferecer seus produtos ou serviços
de forma a buscar seu
desenvolvimento
econômico sem causar
Governance
um desequilíbrio nos
Governança
ecossistemas a seu
redor.
O desenvolvimento
sustentável e
ambientalmente
correto se refere a
todas as condutas que
possuam, direta ou
indiretamente, algum
impacto no meio ambiente,
seja a curto, médio ou longo
prazos.

Trata-se de todo capital humano que
está, direta ou indiretamente,
relacionado às atividades desenvolvidas
pela empresa. Através de ações
socialmente sustentáveis que
vão muito além de
benefícios aos
funcionários. Deve-se
proporcionar um
ambiente que
estimule a criação de
relações de trabalho
Social
legítimas e
saudáveis, além de
favorecer o
desenvolvimento
pessoal e coletivo,
Environment
BUSCANDO UM AMBIENTE
Ambiental
ÉTICO E MAIS INCLUSIVO.

ESG

Ações dentro e fora da empresa:

IMPACTOS NO PLANETA
O que é impacto ambiental?
Qualquer alteração positiva ou não das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada direta ou

Faça uso consciente de água e energia.
Desligue todos os aparelhos quando não estiver usando.
Diminuição do uso de descartáveis (traga sua garraﬁnha
de água e copo para a empresa, preﬁra embalagens retornáveis)
- Carregue sacolas reutilizáveis para as compras;
- Carregue seu vasilhame reutilizável; e
- Utilize sacos de papel para verduras e frutas.

indiretamente pelo ser humano. Afeta não só a natureza e os animais,
mas também a saúde, segurança e bem-estar da população.
Causas:
Aumento das áreas urbanas

Faça uso moderado de automóveis, procurar
alternativas menos poluentes quando possível
(a pé, bicicleta, transporte coletivo, carona)

Aumento de veículos automotivos
Uso irresponsável dos recursos naturais

Juntos podemos mudar o planeta!

Excesso e descarte mal feito de lixo
Alta emissão de gases poluentes

GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL
Harmonia entre meio ambiente e empresa
Indicadores ambientais monitorados
Redução dos impactos no ecossistema
Conformidade com a legislação ambiental

A gestão ambiental visa o uso de prácas e métodos
administravos que buscam reduzir ao máximo o impacto
ambiental das avidades econômicas nos recursos da natureza.

Efeitos:
Alterações climáticas:
- Tempestades intensas, causando inundações, enchentes,
deslizamentos, afetando agricultura e pecuária
- Longos períodos de seca, aumento de incêndios, afetando fauna
e ﬂora
- Degelo das geleiras, causando aumento no nível do mar, futuro
desaparecimento de costas litorâneas, aumento médio da
temperatura do planeta
Extinção de espécies
Prejuízo à saúde humana e diminuição da qualidade de vida,
insolação, alergias, novas doenças, fome, problemas respiratórios

www.tecnosulfur.com.br

Ambiente limpo não é
Mas o que fazer? o que mais se limpa, e
sim o que menos se suja!

