Alutim | Dia do Meio Ambiente
No dia 05/06 comemoramos o Dia do Meio
Ambiente. Na Alutim este tema não está restrito a
apenas um dia no ano, ser uma empresa
comprometida com a sociedade em cada detalhe faz
parte do nosso dia a dia.
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Além deste projeto a empresa separa o lixo
reciclado desde 2012, colaborando com o SAMAE
(http://www.samaetimbo.com.br) responsável pela coleta
seletiva da cidade e realiza reuniões periódicas para
conscientizar os colaboradores a utilizarem os
equipamentos e materiais de forma eficiente
evitando o desperdício.
Essas ações só reforçam a nossa Missão e
Valores: Fornecer acessórios de metais para o
mercado de construção civil gerando valor e
satisfação aos nossos acionistas, clientes,
colaboradores e a sociedade, de forma ética, justa,
segura e com respeito.
Podemos dizer que consumindo os produtos
Alutim nossos clientes estão investindo para um
futuro melhor. E você?

Em constante evolução e buscando melhorias em
seus processos, no mês de Abril a empresa iniciou a
nova LAO – Liberação Ambiental de Operação, e
para atender de forma eficaz a todas as exigências da
prefeitura municipal de Timbó realizou em parceria
com a empresa Eko Engenharia Ambiental
(http://ekoconsultoria.com.br)
o
Plano
de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Líquidos e
Perigosos. Para alcançar os resultados, em 2018
serão realizados treinamentos para capacitar e
orientar gestores e colaboradores.
Além do Plano, a Eko realizou um Estudo de
Conformidade Ambiental, onde examinou o entorno
do nosso empreendimento e constatou que não há
poluição ou contaminação do solo ou da água.
O Plano de Gerenciamento analisou todos os
materiais que utilizamos no processo produtivo
como: EPI´s, embalagens específicas para
armazenamento de produtos, lixo orgânico, lixo
comum, borra de alumínio, pó de granalha,
lâmpadas, óleos, tintas, desmoldantes, graxas e
produtos contaminados. Todos esses materiais agora
terão destino correto em parceria com a empresa
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