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Sala de palete Poltronas recicladas

Pneus reutilizados como floreiras Mural com imagens dos colaboradores

Móveis de paletes



Q1: Título do projeto ambiental participante: SALA DE DESCANSO DE PALETES

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: CONEXÃO MARÍTIMA SERVIÇOS

LOGÍSTICOS S/A
Nome fantasia: CONEXÃO MARÍTIMA
Setor de atuação: TERMINAL RETROPORTUÁRIO
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 01/10/2003
Número de colaboradores: 150

Q4: Informações de contato:
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 112, Nº 700
Bairro: SALSEIROS
Cidade: ITAJAÍ
Estado: SANTA CATARINA
CEP: 88.311-600
Telefone com DDD: (47)3405-2200

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: TATIANE ALINE DOS PASSOS PORTO
Cargo: ANALISTA DE QUALIDADE
E-mail: TATIANE.QUALIDADE@CMARITIMA.CO

M.BR
Telefone com DDD: (47)3405-2228

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 28 de outubro de 2014 04:07:01terça-feira, 28 de outubro de 2014 04:07:01
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 28 de outubro de 2014 04:16:04terça-feira, 28 de outubro de 2014 04:16:04
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:09:0200:09:02
Endereço IP:Endereço IP:  201.90.32.18201.90.32.18

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: ALESSANDRA NISHIJIMA CARDOSO
Cargo: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
E-mail: ALESSANDRA@CMARITIMA.COM.BR
Telefone com DDD: (47)3405-2289

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 15/09/2012

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

INDETERMINADO

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 10
Remuneradas 00

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já
foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

NÃO HOUVE PARCEIROS FINANCIANDO O PROJETO.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

NÃO.

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

O problema ambiental era a geração de resíduos a partir de paletes quebrados, tocos de madeira, material 
que quebrava durante a operação e que não tinha conserto para retornar á operação; Este material se 
acumula dentro da Empresa e não existem empresas que recolham ou comprem este material para 
reaproveitá-los. Os destinos eram fornos de pizzarias e padarias.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Diante deste contexto, a Empresa resolveu construir um espaço sustentável a partir destes resíduos, 
aproveitando este material para a construção de objetos, móveis que poderiam ser utilizados na própria 
Empresa a princípio. Esta ideia veio de encontro à necessidade de termos um espaço de descanso para os 
colaboradores, e assim, surgiu a ideia de montar a SALA DE DESCANSO/PALETES a partir destes materiais, 
e foram construídos: sofás, mesas, vasos, mesas, floreiras, estante, biombo. Sendo assim, foi montada uma 
mini oficina de paletes dentro da Empresa para o reaproveitamento destes resíduos.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A Empresa optou pela reforma e aproveitamento do material. E o projeto foi desenvolvido pelos 
colaboradores, aproximadamente 10 pessoas estiveram diretamente envolvidas na construção deste espaço. 
Primeiramente foi montado um espaço (oficina) para a reforma do material e foram escolhidos colaboradores 
que já possuíam habilidade com carpintaria, e alguns colaboradores ficaram na pesquisa de tipos de móveis, 
cores e espaço e em conjunto foram construindo uma SALA DE DESCANSO/PALETES construída com 
restos de madeiras, paletes quebrados e também pneus que não eram mais utilizados.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

A construção de um ambiente para os colaboradores e o destino correto do material. Após a construção da 
sala, o Projeto continua com a reforma dos paletes que quando possível retornam a operação.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Cerca de 100 Paletes Reutilizados

(somente na sala)
Resultado 2 240 Colaboradores descansam/aproveitam

a sala no intervalo.
Resultado 3 05 Pneus reutilizados (somente na sala)

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Conexão Marítima Serviços Logísticos S/A. é uma empresa do segmento logístico e está no mercado há 10 
anos. Dentre as práticas de gestão temos a reciclagem de lixo, coleta de lixo eletrônico e reciclagem de 
paletes.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Outros (especifique)
Esta ação beneficiou o meio ambiente, já que
este resíduo está sendo reaproveitado e
retornando, deixando de ir para os lixões.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2012

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: Jornal Interno da Empresa.

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001,
Outra(s) (especifique) SELO SOCIAL

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:

4 / 5

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)


	CONEXAO_MARITIMA_01.pdf
	CONEXAO_MARITIMA.pdf



