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PROJETO JAPPA
(A NECESSIDADE E A IMPORTÂNCIA DE PARCERIAS E DOS RECURSOS FINANCEIROS)

A Entidade JACARÉ RIBEIRÃO VIVO – ASSOCIAÇÃO P/PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL (JAPPA), tem como intuito principal a preservação ambiental, com
ênfase todo especial voltado para o Ribeirão Jacaré.
Apesar de existir há apenas 02 (dois) anos, a JAPPA está ativa e atuante e seus
associados disponibilizam vontade e experiência para o desenvolvimento de suas
atividades.
Contudo, nossa Entidade necessita de parcerias e recursos financeiros para a
ampliação de suas atividades e implantação de seus projetos. O surgimento e a
manutenção de uma ONG, com características e propostas sérias, assim como a
JAPPA, são de suma importância e ímpar para uma cidade como Itatiba.
A preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos de uma cidade é de vital
importância para se manter a qualidade de vida e.portanto a qualidade social do
lugar.
A população de Itatiba possui um afeto muito grande com o Ribeirão Jacaré. Isso é
decorrente do ribeirão ser um rio praticamente urbano, assim, ele faz parte do
cotidiano da cidade, das suas transformações e de suas relações dinâmicas. O que
ocorre hoje, é que a população itatibense “vira as costas” para o rio, devido ao
grande grau de poluição de suas águas.
O que a JAPPA pretende, é “resgatar” o rio para a cidade, chamando a atenção da
importância de se ter um rio urbano, itatibense e limpo. Tudo isso, para que a
sociedade itatibense volte a se familiarizar com esse rio, que é um aspecto natural
e,portanto pode ser considerado um patrimônio ambiental da cidade.
Assim a JAPPA luta para transformar essa utopia de ver o rio limpo em realidade.
As idéias, à vontade, o desejo, as propostas e projetos da JAPPA, são os alicerces
para a concretização dos objetivos principais da ONG.
Por isso a importância de se conseguir parceiros e recursos financeiros, pois só com
eles é que poderemos manter uma ONG como a JAPPA e trabalhar ainda mais para
obter sucesso e suprir os anseios da sociedade itatibense em relação à qualidade
ambiental da cidade.
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PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO DA JAPPA:
1. SEDE E PROFISSIONALIZAÇÃO:
- A atuação da Entidade, tem atraído o interesse e gerado solicitações cada
vez mais difíceis de serem atendidas, apenas com o corpo de voluntários.
A consolidação de seu crescimento e o atingimento de suas metas exige, após
criação de sua sede, a manutenção da mesma, para que abrigue suas
atividades, acervo, documentos (ecoteca, mapoteca, filmoteca, hemeroteca) e
reuniões, que são realizadas semanalmente.
A falta de pessoal dedicado profissionalmente às atividades da Entidade, vem
sendo sentida e causando dificuldades para realização de compromissos, que
exigem tempo e especialização, nem sempre disponíveis apenas no nível de
voluntariado.
RECURSOS NECESSÁRIOS (Projeto: Sede e Profissionalização)
ESPECIFICAÇÃO
VALOR EM R$
Locação (anual c/ impostos)
R$ 10.000,00
Limpeza, CPFL, Telefônica, Internet (anual)
R$ 4.800,00
Microcomputador c/ impressora multifuncional
R$ 2.300,00
Material de consumo (anual)
R$ 2.400,00
Encarregado ou Secretaria Exec. c/ encargos (anual)
R$ 36.000,00
Funcionário Operacional c/ encargos (anual)
R$ 20.000,00
TOTAL

R$ 75.500,00

2. CONSCIENTIZAÇÃO:
- A proposta da JAPPA é conscientizar a população, trabalhando nos diversos
segmentos da sociedade. Pretende-se criar campanhas de conscientização
junto às redes públicas e privada de ensino de Itatiba. A idéia é de se fazer
folhetos, cartazes, palestras e trabalhos interativos, além de visitas ao rio para
limpeza, conhecimento e divulgação.
Através dessa conscientização as adesões de novos associados tende a
aumentar e consequentemente aumentar o número de voluntários.
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2.1 PROJETO
COLORIR

DESENHOS

E

HISTÓRIAS

LÚDICAS

PARA

- Pretende-se fazer a distribuição de folhetos sobre a temática do Ribeirão
reproduzido em um número de 15 mil folhetos.
Os folhetos serão distribuídos nas escolas e junto será associado à
distribuição de livros a alunos.

RECURSOS NECESSÁRIOS (Projeto Desenhos e Histórias)
ESPECIFICAÇÃO
VALOR EM R$
Folhetos (15.000)
R$ 3.000,00
Cartazes (500)
R$
500,00
Fichas de Adesão (5.000)
R$
400,00
Anúncios mídia (TV, rádio e Jornal)
R$ 10.000,00
Livros para doação (2000)
R$ 12.000,00
Projetor Multimídia
R$ 4.000,00
Notebook
R$ 2.500,00
Desenhista
R$ 3.000,00
TOTAL

R$

35.400,00

3. VISIBILIDADE
- É importante para conscientização de todos que os trabalhos realizados ou a
realizar pela JAPPA, sejam divulgados nos meios de comunicação local e
regional (jornal, rádio, revistas, internet, etc).
A JAPPA, hoje conta com um espaço virtual (www.ribeiraojacare.com.br),
onde mantêm informações sobre a ONG, seus trabalhos desenvolvidos, sobre
questões relativas ao meio ambiente e também um espaço, onde as pessoas
podem dar sugestões, fazer críticas, denúncias e também se filiarem à
Entidade.
Para dar mais visibilidade à questão do Ribeirão Jacaré, a JAPPA vem
participando e divulgando informações em eventos culturais ou festivos na
cidade (dia da água, dia do meio ambiente, feiras culturais, carnaval, etc.),
com palestras e apresentações.
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Nessa vertente visibilidade pretende-se mostrar o Ribeirão Jacaré através de
filmes-testemunhos a serem feitos, através do Projeto “EU VI”.
A visibilidade ocorre também com o Projeto “JAPPATOUR”, que leva as
pessoas para a margem do Ribeirão, desde sua nascente até sua foz, afim de
inseri-las nos problemas que ele sofre.
A JAPPA construiu bonecos “ZÉ DO RIO” e foram colocados em pontos do
ribeirão (05), alertando a todos os munícipes que não esqueçam de olharem
para o seu rio, para o rio de sua cidade.

RECURSOS NECESSÁRIOS (Projeto Visibilidade):
ESPECIFICAÇÃO
Assessoria de Imprensa
Filmadora
Maquina fotográfica
Divulgação em jornais, revistas e TV
Material para produção do “Zé do Rio”
Manutenção do “Zé do Rio”
TOTAL

VALOR EM R$
R$ 15.000,00
R$ 2.500,00
R$
700,00
R$ 10.000,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 31.200,00

3.1 PROJETO “EU VI”
- O Projeto “Eu Vi” tem como objetivo realizar entrevistas com os
moradores itatibenses que viveram próximos ao Ribeirão Jacaré e o
conheceram limpo, para que estes possam nos dar seus depoimentos de como
era ter um rio urbano fazendo parte do cotidiano da cidade. Essas entrevistas
serão filmadas e documentadas e posteriormente guardadas em acervo a ser
criado.
RECURSOS NECESSÁRIOS (Projeto “Eu Vi”):
ESPECIFICAÇÃO
Estúdio de Gravação
Filmadora
Organização de acervo
TOTAL

VALOR EM R$
R$ 10.000,00
R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
R$

17.500,00
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3.2 PROJETO JAPPATOUR
- O JAPPATOUR já vem sendo realizado e constitue-se em visitas
regulares ao Ribeirão, para criar a familiaridade e resgatar o sentimento
de que o rio tem a ver com o cidadão, de que o rio faz parte da dinâmica
da cidade e de que ele é um importante estruturador sócio-ambiental para
a cidade, com seu desenho paisagístico e sua possibilidade de vivência
harmônica entre o cidadão e a fauna e flora aquáticas.
O programa é feito de modo independente para todo e qualquer
interessado em programação aberta, e também para passeios reservados
para escolas e instituições.
RECURSOS NECESSÁRIOS (Projeto Jappatour)
ESPECIFICAÇÃO
Divulgação em jornais e revistas
Água, Lanche
Aluguel de ônibus (24 passeios/ano)
Brinde aos participantes (ano)
Monitores
TOTAL

VALOR EM R$
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 5.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.400.00
R$ 14.900,00

3.3 PROJETO ESPAÇO VIRTUAL
- Manutenção e aperfeiçoamento de site e blog da Entidade para
disponibilização e acesso no espaço cibernético. Hoje já contém álbuns
de fotos, relatórios, atas, memórias, vídeos, contatos, etc.

RECURSOS NECESSÁRIOS (Projeto Espaço Virtual)
ESPECIFICAÇÃO
VALOR EM R$
Acessória especializada
R$ 10.000,00
Pagamento de domínios
R$
100,00
TOTAL

R$ 10.000,00
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4. DIAGNÓSTICO CONTÍNUO
- A JAPPA pretende fazer um mapeamento de todos os efluentes e afluentes
de Itatiba. Assim criaremos um acervo de arquivos que serão disponibilizados
para diversos estudos.
É nosso objetivo também, identificar e cadastrar o uso do solo ao longo do
Ribeirão Jacaré. Dessa forma será possível confirmar quais são as empresas
que mais utilizam as águas desse rio e as que mais poluem. Junto a isso,
pretende-se identificar e nomear todos os canos que apontam para o Ribeirão.
Além disso, a JAPPA realizará o monitoramento da qualidade das águas do
rio em visitas periódicas com medição de oxigênio, temperatura e pH da água
do ribeirão. Assim será possível identificar no percurso do rio, pontos de
despejo de cargas poluidoras industriais e domésticas. Também nos
propiciará, fazer registros regulares da situação do ribeirão para efeito
comparativo e de acompanhamento da evolução dos trabalhos.

4.1 PROJETO MONITORAMENTO DO RIO
- A JAPPA realiza um trabalho de constante monitoramento do Ribeirão
Jacaré. Esse trabalho visa diagnosticar a qualidade das águas do ribeirão
através da fiscalização e da medição com um aparelho próprio de
parâmetros como oxigênio, pH da água entre outros.
Esse monitoramento é feito periodicamente em pontos pré-determinados,
assim é possível comparar as prováveis diferenças entre uma medição e
outra.
Em cada medição é feito um relatório contendo informações específicas
do rio e do ambiente.
Por ora, o grau de agressão ambiental é tamanha, que torna ociosa a
análise mais detalhada das águas, além do que, ela é muito onerosa do
ponto de vista de custos operacionais.
Em algum tempo, futuramente, será demandada a análise toxicológica
mais detalhada. Necessários recursos para aquisição imediata de
aparelho de aferição de oxigênio, temperatura e pH, que no primeiro
momento se fez com equipamento cedido pela SABESP.
Ainda consideramos que será necessário e premente, patrocínio ou
parceria para coleta e análise detalhada de um número bem maior de
parâmetros e elementos, como DBO, DQO, metais pesados, entre outros.
7

4.2 PROJETO INCURSÕES FÍSICAS AO CURSO DO RIO
- Pretende-se realizar incursões pelo leito do rio, visitando locais
inacessíveis pelas margens, a fim de verificar as condições e a existência
de fontes de poluição e lançamento de efluentes industriais ou
domésticos. Necessária a aquisição de roupas especiais e equipamento
fotográfico e vacinação do pessoal envolvido nesse projeto.
4.3 PROJETO MAPEAMENTO DOS CANOS QUE TERMINAM NO
RIO
- Mapear trecho por trecho do ribeirão, mapeando e identificando cada
cano que nele desemboca, identificando sua natureza (água pluvial,
esgoto ou efluente industrial) e seus respectivos responsáveis.
Este projeto se conecta com o anterior, pois muito destes canos situam-se
em áreas inacessíveis pelas margens.
RECURSOS NECESSÁRIOS: (Projeto Diagnóstico Contínuo)
ESPECIFICAÇÃO
VALOR EM R$
Software para criação de mapas
R$ 2.000,00
Phmetro (03)
R$ 1.800,00
Roupas para percorrer trechos do rio (10)
R$ 5.000,00
Equipamento fotográfico (3)
R$ 1.500,00
Biólogo (contratação c/ encargos) – anual
R$ 25.000,00
Análises Químicas (anual)
R$ 120.000,00
Botas especiais (cano longo) – 10 pares
R$ 1.000,00
TOTAL

R$ 156.300,00

5. IDENTIFICAÇÃO DE NASCENTES
- A JAPPA irá identificar as nascentes do Ribeirão Jacaré para que possamos
conhecer melhor nosso rio e sua história. Além disso, a JAPPA pretende
realizar um cadastro das pessoas que vivem nas fazendas e sítios onde se
encontram possíveis nascentes do Ribeirão Jacaré.
A idéia também é de resgatarmos a flora nativa existente ao longo do ribeirão
para que possamos junto a isso, resgatar a fauna e a paisagem típica do local.
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Para isso procuraremos contato com universidades onde estudantes e
professores de diversas áreas, como biologia, gestão ambiental, ecologia,
poderão nos ajudar a identificar o ambiente natural do ribeirão antes da
intervenção do homem.

RECURSOS NECESSÁRIOS (Projeto Nascentes):
ESPECIFICAÇÃO
Material de apoio – Anual
(Combustível, transporte, material consumo, etc)
Pessoal
Treinamento
Relatório e mapas
TOTAL

VALOR EM R$
R$ 10.000,00
R$ 30.000,00
R$ 2.000,00
R$ 10.000,00
R$ 52.000,00

6. RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS E MATA CILIAR
- Tem sido observado e grande número de mananciais tem desaparecido em
Itatiba. Quando ainda existentes, também se observa relativo descuido com o
seu entorno.
Da mesma forma parece inexistir preocupações históricas com a preservação
de mata ciliar no município como de resto parece ocorrer em todo o país. O
que se observa são iniciativas recentes direcionadas a esse assunto, em geral
pela área governamental, algo divorciada da iniciativa particular e da
consciência dos proprietários das áreas sob pressão.
Este projeto objetiva a abordagem desses proprietários e a propositura de
parcerias para resgatar e conservar mananciais e mata ciliar se necessário
reconstituindo-as.
A primeira fase desse projeto obrigatoriamente se referirá pelo projeto 5 acima
(IDENTIFICAÇÃO DE NASCENTES).

RECURSOS NECESSÁRIOS:
A DEFINIR
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7. ECOTECA
- A Ecoteca é uma biblioteca de caráter ambiental, que será destinada a ser o
repositório de acervo de informações e dados, multimídia. É um espaço
específico para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao meio
ambiente, onde alunos, professores, pais e demais integrantes da sociedade
civil, possam ter acesso gratuito a informações e instruções sobre meio
ambiente, reciclagem e educação ambiental.
A intenção é proporcionar meios de pesquisas e imbutir o cidadão dentro da
necessidade de se fazer algo pelo planeta, pensando localmente, ou seja,
iniciando pela nossa cidade. No local deve haver espaço para biblioteca,
vidioteca, espaço para palestras, atividades abertas variadas e espaço para o
cultivo de hortas.
• INTRODUÇÃO:
- A problemática ambiental é uma discussão contemporânea. Por ser
emergente, requer estudos de prevenção e de educação.
A educação ambiental, por exemplo, vem se transformando numa ferramenta
indispensável, se entendida como sendo uma educação política de formação
para a cidadania ativa que visa uma ação transformadora da realidade sócioambiental.
A palavra “desenvolvimento” torna-se um conceito chave em um momento
mundial onde o seu alcance é tido como indispensável para a sobrevivência
em um mundo cada vez mais competitivo. A questão que se dá em torno desse
conceito, é que a linha que se define desenvolvimento, está diretamente
relacionada com a lógica econômica e em hipótese alguma, fora dela.
Esse tema – o desenvolvimento – enraizou-se na sociedade de maneira tal,
que aqueles que tentam apontar limites ao crescimento são vistos como
conservadores de um avanço inevitável e maravilhoso.
Tanto no caráter global como no local, ocorrem degradações ambientais,
como por exemplo, a produção de gás carbônico e milhares de outros
poluentes, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, acúmulo de lixo
tóxico, chuvas ácidas, dentre outros.
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A permanência de tais problemas devido à permanência dos padrões de
produção e consumo atuais, constitui sérios riscos para a sobrevivência de
populações do planeta no futuro.
Infelizmente a fome capitalista nos colocou diante de uma situação bastante
preocupante e ao mesmo tempo nos obrigou a desenvolver uma consciência
ambiental inédita. A idéia que a natureza é infinita e que poderíamos utilizá-la
sem receio o u pudores, chega ao seu fim.
No Brasil várias Leis então foram criadas, principalmente depois da
Constituição de 1988, para defender nossos recursos naturais.
E foi justamente nessa transição que surgiram atores sociais, cujo papel que
desempenham, é a conscientização da população e das autoridades para que
viessem a desempenhar um modelo de sociedade sustentável.
Os padrões de produção e de consumo passaram a redefinir, cada vez mais
profundamente, tanto o estado das águas, do ar, dos solos, da fauna e flora,
quanto das próprias condições da existência humana: seus espaços de moradia
e trabalho, seus fluxos migratórios, as situações de saúde.
O Estado de São Paulo, com 32 milhões de habitantes, gera 40% do produto
nacional e concentra 50% da capacidade industrial instalada no país. Por isso,
exibe a incômoda posição de sediar um universo de 60 mil indústrias, no qual
se destaca um grupo de 1900 organizações responsáveis por 90% das formas
mais graves e perigosas de poluição industrial no Brasil (segundo
levantamento da CETSB/IBAMA).
Inevitavelmente o desenvolvimento também chegou a Itatiba, trazendo todo o
seu progresso nas suas formas mais benéficas e maléficas e aquele vínculo
que os cidadãos tinham com o ambiente em que viviam hoje se transformou.
Itatiba/SP, assim como qualquer outra cidade do mundo, adotou a cultura
desenvolvimentista, pois nenhuma sociedade quer ser classificada como “não
desenvolvida” nesse mundo capitalista e globalizado em que vivemos.
Somos obrigados então, a adotar as culturas dominantes de desenvolvimento.
No caso de nossa cidade, a construção da cultura e identidade dos cidadãos
ocorreu por conta da relação dos mesmos com o meio ambiente, com os
aspectos naturais da cidade. Por isso, acreditamos que Itatiba deva valorizar
essas riquezas naturais que possui, preservando-a para conhecermos melhor a
memória, a cultura e a identidade de nossa cidade.
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• JUSTIFICATIVA
- No Brasil, é crescente a preocupação em corrigir as atitudes nocivas ao meio
ambiente, que sofre os impactos que o homem vem lhe causando, por isso,
felizmente o tema já faz parte de currículos escolares na maioria das escolas.
Isso já é um grande avanço defensivo e preventivo. Porém, ainda faltam às
escolas, como também aos interessados em geral em ecologia e
ambientalismo, lugares especiais para pesquisas e demonstrações.
• OBJETIVO
- Implantar na cidade de Itatiba, um espaço designado para proliferação da
educação ambiental. A idéia é criar uma ECOTECA, onde alunos,
professores, pais e demais integrantes da sociedade civil possam ter acesso
gratuito a informações e instruções sobre meio ambiente e reciclagem.
A intenção é proporcionar-lhes meios de pesquisar e saber mais a fim de
imbutí-los da necessidade de se fazer algo pelo planeta ao começar pela nossa
cidade. No local deve haver espaço para biblioteca, mapoteca, vidioteca,
espaço para palestras, atividades abertas variadas e espaço para cultivo de
hortaliças.
• ESPECIFICAÇÕES
•
- Na biblioteca deverá haver acervos especializados em meio ambiente,
reciclagem, fauna e flora da cidade de Itatiba e região;
- Na vidioteca o acervo deverá abordar os temas acima especificados;
- Sala de exposição, onde ficarão os trabalhos dos alunos do ensino
fundamental e médio de Itatiba. Também, eventuais exposições do tema,
trazidos, por exemplo, de outras ECOTECAS do país;
- Sala para oficina de arte e educação ambiental, que deverá ser coordenada
por especialistas pedagógicos propiciando um processo de “alfabetização
ecológica”.
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• PLANO DE AÇÃO
- Reunir e capacitar equipe para gerenciar o espaço a ser criado, contando
com profissionais de diversas áreas e suas experiências.
Ampliar o debate sobre as questões ambientais buscando soluções para a
mesma que pode ser no âmbito local ou não.
Divulgar o espaço em todos os seguimentos sociais e buscar apoio cultural e
financeiro através de parcerias em empresas públicas e privadas.
Contribuir para a preservação e conscientização do meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Palestras e vídeos devem ser abertos ao público geral ou específico, como por
exemplo, agricultores. Para esses, a conscientização sobre os perigos do uso
de agrotóxicos e o seu local de designação após o uso.
Devem ser explorados os aspectos naturais da cidade, caminhadas ecológicas
e visitas à locais rurais que ajudem na educação ambiental. Também devem
ser programadas com as escolas do município.
Resgatar a memória, a identidade e a cultura de Itatiba, mostrando ao público,
fotos, vídeos e outros materiais que revelem como a cidade se desenvolveu e
os marcos principais que mudaram com o crescimento da cidade, como por
exemplo, contar a história do Ribeirão Jacaré, reunindo depoimentos de
antigos moradores que possam dizer como ele era antes de ser poluído e quais
eram a ligação e o que ele representava para a cidade.
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RECURSOS NECESSÁRIOS: (Projeto Ecoteca)
ESPECIFICAÇÃO
Televisão LCD 46”
Mini telão
Projetor Multimídia (data-show)
DVD player
Computador
Multifuncional
Ventilador de Teto (2)
Carteira de Aluno (50)
Estante Biblioteca (20)
Mapoteca
Armário (2)
Mesa para pesquisa (05)
Bancada para Oficina (02)
Livros (3000)
Fitas vídeo/DVD (30)
Retroprojetor
Palestrantes (03) – anual
TOTAL

VALOR EM R$
R$ 5.000,00
R$
250,00
R$ 2.000,00
R$
200,00
R$ 1.500,00
R$
800,00
R$
400,00
R$ 3.472,50
R$ 2.760,00
R$ 1.450,00
R$
980,00
R$ 1.500,00
R$
760,00
R$ 45.000,00
R$
900,00
R$
430,00
R$ 28.800,00
R$ 97.902,00

8. SELO AMBIENTAL JAPPA (Apresentação)
- Este será um selo concedido pela JAPPA para empresas reconhecidas pelo
seu comprometimento com a causa social e ambiental.
Para recebê-lo, a empresa deve se adequar a algumas normas de conduta na
qual a empresa se compromete a adquirir novas posturas sociais e ambientais.
Com isso a empresa ganha marketing social e ambiental, ou seja, ela
conquistará o direito de usar o selo em todo o seu material de comunicação,
criando assim, valor agregado aos olhos de seus clientes.
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• O QUE É
- É um selo concedido pela JAPPA – Associação Para Preservação Ambiental
para empresas reconhecidas pelo seu comprometimento com a causa social e
ambiental.
• COMO RECEBER O SELO
01 – A empresa deve primeiramente ter interesse em se comprometer a
adquirir novas posturas sociais e ambientais e em seguir Normas de Conduta;
02 – Após a assinatura de um termo de compromisso entre as partes a
empresa fará uma contribuição mensal e passará a constar do rol das
mantenedoras da JAPPA.
03 – Equipe da JAPPA visitará a empresa a fim de levantar dados para a
elaboração de um diagnóstico e de um prognóstico para que seja
implementado um Programa de Qualidade Ambiental
04 – Após a assinatura do termo de Compromisso e da implementação do
Programa de Qualidade Ambiental, a empresa receberá um certificado e o
Selo Ambiental da JAPPA que poderá ser utilizado em seu site, cartazes,
banners internos e demais materiais institucionais.
05 – O termo de compromisso será renovado anualmente , ocasião em que
uma equipe da JAPPA visitará a empresa a fim de avaliar o cumprimento das
Normas de Conduta.
06 – Durante toda a vigência do termo de Compromisso, a JAPPA fica
disponível para eventuais correções no programa de Qualidade Ambiental e a
empresa receberá, em boletins trimestrais, informações sobre atividades da
JAPPA.
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• O QUE A EMPRESA GANHA COM ISSO
- Marketing social e ambiental, ou seja, ela conquistará o direito de usar o selo
em todo seu material de comunicação, criando assim valor agregado aos olhos
de seus clientes.
Ganha também a assessoria técnica para a implementação do Programa de
Qualidade Ambiental, onde os funcionários serão conscientizados para
REFLETIR, RECUSAR, REDUZIR, REUTILIZAR e RECICLAR no dia-adia da empresa. Isso representa redução de custos e consequentemente
LUCRO.
Todos ganham.
É lucro para empresa, para o Meio Ambiente, para a sociedade e é claro, para
o Planeta.

• NORMAS DE CONDUTA
1. Implementar junto aos seus funcionários o programa de Qualidade
Ambiental, visando a renovação de valores, hábitos, posturas e atitudes
que irão resultar em efeitos diretos na otimização de recursos, gerando
economia e inúmeros benefícios para a própria empresa, para os
funcionários, para a sociedade, para o meio ambiente, para nossa Itatiba
e para o Planeta.
2. Promover atividades para a conscientização ambiental de seus
funcionários através de palestras, oficinas e distribuição de material
educacional.
3. Destinar de forma ambientalmente correta, todos os seus resíduos.
4. Procurar sempre incluir critérios sócio-ambientais
investimentos, compras e contratações de serviços.

em

seus

5. Promover a melhoria contínua de seus processos para que sejam sempre
ambientalmente sustentáveis, como: substituir sacos plásticos por sacos
de papel, distribuir brindes ou presentes confeccionados com material
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reciclável, confeccionar blocos
reaproveitamento de papel, etc...

de

anotação,

feitos

com

6. Estar em conformidade com a Lei Ambiental vigente
7. Divulgar suas posturas e ações em prol do meio ambiente para seus
clientes e fornecedores.
8. Zelar por princípios éticos e morais em suas atividades, estando atenta
ao seu papel social como empresa.

RECURSOS NECESSÁRIOS: (Projeto Selo Ambiental)
ESPECIFICAÇÃO
VALOR EM R$
Assessoria para montagem das normas
R$ 2.000,00
Inspeções e Verificação Periódica das Normas
(pessoal)
R$ 12.000,00
Técnicos para treinamento de pessoal
R$ 20.000,00
Selos (montagem e produção)
R$ 1.500,00
Holográfico
R$ 1.500,00
TOTAL

R$ 37.000,00

Itatiba/SP, dezembro de 2.009.
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