POLÍTICA AMBIENTAL
A proteção ambiental é um dos principais valores da nossa empresa, e um elemento importante
da nossa gestão empresarial. Ao concretizar esta política ambiental, a NGPMB espera contribuir
para o desenvolvimento sustentável, e ao mesmo tempo obter vantagens sobre a concorrência.
As seguintes diretrizes ambientais devem contribuir para esse desenvolvimento:

MELHORIA CONTINUA
Com base nas legislações ambientais aplicáveis, requisitos dos clientes e outros parâmetros,
estamos apontando para sistematicamente e constantemente melhorar nossa proteção
ambiental. A NGPMB integra as atividades ambientais em todas as ações operacionais e define
metas distintas que todos os funcionários são obrigados a ajudar e implementar.

RESPONSABILIDADE DOS NOSSOS COLABORADORES
Promovemos o conhecimento ambiental e a conscientização de nossos colaboradores,
constantemente educando-os e motivando-os a agir com responsabilidade, além de suas tarefas
internas.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FUTURO
O impacto ambiental de novas atividades, produtos, tecnologias e processos é avaliado antes de
sua implementação. Neste contexto, os requisitos legais combinados com as especificações do
cliente constituem apenas os critérios mínimos. Nós direcionamos o uso de processos e
tecnologias amigáveis com o meio ambiente, com o objetivo de poupar recursos como matériaprima, energia e água.

REDUZIR EFEITOS AMBIENTAIS
Tomamos as medidas necessárias para evitar efeitos ambientais prejudiciais às nossas ações e
produtos. Usamos matérias-primas e recursos naturais com moderação e reduzimos as
emissões prejudiciais ao meio ambiente e a geração de resíduos. Neste contexto, também
tomamos medidas consideráveis quanto à prevenção de acidentes e a contenção dos danos.

MONITORAMENTO
Avaliamos regularmente o status da nossa empresa em relação à proteção ambiental, bem como
nossas práticas organizacionais para detectar pontos fracos e determinar as respectivas
medidas de prevenção e melhoria. Os efeitos das ações atuais e pretendidas da empresa, para
com o meio ambiente local, são regularmente monitorados e avaliados.

COMUNICAÇÃO E DIÁLOGO
Nós sempre conduzimos um diálogo aberto com clientes, autoridades e o público, sobre
questões ambientalmente relevantes da nossa empresa. Influenciamos nossos parceiros de
negócios a aderir a diretrizes ambientais equivalentes às nossas, e a comprometer-se
ativamente com a proteção ambiental.
A gestão da empresa e todos os membros estão empenhados em seguir esta política ambiental,
bem como aderir às legislações legais atuais, os requisitos do cliente e parâmetros adicionais.
Indaiatuba, 25.08.2017
Revisão 03

Daniel Rio
Diretor

Alexandre Barreiro
Supervisor da Qualidade

