RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Controle total de emissão de gases
nas rotativas
Em todas as impressoras rotativas
da PLURAL estão instalados avançados
sistemas para tratamento de poluentes
atmosféricos, que garantem, desde o
início de suas operações, o controle total de suas emissões.
Em 2009, a PLURAL fez novo investimento com a instalação do RTO
– Regenerative Thermal Oxidizer (Oxidador Térmico), um equipamento
mais moderno, e com maior eficiência na destruição de VOC (Compostos
Orgânicos Voláteis) dos gases eliminados pelas impressoras rotativas.
Os gases passam por um processo
de pós-queima e asseguram que suas
emissões atendem aos padrões legais.
Periodicamente, é contratada uma
empresa especializada em medir as
emissões, uma garantia de que os equipamentos estão de acordo com suas especificações.

Inventário de emissões de gases
do efeito estufa
Anualmente, a PLURAL calcula suas
emissões de GEE para comparar seu
desempenho climático e buscar oportunidade de redução em toda cadeia
de negócios. A elaboração do inventário possibilita à PLURAL quantificar
e qualificar os impactos associados à
mudança climática provenientes das
operações da empresa, estabelecendo estratégias, objetivos e metas ca-

pazes de permitir a incorporação das
questões relacionadas ao planejamento e gestão de seu negócio, bem como
seu comprometimento com a responsabilidade social. Como prova de sua
transparência e consistência de informações a PLURAL publicou o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa, que está disponível no site
do Programa Brasileiro GHG Protocol:
http://www.ghgprotocolbrasil.com.br

e no site da PLURAL:
http://www.plural.com.br/imagens/plural_grafica_editora.pdf

Programa Brasileiro GHG Protocol
A PLURAL integra o Programa Brasileiro
GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol),
que é formado por 106 empresas que
mapearam e publicaram suas emissões
de gases de efeito estufa em 2013,
coordenado pelo Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getúlio
Vargas (GVces).
Após ter submetido seu inventário de
emissões à verificação de terceira parte, a
PLURAL foi reconhecida com o Selo Ouro
do Programa Brasileiro GHG Protocol,
tendo sido pioneira na conquista deste
selo no segmento gráfico no Brasil.

Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE)
A PLURAL, juntamente com a Folha
de S. Paulo, possui uma estação para
tratamento de efluentes (ETE) químicos
e biológicos. Todo efluente gerado é
tratado e rigorosamente controlado,
de acordo com a legislação vigente.
100% dos efluentes biológicos gerados
no parque gráfico da PLURAL são
tratados na ETE.

Gestão integrada de resíduos
A Gestão Integrada de Resíduos da
PLURAL está diretamente ligada a um
gerenciamento integrado às diferentes interfaces socioambientais, visando
à melhor alternativa para minimização dos impactos ambientais, sociais,
econômicos e legais alinhados ao compromisso ambiental da organização.
A Gestão Integrada de Resíduos
compreende o controle da geração
de resíduos, a segregação, a sua classificação, acompanhamento da coleta,
monitoramento do transporte, tratamento do resíduo, recebimento dos
certificados de tratamento e recuperação energética.

Sistema de aparas de papel
Neste sistema, todo o resíduo de
papel é selecionado, compactado e encaminhado para empresa especializada
em tratamento adequado de reciclagem. Estes materiais são transformados
em folhas, papel higiênico, papel de embalagem, caixa de papelão, entre outros.

Destinação de resíduos industriais
Os resíduos industriais da PLURAL são
segregados, caracterizados e preparados
para a coleta realizada por empresa especializada.
Os resíduos sólidos são tratados e
preparados para permitir sua elegibilidade ao co-processamento, para fins
de destruição térmica com recuperação energética em forno de clinquer ou
agregado a massa de cimento.
Já os resíduos líquidos são coletados e
destinados para um eficiente tratamento
físico químico. Os materiais sólidos deste
tratamento são enviados para posterior
aproveitamento como combustível alternativo em forno de clinquer ou agregado à massa de cimento.

Coleta seletiva e reciclagem
A PLURAL também contribui com
a preservação ambiental através do
sistema de coleta seletiva. Pelo parque
industrial e nas áreas administrativas
estão distribuídos coletores de papel,
metal, vidro, plástico e não recicláveis.
Também são realizadas ações de educação e conscientização entre todos os
profissionais da empresa.
A coleta seletiva promovida pela
PLURAL gera diversos benefícios como
a redução da extração de recursos
naturais; diminuição da poluição da
água, do solo e do ar; economia de
água e energia; fortalecimento das
cooperativas; geração de emprego e
renda pela comercialização dos recicláveis; além de promover o desenvolvimento sustentável.

Programa de reciclagem de óleo
vegetal usado
O óleo de cozinha usado pode se
tornar um grave problema ambiental se
não for destinado de forma correta.
Pensando na preservação da água
e do meio ambiente, e respeitando as
gerações futuras, a PLURAL firma um
compromisso com a vida ao implantar o Programa de Reciclagem de Óleo
Usado para a produção de Biodiesel em
parceria com a Bioauto.
A PLURAL promove esta campanha
internamente, disponibilizando coletores para que seus profissionais possam depositar o óleo de cozinha usado,
ação que auxilia na preservação das

águas, gerando empregos, bem-estar
social e ambiental e promovendo o
consumo sustentável.

Papa-Pilhas:
Programa
Grupo
Santander Brasil de Reciclagem de
Pilhas e Baterias
A PLURAL disponibiliza no seu
parque gráfico o Papa-Pilhas para coleta de pilhas e baterias usadas, programa do Banco Santander que visa à
reciclagem e disposição final adequada
dos resíduos tóxicos, evitando a contaminação do meio ambiente.
No Papa-Pilhas, os profissionais,
clientes e fornecedores da PLURAL
podem depositar todo tipo de pilhas e
baterias portáteis de relógios, celulares,
laptops, palmtops, filmadoras, calculadoras, câmeras digitais, rádios, brinquedos, lanternas pequenas, telefone sem
fio, além de aparelhos celulares que
não possuem mais aproveitamento.
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Destinação de resíduos orgânicos e
não recicláveis
Os resíduos orgânicos e não recicláveis da PLURAL são coletados
por empresa especializada e destinados para um moderno centro de disposição de resíduos, dotado de técnicas de proteção ao meio ambiente.

Coleta de restos de poda para
compostagem
A PLURAL possui áreas verdes
onde estão plantados grama, arbustos e diversas árvores, algumas delas
frutíferas. Os materiais originados da
poda destas áreas são coletados e enviados para um processo de compostagem, onde depois de picados, passam
por um período de descanso e posteriormente são misturados com terra.
Estes materiais decompostos se transformam em adubo de excelente qualidade, contribuindo para a recuperação
e manutenção da saúde do solo e contribuindo para o aumento da vida útil
dos aterros sanitários.

formes confeccionados com tecido de
poliéster constituído por fibra reciclada
de garrafas PET.
Esta iniciativa contribui para a responsabilidade socioambiental, pois além da
geração de emprego e renda, a reciclagem do PET tem diversos outros benefícios, como a redução do volume de lixo
nos aterros sanitários e uma melhora no
processo de decomposição das matérias,
uma vez que cada garrafa PET pode
levar até 400 anos para se decompor
na natureza.

Apoio à Conferência Municipal de
Meio Ambiente
Por 3 anos consecutivos, a PLURAL
apoiou a Conferência Municipal de Meio
Ambiente de Santana de Parnaíba, e
no último ano, apoiou a Conferência
Regional de Meio Ambiente (Osasco,
Jandira, Carapicuíba, Santana de
Parnaíba, Barueri e Itapevi), que envolveu e mobilizou os setores: governamental, empresarial patronal e sociedade civil que teve como objetivo
a implementação da Política Nacional
de Resíduos Sólidos no Brasil e o encaminhamento de propostas para efetivação de políticas públicas ambientais.
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Uniforme ecológico
A PLURAL foi a primeira gráfica
brasileira a ter adotado para todos os
seus profissionais uma linha de uni-
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Conscientização ambiental
A PLURAL frequentemente promove
e informa aos seus profissionais as ações
de Responsabilidade Ambiental que desenvolve e também de seus parceiros.
Faz parte da iniciativa da PLURAL
desenvolver campanhas que abordam
questões socioambientais.
Banners, folhetos, materiais institucionais, e-mails marketing, palestras e
treinamentos são alguns dos canais utilizados pela PLURAL para a conscientização ambiental do público interno.

(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) e desenvolve desde
2005 programas e projetos nas áreas
de conservação, educação ambiental e
desenvolvimento social.

Reserva Biológica Tamboré
Com 3,6 milhões de m² de Mata
Atlântica, a reserva Biológica Tamboré é
uma unidade de conservação ambiental.
Localizada no bairro Tamboré, foi instituída
por lei Municipal em Santana de Parnaíba
com o objetivo de que sua “biota” seja
integralmente preservada.
Parceria com Instituto Brookfield
A PLURAL é parceira apoiadora do
Instituto Brookfield, uma organização
sem fins lucrativos criada para desenvolver e apoiar iniciativas socioambientais que contribuem com o desenvolvimento sustentável da região de Santana
de Parnaíba e Barueri. A PLURAL apoia
o Instituto Brookfield na impressão de
materiais educativos, que são distribuídos nos eventos promovidos pelo Instituto em escolas, condomínios e empresas da região.
Por 4 anos consecutivos, a PLURAL
realizou palestras ambientais aos seus
profissionais em parceria com o Instituto Brookfield.
A PLURAL também mantém em seu
prédio administrativo, desde junho de
2010, a Exposição Reserva Biológica
Tamboré, que mostra fotografias da
fauna e flora existentes na Reserva cedidas pelo Instituto Brookfield.
Fundado pelo Tamboré S/A e mantido pela Brookfield Incorporações,
o Instituto é qualificado como OSCIP

Campanha de reciclagem de bitucas
de cigarro
A PLURAL promove para todos os seus
profissionais a Campanha de Reciclagem
de Bitucas de Cigarro. Desenvolvida pela
Rede Papel Bituca, a campanha tem por
objetivo a conscientização e preservação ambiental, através de uma solução
de coleta seletiva de bitucas de cigarro,
sua correta destinação e a produção de
produtos ecológicos.
Foram distribuídos em diversos pontos
do parque gráfico os coletores específicos
disponibilizados pela Rede Papel Bituca,
evitando assim que as bitucas de cigarro
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sejam descartadas de forma inadequada.
As bitucas são coletadas em recipientes
específicos, recolhidas e acondicionadas
em tambores apropriados, transportadas
até o ponto de entrega voluntária (PEV)
onde são encaminhadas para pólos de
transformação em papel (POT).
O material transformado é utilizado
para fabricação de produtos de papel
como blocos de anotações, cadernos, risque-rabisque, marcador de página, porta
retrato, pastas, crachá, entre outros.

Apoio ao CES - Centro de Educação
para a Sustentabilidade de Alphaville
A PLURAL é parceira apoiadora do
CES - Centro de Educação para a Sustentabilidade de Alphaville, uma organização sem fins lucrativos que tem por
objetivo promover a sustentabilidade
na região através de ações educativas
voltadas para a qualidade de vida do
ser humano.
Uma das iniciativas apoiadas pela
PLURAL foi o evento “1º Mês Comemorativo ao Meio Ambiente”, que contou
com diversas atividades voltadas para
toda a comunidade durante o mês de
junho de 2013. O evento teve por objetivo abordar os temas “Educação para
a Sustentabilidade” e “Proteção da
Biodiversidade”, contribuindo para a
formação de cidadãos mais conscientes e atuantes a favor da vida no Planeta e do ambiente do município, além
de disseminar os conhecimentos na
área de sustentabilidade.
A PLURAL também promoveu, em
parceria com o CES, a iniciativa “Diálogo sobre Sustentabilidade e Plantio na
PLURAL”, que contou com a participa-

ção voluntária de seus profissionais.
O principal objetivo da iniciativa foi a
conscientização dos profissionais sobre a importância do desenvolvimento
sustentável no trabalho, na vida pessoal e na comunidade. O evento teve
em sua programação uma apresentação interativa sobre temas relacionados
à sustentabilidade, uma atividade de
práticas corporais e respirações de Chi
Kung, e o plantio de mudas de árvores
da Mata Atlântica no parque gráfico da
Empresa.

Apoio à ação global Hora do
Planeta
A PLURAL participou do movimento
global de mobilização contra as
mudanças climáticas Hora do Planeta
2013, ao apagar, por uma hora,
as luzes da planta em Santana de
Parnaíba, São Paulo.
A participação da PLURAL na
ação mundial promovida pela Rede
WWF - World Wildlife Fund é mais
uma demonstração da preocupação
da empresa sobre a importância da
preservação do meio ambiente além
de reafirmar seu compromisso com a
responsabilidade socioambiental.
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Print School - Escola Gráfica
O Print School - Escola Gráfica - é
uma iniciativa de responsabilidade social da PLURAL desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Santana de
Parnaíba. Tem como proposta capacitar jovens do município para a função
de Auxiliar Gráfico.
Além da proposta educacional,
este programa contribui com a geração de emprego no município, possibilitando uma nova opção de futuro
aos jovens da comunidade, principalmente àqueles que não têm fácil
acesso a outras formas de desenvolvimento profissional.
Desde o início do programa, em
2009, já foram capacitados 114 jovens para a função e 100% dos alunos
foram contratados para ocupar vagas
disponíveis na gráfica.
Através de um processo seletivo, a
PLURAL contrata os alunos que apresentam melhor desempenho e comprometimento com o programa.
O Print School é ministrado por
profissionais voluntários da PLURAL,
especializados e com experiência na
área gráfica. O curso tem o propósito
de disseminar o conhecimento técnico e específico, com base nos conceitos básicos, dos processos produtivos
de uma indústria gráfica com rotativas offset.
Para participar do Print School,
cada candidato deve atender aos seguintes requisitos: estar devidamente
cadastrado pela Prefeitura de Santana
de Parnaíba, ser residente do município, estar cursando o 3º ano do
ensino médio em escola pública e ter
idade entre 18 e 22 anos.

Além destes pré-requisitos, é necessária a aprovação no processo
seletivo elaborado e realizado pela
Prefeitura. Este processo constitui na
aplicação de provas sobre Língua Portuguesa, Redação, Matemática e Conhecimentos Gerais / Atualidades.
Com uma carga horária de 112
(cento e doze) horas, os alunos
recebem conhecimento técnico e específico dos processos produtivos
de uma indústria gráfica com rotativas offset, que inclui aulas teóricas e práticas de pré-impressão, impressão, acabamento e dos módulos
de atendimento ao cliente, gestão da
qualidade, administração de insumos,
expedição, segurança do trabalho, segurança patrimonial, meio ambiente,
fluxo de produção, história da indústria gráfica e gestão de pessoas. O material didático oferecido aos alunos é
elaborado e desenvolvido pela PLURAL.
Com o programa Print School – Escola Gráfica a PLURAL foi finalista na
5ª Mostra FIESP/CIESP de Responsabilidade Socioambiental, teve o case publicado no Banco de Boas Práticas da FNQ
- Fundação Nacional da Qualidade,
conquistou o 1º lugar na fase estadual
do Prêmio SESI Qualidade no Trabalho
2012 na categoria Educação e Desenvolvimento e foi vencedora no Prêmio
Abigraf de Sustentabilidade 2013.

Grupo Vida de Barueri
A PLURAL apoiou o Grupo Vida de
Barueri através da impressão do livro
“Um Olhar para o Cuidado do Idoso”.
Fruto de 15 anos de experiência da
instituição, a publicação traz importantes informações sobre o processo
de envelhecimento - em especial do
envelhecimento com dependência - e
sobre os papéis do cuidador e do idoso.
Desde 1997, o Grupo Vida, que está
localizado em Barueri, São Paulo, atende
centenas de idosos com projetos e programa de assistência social, saúde física
e mental, lazer recreativo, cultural, esportivo e ações socioeducativas, além
de apoiar, amparar e instrumentalizar
familiares e cuidadores de idosos por
meio de atendimentos e palestras.
Projetos como este do livro “Um
Olhar para o Cuidado do Idoso” proporcionam uma significativa transformação na comunidade, e apoiá-los
reafirma o compromisso da PLURAL
com a responsabilidade social, voluntariado e cidadania, elementos relacionados com a sua missão, visão, valores
e crenças.

Centro Cultural Alphaville Tamboré
A PLURAL é uma das empresas fundadoras do Centro Cultural Alphaville
Tamboré. Com 248,28 m² de área total construída, o espaço tem como objetivo preservar a história dos bairros
Alphaville e Tamboré, sendo um ponto
de encontro artístico da comunidade e
nova sede da Sociedade Alphaville Tamboré (SIA).
O acervo é constituído por documentos, vídeos, fotografias recentes e
antigas, jornais e revistas, além de uma
área dedicada às exposições e um auditório onde acontecerão palestras, encontros literários, entre outros.

Campanha do Agasalho
Todos os anos, a PLURAL promove
a Campanha do Agasalho em parceira
com a Secretaria de Assistência Social e o
Fundo Social de Solidariedade de Santana
de Parnaíba. A ação arrecada e distribui a
doação de agasalhos, cobertores e peças
de roupas para qualquer estação do ano.
Em 2013, a PLURAL novamente colaborou e promoveu a campanha para seus
profissionais. Coletores de roupas foram
distribuídos em pontos estratégicos da
gráfica, possibilitando a contribuição de
todos. Além da participação de seus profissionais, a PLURAL também comprou e
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doou cobertores novos, ajudando centenas de famílias do município a enfrentar
o inverno com mais segurança, dignidade
e calor humano.

Campanha Outubro Rosa
Há três anos consecutivos, a PLURAL
Indústria Gráfica apoia o movimento
mundial de luta contra o câncer de mama
- a Campanha Outubro Rosa - promovida
por lideranças de Santana de Parnaíba
em conjunto com a Prefeitura da Cidade.
Com participação da comunidade local
são ministradas palestras esclarecedoras
sobre o diagnóstico precoce e a prevenção
do câncer de mama. Durante todo o mês
de outubro ocorrem ações voltadas ao
combate do câncer de mama na cidade.
Em 2013, a PLURAL realizou palestras
sobre prevenção do câncer de mama para
todas as profissionais da Empresa. Esta é
mais uma prova do seu comprometimento
com a comunidade e preocupação com a
causa, pois reconhece a importância da
conscientização, prevenção e detecção
precoce da doença.

Livro “Maria de Rodas”
A PLURAL imprimiu e doou exemplares do livro “Maria de Rodas - Delícias
e Desafios na Maternidade de Mulheres
Cadeirantes” para as autoras Tatiana
Rolim, Carolina Ignarra, Flávia Cintra,
Juliana Oliveira e Katya Hemelrijk.
Após concretizarem o sonho da maternidade, as autoras decidiram dividir
sua experiência com outras mulheres.
A princípio, o ponto em comum entre elas era o fato de serem mães cadeirantes. Mas, quando dividiram suas
histórias descobriram muito mais. O
resultado reúne histórias inspiradoras
que abordam a estética e a autoestima;
autoconhecimento e superação; relacionamento familiar e interpessoal; criatividade, coragem e felicidade. O livro reúne
emocionantes histórias e importantes dicas que incentivam, motivam e informam
mulheres cadeirantes, outras mulheres,
casais, profissionais da saúde e pessoas
interessadas em experiências, desafios e
superação.

Instituto Ronald McDonald
A PLURAL é apoiadora das iniciativas do Instituto Ronald McDonald, uma
instituição sem fins lucrativos que tem
como missão promover a saúde e a
qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer.
Em 2013, apoiou a Campanha
McDia Feliz com a compra de vales
lanche. No McDia Feliz, todo o recurso arrecadado com a venda de sanduíches Big Mac é revertido para instituições de apoio e combate ao câncer
infantojuvenil de todo país.
A PLURAL também colaborou com a
produção dos materiais impressos do Jantar de Gala do Instituto Ronald McDonald.
Este evento, que é anual, visa arrecadação de recursos que são destinados às
Casas Ronald McDonald e aos Espaços
da Família Ronald McDonald, que possibilitam aos jovens pacientes e seus
familiares darem continuidade ao tratamento com dignidade e conforto.
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ATEAL
Em 2013, a PLURAL apoiou a
ATEAL - Associação Terapêutica de
Estimulação Auditiva e Linguagem com doação de verba para realização
da Festa Junina da instituição, que
tem por objetivo arrecadar fundos
para mobiliar as salas de atendimento
recém construídas no Espaço ATEAL,
possibilitando a ampliação e melhoria
dos atendimentos.
Fundada em 1982 na cidade de
Jundiaí, a ATEAL tem como missão
prestar serviços em saúde auditiva e da
comunicação, por meio de pesquisa,
diagnóstico e (re) habilitação, visando
o bem estar e a inclusão das pessoas.

SESI-SP
A PLURAL apoiou o SESI - Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo
- com a impressão e doação de Cadernos para a iniciativa “Saber em Ação”
do SESI-SP de Santana de Parnaíba,
Cajamar, Cotia e Vila Leopoldina, que
foi ministrado para 200 professores dos
Centros Educacionais.
O evento, que ocorre anualmente, é
uma oportunidade aos educadores para
que tenham contato com novos conhecimentos, pesquisas e experiências do
campo educacional, o que possibilita
uma educação de qualidade para todos
os estudantes da sua rede escolar.
No total, o evento reuniu neste último ano 27 municípios do Estado de
São Paulo, e mais de 5.900 educado-

res, que compartilharam experiências,
participaram de palestras, vivências culturais e debates sobre temas relevantes
do cotidiano escolar.

APROEX
A PLURAL é apoiadora da APROEX
- Associação para Prosperidade da Pessoa com Deficiência - através de doação
de verba para a compra de máquinas
e matérias primas de oficina de estamparia para produção de camisetas,
sacolas e demais brindes que são
vendidos e a renda revertida para a
instituição.
A APROEX, fundada em março de
1997, é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida como Utilidade
Pública Municipal, Estadual e Federal.
A instituição, que atende pessoas com
deficiência (intelectual, física, auditiva e visual) acima de 14 anos, tem
por objetivo a capacitação e a inclusão
destas pessoas no mercado de trabalho
através de oficinas com a de Jardinagem,
de Culinária, de Marcenaria, de Informática, de Embalagem, de Tapeçaria, além da
oficina de Estamparia que foi iniciada com
o incentivo e apoio da PLURAL.

Campanha Natal Solidário
Anualmente, a PLURAL promove
em parceria com o Fundo Social de
Solidariedade de Santana de Parnaíba a
Campanha Natal Solidário e doa, com
a contribuição de seus profissionais,
brinquedos, roupas e calçados novos
para crianças carentes de diversas comunidades em situação de vulnerabilidade social do município de Santana de
Parnaíba.
São contempladas crianças atendidas nos Centros de Convivência Vila
Esperança e do bairro Colinas da
Anhanguera, na Casa da Criança e
de famílias assistidas pelo Programa
Renda Cidadã, além dos bairros Ingaí,
Votuparim, Lampadoza, Chácara das
Garças, Refúgio dos Bandeirantes, Cristal
Park, Fazendinha, Jaguari, Cidade São
Pedro, Cento e Vinte, Jardim Isaura,
Parque Mirante e Jardim Itapoã.

Avemare
A PLURAL colabora com a Avemare
- Cooperativa de Trabalho de Catadores
de Materiais Recicláveis através da doação de mobílias usadas e do descarte
de materiais para a correta destinação.
Formada por ex-catadores do aterro
sanitário de Vila Esperança, em Santana
de Parnaíba, a associação trabalha na
coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis. A renda obtida é revertida em benefícios para a Cooperativa e
para diversas famílias carentes. Fundada
em setembro de 2000 e formalizada em
2007, hoje reúne mais de 69 associados.
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