POLÍTICA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, MEIO AMBIENTE E USO DA
ÁGUA

Esta política visa estabelecer compromissos e diretrizes para a gestão de riscos e impactos
das mudanças climáticas, fornecendo mecanismos para controle, redução, mitigação e
adaptação dos efeitos de concentração de gases de efeito estufa, bem como atuar na gestão
responsável dos aspectos ambientais e na mitigação de seus impactos em cada unidade da
empresa e do uso da água.
A empresa está comprometida a participar do esforço global para estabilizar a
concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, buscando estabelecer uma
cultura para mitigação deste risco e adaptação a uma economia de baixo carbono. Bem
como, a atingir objetivos de metas ambientais nas suas operações.
DIRETRIZES A RESPEITO DOS GASES DE EFEITO ESTUFA
1) Divulgar esta Política de Mudanças Climáticas para seus colaboradores e terceiros
envolvidos no seu processo de operação seja de que modo for, para promover a mitigação
dos impactos ambientais frente às mudanças climáticas.
2) Estabelecer como orientação estratégica de decisões de investimentos e práticas de
operação atitudes que impliquem na redução dos impactos de mudanças climáticas, com
inovações tecnológicas e uso de produtos adequados para tal e busca de utilização de
energias renováveis e estímulo à mobilidade urbana sustentável.
3) Estabelecer responsáveis pelo acompanhamento desta Política.
DIRETRIZES A RESPEITO DO MEIO-AMBIENTE
1) Usar de forma racional e sustentável os recursos naturais, matérias-primas e insumos
necessários.
2) Prevenir a poluição e riscos ambientais decorrentes de suas atividades, com
identificação, avaliação e gerenciamento com intuito de minimizar seus efeitos e mitigar
seus impactos.
3) Cumprir a legislação aplicável ao seu setor de atividade e serviços.
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4) Promover ações de controle a biodiversidade, conservação de nascentes e cursos
d´água.
5) Realizar gestão de resíduos com intuito de redução, reaproveitamento, reciclagem e
reutilização.
6) Implantar programas e ações ambientais com o apoio de parceiros de outras
instituições.
7) Buscar melhoria contínua no seu desempenho ambiental por meio de gestão, avaliação
periódica e inovações tecnológicas.
8) Implantar programas de treinamento e sensibilização dos nossos colaboradores,
fornecedores, parceiros, comunidades para conduzir a comportamentos seguros de
respeito ao meio-ambiente.
9) Instalar um Comitê de Sustentabilidade nas nossas unidades que se reunirão
costumeiramente com esse intuito.
DIRETRIZES DO USO DA ÁGUA
1) Buscar evitar gerar resíduos nos nossos escritórios e áreas de produção que possam vir
a comprometer o meio ambiente e aos fluxos naturais de água do nosso País e regiões de
atuação, tendo como um dos objetivos a redução de uso de plásticos, como copos,
embalagens, para reduzir os resíduos enviados a aterros sanitários.
2) Buscar a redução de consumo de água nas nossas operações e escritórios, evitando
desperdícios.
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