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CATEGORIA:  RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Responsabilidade Social faz parte do planejamento anual da empresa e de seus valores. Através de recursos próprios e 
de incentivos fiscais, a Guanabara está sempre investindo em projetos socioculturais, apoiando artistas locais e 
regionais, levando cultura, esporte e boa música gratuitamente a população onde atua. Sua meta ao investir nas ações 
sociais, é facilitar o acesso, e, conseqüentemente, despertar um maior interesse na população por estas atividades.  

São muitas as frentes de investimento em Responsabilidade Social realizadas pela Guanabara e todos os programas 
são integrados num modelo de gestão que preza pela ética, transparência e relacionamento com os clientes externos 
e internos. Não é a toa que a Expresso Guanabara, constantemente recebe premiações pelo seu compromisso com o 
social. 

Os recursos tecnológicos, proposta de divulgação e promoção destas ações são feitas através de: redes sociais, 
televisão, jornais, panfletos, internet, etc. 

 

BOA PRÁTICA: PROJETO 01 - CAMINHOS MUSICAIS 

Nome da Ação: Caminhos Musicais Guanabara – Orquestra Filarmônica Estelas da Serra (Recursos Próprios) 

Este projeto surgiu em 2010 e permanece consolidado na empresa, com o intuito de fazer inclusão social e gerar 

oportunidades no campo musical para as crianças carentes do município de Croatá/CE, acreditando que o aprendizado 

musical amplia o entendimento e o conhecimento dos diversos estilos musicais, dos ritmos e dos autores da nossa 

música, melhora o nível intelectual e a integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim 

como a promoção de interação e comunicação social. 

O Objetivo deste projeto é investir na cultura regional, inclusão social das crianças envolvidas, levando música de 

qualidade e gratuita, tendo como público alvo a população dos municípios do norte e nordeste onde a empresa atua 

com a apresentação da orquestra. 

As Atividades Desenvolvidas são: Turnê de apresentação da Orquestra Filarmônica mensalmente, com um repertório 

eclético, em várias cidades do Nordeste  onde a Guanabara detém uma forte penetração; gravação de DVD;  

Os Resultados Obtidos: Encanto e emoção do público que ovacionou de pé os jovens talentos, associando a uma 

imagem positiva da Guanabara pelo desenvolvimento de um projeto de grande magnitude. Crescimento musical à 

crianças carentes que compõem a Orquestra , além do incentivo à atividades educacionais e culturais; 

Fundação Vamos Fazer Arte (Construção da Sede Para Ensaios da Orquestra Filarmônica) (Recursos Próprios)  

Em 2012 foi concluída a construção da sede para ensaios da Orquestra Filarmônica, com toda acústica e instrumentos 

necessários, reforma da estrutura física para ensaio com capacidade para 200 crianças. 

 

NOVA SEDE CONSTRUIDA PELA GUANABARA 

     



BOA PRÁTICA:  PROJETO 2 - ESPORTE E CIDADÃO 

 
Nome da Ação: - Programa Paratletas Esportistas- (Recursos Próprios) 
 
A Guanabara conta com equipe de paratletas que fazem parte do nosso quadro de funcionários e apóia os mesmos 
nas competições em diversas modalidades: Natação, Ciclismo, Basquete, Tênis de Mesa, Halterofilismo. Sendo vários 
deles recebedores de medalhas de ouro em competições nacionais e internacionais. 

Este programa teve início em 2010 e continua consolidado na empresa, tem como objetivo levar esporte, laser e 

cultura , valorizando e divulgando os talentos a população do nordeste, inserindo os atletas deficientes no 
mercado de trabalho, respeitando suas necessidades esportivas e aproveitando positivamente suas 
habilidades e competências em cada modalidade esportiva. 

As Atividades Desenvolvidas: Apoio com deslocamento dos atletas e sua equipe nas competições, bem como auxílio 
financeiro. Contratação de Paratletas Esportista como funcionários na função de Aux de Marketing. 

   

 

BOA PRÁTICA:  PROJETO 3 - FAZENDO CULTURA NA COMUNIDADE 

 
Nome da Ação: Centenário de Luiz Gonzaga (Recursos: Incentivos Fiscais) 

Em 2012 comemora-se o centenário do nascimento do sanfoneiro que revolucionou a música popular brasileira, em 

vários eventos e cidades do país. A Guanabara, por ser uma empresa ligada a valorização da cultura regional, não 

poderia deixar passar a da em branco e presta uma homenagem ao Rei do Baião, adotando uma pintura especial em 

um dos ônibus de sua frota. 

Criada pela agência de publicidade SG Propag, a pintura estampa o ônibus que transportou do Ceará à Exu (PE), terra 

natal do Gonzagão, a Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra para a apresentação da turnê 2012 do Projeto Caminhos 

Musicais Guanabara emocionando a população de Exu. 

   

 

 



 

BOA PRÁTICA:  PROJETO 4 – TRANSPORTANDO ARTE E CULTURA POR ONDE PASSA 

 

A Guanabara apóia e patrocina diversos projetos de artistas locais e regionais, nas diversas áreas, tais como Esporte, 
Música, Publicação de Livros, Teatros, etc., valorizando e divulgando os talentos da nossa terra. Apoiando com 
deslocamento dos atletas e sua equipe nas competições, bem como fornecendo auxílio financeiro.  

Nome da Ação: - ESPORTE: Maria da Conceição de Meneses Nery (Maratonista) / Cícero Antônio Pinheiro dos Santos 
(Animal - Maratonista) / João Vieira do Nascimento “João Ligeiro” (Maratonista) / Fernando Luciano Barros Xavier 
“Pangaré” / Willian Cosme Ferreira (Tenista) / Geovane Nascimento da Silva (tenista) / Grupo Yê Capoeira / Daniel 
Carneiro dos Santos e Vanilson Neves (Circuito Corrida dos Carteiros em Natal)  

Nome da Ação: MÚSICA: a) Música Brasileira no Século XVIII (Fundação Raimundo Fágner) - Nas cidades de Orós/CE 
e Icó/CE, um projeto de arte educação com base na música brasileira do período clássico do século XVIII. Socialização 
de 370 crianças e adolescentes de 07 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social e cultural. Público Alvo: 
população de Fortaleza/CE, Orós/CE e Icó/CE . Atividades Desenvolvidas: Oficinas de canto coral, Oficinas de Música, 
Oficinas de Arte, apresentação em Teatros. b) Bandas Locais: Mary Jane / Banda Medulla / Banda “ATrigger to 
Forget”. 

Nome da Ação: PUBLICAÇÃO DE LIVRO: a) Cachaça e Rapadura na Cultura Cearense - O projeto visa efetuar o 
registro em meio impresso de manifestações do patrimônio cultural brasileiro relacionadas aos saberes tradicionais. A 
obra será constituída por textos produzidos a partir de pesquisas sobre o fazer de mestres no fabrico da rapadura e da 
cachaça, a história dos engenhos no Ceará, bem como a influência destes produtos na cultura cearense. Na ilustração 
serão utilizadas xilogravuras e fotografias, elaboradas especialmente para a obra; b) Publicação de Livro: Nicestrigas - 
Este projeto pretende realizar publicação, documentário e exposição sobre a trajetória de Nice e Estrigas, casal que 
atua na cena artística cearense há mais de 60 anos. Nilo Firmeza, 92, além de dedicar-se à pintura, publicou cerca de 
20 livros sobre a arte no Ceará. Nice, 90, é também artista plástica e mantém até hoje atividade como arte-educadora. 
Os próprios artistas indicarão as mais significativas obras produzidas neste percurso para compor os produtos e 
mostra representativa do casal.  
Nome da Ação: CULTURA: a) Vila São João - O projeto visa a promoção e realização de arraias, concurso de 
quadrilhas, show artísticos, divulgação da cultua regional e loca no estado do Ceará. b) Encontro de Busólogos - Este 
programa visa estreitar a relação da empresa com um grupo que tem como hobbie a paixão por ônibus. São realizados 
encontros e palestras abordando temas referente a busologia, a história, operação, manutenção e ações de marketing 
da Guanabara. c) Educação: Palestras sobre Marketing nas Universidades e o Programa Portas Abertas - Palestras nas 
universidades e visita de universitários às instalações da Guanabara. Este programa visa estreitar relação com público 
universitário, possibilitando troca de conhecimento e contribuindo com a formação de futuros profissionais das áreas 
de marketing, publicidade, propaganda e turismo. São feitas visitas quinzenais na Guanabara, realizadas por 
Universidades de Fortaleza com objetivo de mostrar a empresa e toda a dinâmica que envolve o transporte 
rodoviário. 

Nome da Ação: TEATRO: Grupo Vem Arte – “Espetáculo Nicolau Tinha uma Ideia” - Espetáculo “O Palhaço Sapeca 
Levado da Breca / Cia Cearense de Molecagem / Dupla de Humor Paçoca e Fubá / Instituto Carruagem de Arte e 
Cultura / Free Lancer – Espetáculo Peter Pan. 

 

 

    

 

 



BOA PRÁTICA:  PROJETO 5 – DOAÇÃO SOLIDÁRIA 

Nome da Ação: Doação Solidária a Instituições de Caridade - (RECURSOS PRÓPRIOS) 

Programa já consolidado na empresa desde 2007. Tem como objetivo o repasse financeiros e objetos Achados e Perdidos de 
passageiros nos ônibus são destinados a diversas instituições como: Pequenos Cotolengos Dom Orione/ Movimento Ibiapino 
de Mulheres - MIM/ Lar Torres de Melo/ Casa do Idodo Caminho de Emaus/ Associação dos Moradores da Ocupação 
Campos Novos/ Fraternidade Aliança Toca de Assis/ IPREDE - Instituto de Prevenção a Desnutrição e a excepcionalidade/ 
Grupo Espírita Ana Amélia/ Igreja Evangélica Congregacional Maanaim/ Centro de Reabilitação e Socialização Comunidade 
Evangélica Maanaim/ Comunidade Santa Terezinha,  e outras entidades filantrópicas. 

     

BOA PRÁTICA:  PROJETO 6 - INDICADORES DE SUCESSO – PREMIAÇÕES (agraciada por diversos anos) 

Prêmio ANTP/ABRATI 2011 - "Boas práticas do Transporte Terrestre de Passageiros" 

 
Melhores Empresas para Trabalhar no Ceará   

 
Certificada pelo Selo Cultural  

 
 
 
 
 
 

Prêmio Contribuintes (Ceará e Piauí – Melhores e Maiores em Arrecadação) 

                    
 

Prêmio Delmiro Gouveia Desempenho Econômico e Financeiro e Desempenho Social (12 prêmios em várias edições) 

 
Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Combustível – Despoluir/Melhoria na Qualidade do Ar 

     
Prêmio CEPIMAR de Responsabilidade Socioambiental 

 

 

2011201120112011    



CATEGORIA:  RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 
Preocupada com os acontecimentos em relação ao meio ambiente e ciente de sua responsabilidade, a Expresso Guanabara investe 
em vários projetos ambientais que assegurem uma melhor qualidade de vida às futuras gerações e a preservação do meio em que 
vivemos. 

 

BOA PRÁTICA:  PROJETO 1 – ECO BUS 

 
Este projeto visa a pesquisa, estudo e coleta dos resíduos sólidos gerados pela atividade humana na Guanabara e que devem ser 
descartados ou eliminados de forma adequada; colaborando  na manutenção das funções e componentes do ecossistema e 
contribuindo assim  com qualidade de vida para as pessoas, tendo em conta a beleza do ambiente e a sua função como fonte de 
energias renováveis. 
Os principais objetivos são: a) Aplicar o processo de reciclagem dentro da empresa contribuindo com a natureza e conscientizando 
nossos colaboradores sobre a preservação do meio ambiente; b) Reduzir custos para empresa, além de reaproveitar materiais que 
poderiam vir a poluir natureza; c) Renovar o compromisso sócio-ambiental da empresa com práticas difundidas e de conhecimento 
dos funcionários e da sociedade. 

A empresa realizou  pesquisas onde foi constatado que grande quantidade de resíduos que  poderiam ser reciclados ou reusado. 

 
Com isso foi feito um protótipo de ônibus (ECO BUS) com materiais reciclados para receber este material, a fim de ser feita a 
triagem e coleta pelas parcerias firmadas para este fim.  

Processos Executados: Treinamento com os ASG’S limpeza predial; Abertura com novas parcerias; Levantamento de dados; Estudo 
de acondicionamento dos resíduos; Acompanhamento no processo de coleta; Padronização dos coletores. 

Resultados Obtidos: Incorpora na empresa a cultura de coleta seletiva; Ajuda a redução materiais levados a aterros e lixões;; 
Melhoria na limpeza da cidade; Geração de empregos indiretos. 

 

         

       



 

BOA PRÁTICA:  PROJETO 2 – ATITUDE ECO - SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

Nome da Ação:  DESPOLUIR 

CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 

DATA DA IMPLANTAÇÃO: 12/02/2002 (Como EconomizAR) 

 OBJETIVO: Redução de gases poluentes 

 DESENVOLVIMENTO: Técnicos da empresa realizam constantes regulagens eletrônicas dos veículos, limpeza adequada dos bicos 
injetores, acompanhamento rigoroso das manutenções preventivas e corretivas, treinamentos para condução adequada dos ônibus 
conforme orientação da gerência de manutenção. Em seguida, aleatoriamente, um técnico do programa Despoluir - CEPIMAR visita 
a matriz e as filias no Ceará, Piauí e Maranhão com uma unidade móvel equipada com aparelhos que identificam os índices 
poluentes encontrados. 

 BENEFÍCIOS: Redução de multas; Identificação do consumo ideal para o veículo dando subsídios de identificação de problemas 
como vazamento, contaminação devido ao estado dos tanques; Utilização racional de combustível com acompanhamento da 
qualidade de uso e condições de armazenamento; Utilização de forma racional da frota com o veículos regulados; 
acompanhamento rigoroso do lacre da bomba injetora, evitando-se o aumento da poluição e o consumo de combustível; 
manutenção dos bico injetores regulados; utilização adequada dos filtros de ar; maior controle no tráfego de cargas(peso) por 
parte dos veículos, evitando-se o aumento do consumo de combustível,o desgaste de peças e da malha viária; uso de paradas e 
marchas adequadas; Redução do consumo de combustível (Óleo Diesel) e dos gases poluentes (fumaça negra) emitidos pela frota 

 PARCERIAS: O Projeto Despoluir é desenvolvido através da parceria entre a Confederação Nacional do Transporte (CNT), e A 
Federação dos Transportes - CEPIMAR. 

 

                                        

Nome da Ação: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE 

 CLASSIFICAÇÃO: Específico 

 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/10/07 ( nova sede) 

 OBJETIVO: Realizar o tratamento biológico do efluente sanitário e do restaurante da Expresso Guanabara para condicioná-lo aos 
padrões constantes da Legislação Ambiental Vigente (Portaria N° 154/2002, Art 4º - SEMACE) ou SEMAN, assegurando a qualidade 
final de seu efluente para “reuso” ou lançamento no corpo receptor existente, sem ocorrência de impactos ambientais. 

 DESENVOLVIMENTO: A Expresso Guanabara elabora o Plano de Operação e Manutenção da ETE contendo os seguintes 
procedimentos: 

Limpeza semanal das caixas de retenção de gordura; Monitoramento diário do pH ( 5 a 9 ) e do cloro residual livre ( no mínimo 1 
ppm ); Coleta de material solido decantado por empresas credencias a cada 3 meses; Retirada do lodo em suspensão no tanque 
digestor. 

Equipamento Necessário: Estação de tratamento de esgotos, caixas de retenção de gorduras, ferramentas, utensílios e laboratório 
de análises ambientais. 

Produtos Usados: Tricloro triazina triona, vermelho fenol, orto-tolidina e outros reagentes laboratoriais. 

EPI´s necessários: Fardas, luvas, aventais, máscaras descartáveis, óculos, botas. 

 BENEFÍCIOS: Redução da poluição do riacho que recebe os efluentes da Empresa Expresso Guanabara SA, 

 PARCERIAS: A Expresso Guanabara mantém contrato com a Fortsan, empresa especializada em tratamento de água e de efluentes, 
para dar assistência técnica operacional. 

   



 
Nome da Ação: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 

 CLASSIFICAÇÃO: Específico 

 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/10/2007 

 OBJETIVO: Estabelecer os procedimentos e responsabilidades relativas ao tratamento, controle e vigilância da qualidade da água 
da Expresso Guanabara para condicioná-la aos padrões de uso para limpeza de seus ônibus. 

 DESENVOLVIMENTO: A Expresso Guanabara implantou o programa de recuperação das águas impróprias ao consumo humano 
devido ao alto teor de sal e ferro, direcionando para o uso na lavagem dos seus veículos. Para que isto acontecesse foi necessário a 
aquisição de desssalinizadores, aeradores e construção de tanques de captação e sistema de filtragem. Com o resultado dessa 
captação impulsionou a criação de um sistema de reúso de águas que é utilizada na pré-lavagem dos veículos e na aguação do 
jardim. 

Equipamento Necessário: Apoio laboratorial de análise de água, cisternas,  caixas d'água, dosadores: de cloro - pac - polímero, 
eletrobombas, estojo para testes rápidos de cloro, condutivimétro, dessalinizador. 

Produtos Usados: Hipoclorito de cálcio (cloro em pastilha, granulado), vermelho fenol ( 4 gotas para teste pH ), ortotolidina e 
Hipoclorito de sódio (cloro líquido), Pac e polímero EPI´s necessários: Fardas, luvas, aventais, máscaras, óculos, botas, escada e 
cintos de segurança 

 BENEFÍCIOS: Descontaminação da água a níveis aceitáveis conforme os Órgãos regulamentadores; Reuso de águas para lavagem 
de veículos e jardim em torno de 30.000 litros/dia 

PARCERIAS: A Expresso Guanabara mantém contrato com a Fortsan, empresas especializadas em tratamento de água, para dar 
assistência técnica operacional. 
 

                  

Nome da Ação: CONTROLE NO RECEBIMENTO E SEGURANÇA DO COMBUSTÍVEL 

 CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 

 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/01/2005 

 OBJETIVO: Por em prática rotinas no recebimento de combustível (Óleo Diesel) para averiguar a qualidade do combustível 
recebido dentro de padrões toleráveis estipulado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), bem como verificar também a 
invulnerabilidade e adulteração do combustível durante o transporte da base do Distribuidor à Garagem. Um outro aspecto é os 
cuidados inerentes ao descarrego do combustível a fim de que se evite acidentes. 

 DESENVOLVIMENTO: A Expresso Guanabara coloca em prática rotinas que começam verificando a placa do caminhão tanque, 
número e cores dos lacres das válvulas e tampas de enchimento, certificado de inspeção do IMETRO relativo a capacidade 
volumétrica do tanque e prossegue-se com aferição do caminhão tanque verificando-se o nível do óleo Díesel conforme notas 
fiscais. Em seguida retirando-se em torno de 5 litros de combustível de local e em recipientes adequados são observados o seu 
aspecto de limpidez e as partículas em suspensão de modo a identificar a turbidez e impurezas. Prossegue-se com verificação da 
densidade do óleo ‘através de densímetros, termômetros e tabelas apropriadas identificando-se a quantidade de água existente na 
amostra. 

Quanto a segurança toma-se o cuidado da colocação do aterramento do caminhão, sinalização de proibido fumar e usar celular, 
colocação de cones, verificação dos lacres e validade do extintor, verificação da existência do vazamento na mangueira do 
caminhão, treinamento dos funcionário na Brigada de Incêndio. 

Equipamento Necessário: Provetas, estopas, termômetros, densímetros e réguas. 

Produtos Usados: Óleo Diesel. 

EPI´s necessários: Fardas, luvas, aventais, máscaras, óculos, botas. 

 BENEFÍCIOS: Redução da poluição dos gases atmosféricos, melhoria no desempenho dos veículos e aumento da vida útil de bicos e 
bombas injetoras.  PARCERIAS: CEPIMAR, PETROBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nome da Ação: SALAS DE ASPIRAÇÃO 

 CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 

 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/10/2007 

 OBJETIVO: Limitar os trabalhos com fibra e lavagem de peças com produtos abrasivos a áreas protegidas por aspiradores de 
partículas em suspensão no ar. 

 DESENVOLVIMENTO: Durante a realização de trabalhos com fibra de vidro bem como durante a lavagens de peças, é ligado um 
aspirador de alta potencia de sucção que capta o pó e os gases oriundos destes trabalhos evitando-se que se espalhe por outra 
áreas da empresa. 

Equipamento Necessário: Bancadas, exaustor de ar, duto de saída com tela. 

Produtos Usados: ar e produtos de limpeza biodegradáveis. 

EPI´s necessários: Fardas, máscaras, óculos, botas 

 BENEFÍCIOS: Ambiente de trabalho com ar menos poluído. 

 PARCERIAS: Não existe 
 

                                 

Nome da Ação: LIMPEZA DE TANQUES DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS 

 CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 

 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 18/10/2004 

 OBJETIVO: Assegurar a total pureza do combustível utilizado na frota da Empresa 

 DESENVOLVIMENTO: É introduzido uma mangueira de sucção e recalque no tanque do veículo e em seguida é feito o 
bombeamento ligando-se o equipamento por um período de 15 minutos até a total filtragem do óleo Diesel que é constatado 
através da mangueira de filtragem. 

Equipamento Necessário: kit de filtragem com moto-bombas e mangueiras 

Produtos Usados: Óleo Diesel. 

EPI´s necessários: Fardas, luvas, botas 

 BENEFÍCIOS: Limpeza dos tanques, maior durabilidade do motor, economia do consumo e melhora do rendimento. 

 PARCERIAS: Não existe 
 

Nome da Ação: COLETA DO ÓLEO QUEIMADO 

 CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 

 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/01/2002 

 OBJETIVO: Assegurar a separação e o acondicionamento adequado do óleo utilizado ( queimado nos motores) dos demais 
Produtos Usados da oficina evitando dessa forma a contaminação do solo. 

 DESENVOLVIMENTO: O óleo é coletado diretamente do cárter do veículo, sem contato manual que inicialmente é acondicionado 
em um cilindro presturizado para posterior bombeamento para tanque externo de captação. Do tanque externo é repassado para 
empresas cadastradas e autorizadas pela SEMACE a dar o destino final correto sem poluir o meio ambiente. 

Equipamento Necessário: linha presturizada, cilindro com funil receptor, mangueiras de pressão, bomba pneumática, reservatório 
de pvc. 

Produtos Usados: óleo queimado 

EPI´s necessários: Fardas, máscaras, óculos, botas 

 BENEFÍCIOS: A garantia da não poluição do Meio Ambiente. 

 PARCERIAS: Lwart Lubrificantes do NE Ltda. 



                   

 

Nome da Ação: AUTOMAÇÃO E REUSO DAS ÁGUA NO JARDIM 

 CLASSIFICAÇÃO: Específico. 

DATA DA IMPLANTAÇÃO: 27/10/2007 

OBJETIVO: Disponibilizar para os jardins aguação automatizada fazendo reuso de águas oriundas das lavagens dos ônibus. 

DESENVOLVIMENTO: Preocupada em racionalizar as águas para os jardins a empresa investiu na aquisição de um sistema que 
diminuísse a interferência humana e quantificasse adequadamente a necessidade de água por setores baseados no tempo de 
aguação e vazão das aspersões, destinando-se para tanto águas de reúso. 

Equipamento Necessário: Motobombas, aspersores, canos, etc. 

Produtos Usados: Águas de reúso 

EPI´s necessários: Não tem 

BENEFÍCIOS: Oferecer a empresa redução de custo com água, diminui o número de operadores com o jardim, distribui 
equanimente as águas. 

PARCERIAS: Não tem 
 

      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, mostrou-se que as ações de responsabilidade social e ambiental feitas pela empresa, são 

voltadas ao fortalecimento da inserção da empresa na sociedade em geral, com ações que envolvem a 

redução ou compensação dos impactos das ações da empresa sobre o meio ambiente, ações voltadas para 

a melhoria da qualidade de vida nas comunidades onde atua. 

Os resultados obtidos são, a concretização de nossa missão, visão e valores, bem como a satisfação de 

nosso público e acionistas. 

 

A Direção. 


