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“

Para a bbosch, conquistar a certificação
na trinorma (ISO 9001:2015; ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018) é fator de
grande importância e está diretamente ligado
à sustentabilidade e lucratividade do nosso
negócio. Além de oferecermos aos nossos
clientes a excelência na execução do revestimento
galvanizado, a organização alinhada às questões
atuais que envolvem a sociedade e o mercado em
que atua, se preocupa com os aspectos ambientais
gerados pela sua operação, estabelecendo metas
de desempenho ambiental, promovendo a gestão
de riscos e a prevenção de acidentes de trabalho
de nossos colaboradores e parceiros.
Conto com o compromisso e engajamento de todos
os colaboradores bbosch e de nossos parceiros,
pois juntos alcançaremos este desafio”.

Rogerio Nunes Bertoncelo
Diretor de Operações bbosch Galvanização do Brasil

“

A empresa declarou a Sustentabilidade
como um dos seus focos estratégicos,
o que leva à geração de planos de ação para o
alcance dos objetivos e cada ação realizada deve
ser socializada e comunicada aos diferentes
grupos de interesse, potenciando o compromisso
interno e com os nossos stakeholders. Desta forma,
o Boletim da Sustentabilidade será um meio de
comunicação para manter a organização e os
nossos stakeholders informados sobre as nossas
ações sustentáveis, melhorias implementadas e
novas tendências que nos permitirão Gerar um
Futuro Sustentável no Brasil".

Allain Gallardo,
Gerente de Sustentabilidade e
Assuntos Corporativos bbosch
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Em organizações com várias unidades de
negócios, garantir que a implantação de
novas normas seja consistente, eleva a
complexidade do processo. Em fevereiro
de 2021 a B.Bosch Brasil iniciou as
atividades para a integração das normas
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 ao seu
Sistema de Gestão da Qualidade certificado
ISO 9001:2018, com previsão de certificação
em fevereiro de 2022.
A bbosch conta com empresas de consultoria
que auxiliam no atendimento dos requisitos
legais, e esta gestão está focada em
aspectos como segurança, sustentabilidade,
produtividade e desempenho.
A bbosch possui uma metodologia de
identificação e avaliação dos riscos
ocupacionais e com a participação dos
colaboradores elaborou ações para abordar
os riscos e oportunidades de melhoria para
a segurança. Cada processo de tomada de
decisão visa tratar e/ou reduzir os riscos
profissionais, implementando medidas
corretivas eficientes.
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A gestão ambiental
auxilia a organização na
identificação dos riscos e
dos possíveis impactos ambientais que
podem ser gerados em suas diferentes
etapas do processo, bem como a
importância do estabelecimento de
objetivos e programas de envolvimento
dos colaboradores com o sistema de
gestão, fortalecendo assim a cultura
que incorpora a sustentabilidade como
elemento fundamental em nossos
processos produtivos".
Eduardo Chiarello
Coordenador de SGI bbosch
Galvanização do Brasil

Destinação
de Resíduos

“

A bbosch é uma empresa comprometida
com a responsabilidade social e o meio
ambiente e se preocupa com a destinação
adequada dos resíduos gerados durante
suas atividades, garantindo que o meio
ambiente não seja impactado de forma
negativa por um descarte inadequado.

A bbosch apoia e incentiva seus
colaboradores na prática sustentável
e responsabilidade social como uma
causa comum, buscando a proteção
ao meio ambiente. A coleta seletiva é
um exemplo dessa iniciativa".

A companhia assume a responsabilidade
pelo destino e tratamento dos resíduos
que gera juntamente com as empresas
que são criteriosamente homologadas
para prestarem estes serviços de forma
segura atendendo as legislações de cada
unidade respeitando as exigências legais.

Eurides de Sousa Jesus
Analista Química bbosch Galvanização
do Brasil

COLETA SELETIVA
é simples fazer a sua parte

PAPEL

PLÁSTICO

VIDRO

Jornais,
revistas, caixas,
embalagens de
papelão, sulﬁte,
folha de
caderno,
revistas e
envelopes.

Garrafa PET,
embalagem,
plástica, sacola
e sacos.

Copos,
garrafas, potes,
frascos de
medicamentos,
perfumes e
materiais de
vidro.
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METAL
Latas de
alumínio e
metal (tipo
conserva),
tampas de
garrafas,
materiais de
aço en geral,
clipes e
grampos.

ORGÂNICO

NÃO RECICLÁVEL

MADEIRA

Restos de
comida, cascas
de frutas e
legumes, casca
de ovo, sachê
de chá, pó de
café folhas e
caules.

Adesivos,
bitucas de
cigarro,
etiquetas, papel
toalha e papel
higiênico.

Tacos,
sarrafos,
madeira sem
prego, e sem
contaminação
com produtos
químicos.
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