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Missão 

Executar com qualidade os serviços de gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos do 
município, contribuindo para a diminuição dos impactos ambientais e com a preservação do meio 
ambiente.  

Promover e colaborar com a Educação Ambiental alinhados com os ODS – Objetivo do 
Desenvolvimento Sustentável através da integração das ações e atividades que desenvolvidas. 

 

Valores 

Parcerias 

Responsabilidade Socioambiental 

Ética 

Inovação e Qualidade 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 
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Ações da Ambiental 

Dia do Gari – 16 de maio 

Em comemoração ao Dia do Gari, a empresa prestou uma homenagem aos seus funcionários com o 

objetivo de agradecer e parabenizar estes trabalhadores que estão em campo, todos os dias, 

independente das condições climáticas. Reconhecemos a importância desses indivíduos para a 

realização com qualidade dos nossos serviços prestados, reconhecemos a importância destes para 

o município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Equipe Capina                                                                  Imagem 2: Equipe Varrição  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Equipe Feira                                         Imagem 4: Equipe URRCC           
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Dia 21 maio – Eleição da CIPA  A eleição da Cipa é realizada uma vez por ano de acordo com a NR5 

da portaria 3.214/ 08 junho de 1978. A comissão montada é pela empresa com o objetivo de 

inspecionar locais de trabalho e prevenir riscos de acidentes, se reúnem 1 vez por mês para discutir 

os assuntos de segurança da empresa. 

                              

 

 

 

 

Imagem 5: Eleição CIPA 

 

Dia 29 maio – Vacinação contra Gripe (Influenza) - A Secretaria de Saúde de Jacareí promove a 

campanha de vacinação contra gripe nas Unidades de Saúde do município. Pensando na saúde e 

prevenção aos funcionários, a Segurança do Trabalho da empresa em parceria com a UBS- 

Cidade Salvador que fica no entorno do Aterro Sanitário, mobilizou os funcionários para vacinação. 

A imunização foi disponibilizada a todos os colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 06: fila para vacinação                                              Imagem 07: Vacinação 
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Dia 12 Junho – Treinamento equipe de Motoristas – Segurança no Trânsito - Esta proposta faz 

parte do PROEAS (Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade), consta nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e nas metas da Agenda 2030, conforme indicado no descritivo de 

nosso programa. Estamos na década da “Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020”, oficialmente 

instalada pela Assembleia Geral da ONU em março de 2010 que visa à segurança no trânsito e dos 

veículos bem como o comportamento dos usuários em vias automobilísticas, entre outros.  A 

atividade foi organizada pela nossa equipe de Segurança do Trabalho e da Educação Ambiental. 

 

 

 

 

 

   

                             Imagem 8: funcionário no auditório                                Imagem 9: Palestra 

 

Dia 10 de Julho – Reunião com Sincomércio Jacareí  

 A reunião ocorreu as 10h no Sincomércio para o recebimento do coletor de pilhas e baterias que 

será direcionado para a EMEF Prof.º Joaquim Passos e Silva bairro cidade Salvador onde estamos 

iniciando o projeto piloto de Educação Ambiental permanente na unidade. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10: Parceria Concessão Ambiental e Sincomércio Jacareí 
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Dia 09 de Agosto – Reunião com os Pais de alunos – Entorno do Empreendimento 

Com o objetivo de aproximar da comunidade do entorno, a empresa solicitou a coordenação um 

espaço/tempo para conversar com os pais de alunos durante a reunião de “Pais e Mestres” 

agendada para este dia. 

 

 

 

 

  

Imagem 11: Pais na quadra manhã                                              Imagem 12: Conversa com os pais tarde 

 

15 de agosto Treinamento: Com o objetivo de garantir a segurança dos nossos colaboradores e a 

qualidade de vida, foi realizado o treinamento com o tema:  

 

Imagem 13: treinamento equipe 
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03 de setembro Reunião para realização do Diagnóstico Socioambiental  

Para conhecer melhor a comunidade do entorno ao empreendimento a Concessão Ambiental 

vai realizar a atualização do Plano de Comunicação e Participação Social. Dessa forma, a 

parceria com os órgãos públicos municipais foi fundamental para a execução e qualidade do 

trabalho. Agradecemos aos presentes (Secretaria de Saúde, Educação, Meio Ambiente, 

Assistência Social, Fundação ProLar) pela parceria e comprometimento! 

 

Imagem 14: Reunião de articulação para o Diagnóstico Socioambiental 

 

09 de setembro Palestra Prevenção ao Suicídio 

No mês de prevenção ao Suicídio não ficamos de fora e realizamos, em parceria com a 

Secretaria de Saúde e UBS - Unidade Básica de Saúde do bairro Cidade Salvador uma palestra de 

prevenção e orientação aos nossos colaboradores. Agradecemos a participação de todos e a 

parceria e apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Imagem 15:  Palestra Prevenção ao Suicídio 

Conceitos Gerais  

Esta proposta esta alinhada com os conceitos gerais do PROEAS e trabalharemos com eles direta e 

indiretamente sempre através da abordagem reflexiva e crítica, visando a promoção da 

sustentabilidade dentro do espaço escolar. São eles: 

• Sincronicidade - Abordagem das questões ambientais locais em com as questões e diretrizes 

globais; 

• Cidadania ambiental e global; 

• Política dos 5R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar, Repensar) 

• Democratização na divulgação do conhecimento 

• Sustentabilidade como garantia de continuidade e permanência do processo educativo 

 

5.1 – Resultados x ODS e Agenda 2030  
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Conseguimos de forma transversal colaborar com o fortalecimento ODS que propomos no PROEAS 

– Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Consideramos o início do programa muito 

positivo pelas articulações e parcerias estabelecidas e também pelas ações desenvolvidas junto à 

comunidade do entorno e também em outras áreas. 

Nos conceitos e metas da Agenda 2030 sabemos que os resultados são alcançados a médio e longo 

prazo. Toda mudança que queremos precisa ter início em um movimento e é assim que demos 

início a nossa jornada em prol da educação ambiental tão urgente e necessária para as mudanças 

de hábitos, posturas e valores para juntos alcançarmos o desenvolvimento sustentável. 

No quadro a seguir, relacionamos as atividades e ações realizadas que estão alinhadas aos ODS. 

Nº ATIVIDADES /AÇÕES ODS 

1 Segurança no Trânsito, Monitoramento de Segurança, 

Campanha de Vacinação, Homenagem aos funcionários, Cipa, 

treinamentos internos, Prevenção ao Suicídio.  

 

03  

2 Palestras aos Alunos e Professores, Formação de Professores. 
 

04 

 

3 Planejamento do Projeto sustentabilidade na escola, 

Recebimento de Visitas no Aterro Sanitário. 

 

 

11 

4 Propostas: Mosaico Ecológico, Tampinhas solidárias, coleta 

de Pilhas e Baterias, Palestras e Recebimento de visita ao 

Aterro Sanitário. 

 

12 
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5 Ações de 1 a 4, Monitoramento, Relatórios Parciais e de 

visita, Relatório Trimestral. 
 

16 

 

6 Articulação com as secretarias municipais (Mobilidade 

Urbana, Meio Ambiente, Educação, Saúde, Assistência 

Social), Articulação com o Sincomércio e unidades escolares. 

 

17 

 

 


