Você também pode contribuir
com o meio ambiente.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL MAGIUS
ISO 14001
A Magius buscando a conservação do meio ambiente, com isto deseja informar a toda
a comunidade vizinha, a implantação do Sistema de Gestão Ambiental. Este sistema
está baseado na série de normas ISO 14000 e nas legislações ambientais municipais,
estaduais e federais.
E o que isso muda para você ?
Agora, você vai ter a garantia de que a Magius não agride o meio ambiente, e
conseqüentemente sua residência não corre riscos de ser afetado por qualquer tipo de
poluição.

Evitando desperdício
de àgua
Evitando desperdício
energia elétrica
Destinando corretamente o lixo

METAL

Como a Magius faz isso ?
Através do monitoramento de todas as emissões atmosféricas, implantação
de filtros, tratamento de toda a água utilizada na empresa, controle de ruído,
destinando para tratamento adequado todo tipo de resíduo, seja sólido, líquido ou
gasoso. Atualmente a Magius recicla desde aço até papelão, madeira, plásticos,
lâmpadas e baterias.
O que já foi feito ?
Além de uma moderna estação de tratamento de efluentes, com capacidade
para tratar cerca de 180.000 l de água por dia, foi construído um depósito especial para
destinar corretamente os resíduos, instalação de uma central de hidrantes, que evitará
que qualquer incêndio se propague para residências vizinhas, podendo inclusive
atender as residências mais próximas em caso de incêndios. Somente na redução de
ruídos, a Magius nos últimos 24 meses investiu na troca de todas as empilhadeiras
(também contribuindo com a redução de emissão de fumaça), construção de
barreiras, amortecedores em prensas, aquisição de portas anti-ruídos, entre outros
projetos que estão acontecendo neste momento.
Se eu observar algo anormal, como comunico alguém ?
Para sugestões, aviso de acidentes ambientais (derramamentos, incêndios,
emissão de gases, etc.) ou reclamações, a Magius possui um canal próprio para isso,
através de :
ú
ú
ú

PAPEL

PLÁSTICO

VIDRO

O Tempo médio que alguns
resíduos levam para se
decompor na natureza:
Pontas de Cigarro
5 anos
Vidro
Indeterminado

Palito de
Fósforo
De 6 a 12 anos

Nylon
30 anos
Pneus
Indeterminado

Telefone : 2169 9400
Fax : 3282 1870
E-mail : ambiental@magius.com.br

Lata de Aço
10 anos
Isopor
Indeterminado

Sua solicitação será analisada e posteriormente respondida no menor prazo possível.
A Magius convida a comunidade a participar do seu Sistema de Gestão Ambiental,
para juntos contribuirmos permanentemente com a melhoria do meio ambiente.

Pilhas
Até 500 anos

Casca de frutas
3 meses

Sacos e
copos
plásticos
De 200 a
450 anos

Jornal

Jornais
De 2 a 6
semanas

