
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tudo Encartelados
setembro/2019 a fevereiro/2020

Razão Social: Peralta E Pimenta Ltda
CNPJ: 00.401.313/0001-51



6.2.1 Resumo de Compensação Ambiental

# Material Região Ano ref. Massa comerc. Compensar Massa contrat. Valor contrat. Valor utilizado Massa compens.

1 Papel Sul 2018 1.091 kg 22% 241 kg R$ 169,31 R$ 40,05 57 kg

2 Plástico Sul 2018 1.255 kg 22% 277 kg R$ 190,89 R$ 0,00 0 kg

Operador mais impactado: Marca - Construtora E Servicos Ltda (35.971.738/0001-80), localizado em ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 1864, SITIO TRES AGUAS, CARIACICA / ES - CEP
29157-100, representado legalmente por Gustavo Lopes Almenara Ribeiro.
Quantidade de material certificado através desse operador: 57 kg



6.2.2 Indicadores: IRIS (Relatório de Impacto e Padrões de Investimento)

 INDICADOR  NOME  RESULTADOS

 OD4108  Objetivos de Impacto Ambiental  Prevenção da poluição e gestão de resíduos

 OI6209  Práticas de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto  Sim

 PD7993  Tipo de cliente  ONGs e Cooperativas

 PI2476  Comunidades servidas  1 cooperativa(s)

 PI5678  Reduções de Resíduos dos Serviços Vendidos  22,1% do Papel

 PI7867  Pagamentos a Organizações Fornecedoras: SME  R$ 40,04

 PI8177  Resíduos não perigosos evitados  0,06 t do Papel

Descrição dos indicadores

OD4108: Objetivos de impacto ambiental perseguidos pela organização.

OI6209: A organização possui práticas para gerenciar a vida do produto além do ponto de venda.

PD7993: Tipos de entidades que são compradores ou destinatários dos produtos / serviços da organização.

PI2476: Número de comunidades onde o serviços da organização estavam disponíveis durante o período de relato.

PI5678: Quantidade de eliminação de resíduos não perigosos evitada com base na renovação / reutilização / reciclagem da organização como parte do fornecimento ou desenvolvimento dos produtos / serviços da
organização durante o período do relatório.

PI7867: Valor dos pagamentos a pequenas e médias empresas (PME) que venderam bens ou serviços à organização durante o período de referência.

PI8177: Quantidade de reduções de resíduos durante o período do relatório devido aos serviços da organização vendidos.



6.2.3 Indicadores: GRI (Iniciativa Global de Informação)

[G4-1]

 Fornecer uma declaração do tomador de decisão mais sênior da organização a respeito da relevância da
 sustentabilidade para a organização e a estratégia da organização no que diz respeito à sustentabilidade

A eureciclo é uma solução estratégica de sustentabilidade para a compensação do impacto ambiental gerado pelas embalagens da empresa. Essa
solução é comum em diversas partes do mundo, sendo reconhecida em muitos países da União Européia.

[G4-8]

 Relatar os mercados atendidos (inclusive por divisão regional, setores atendidos e por tipos de clientes e de beneficiários)

Através da parceria com a eureciclo, a sua empresa beneficiou 1 operador(es) de reciclagem no período deste relatório. Os repasses no período
atingiram operador(es) de 1 estado(s) brasileiro(s): ES.

[G4-EN27]

 Extensão da mitigação de impactos ambientais dos produtos e serviços

Através da parceria com a eureciclo, a sua empresa incentivou a coleta, a triagem e a destinação de massas proporcionais aos materiais da
embalagem de seus produtos: 22,1% do Papel.



6.2.4 Extrato de Compensações

Papel

UF  Operador Data NF Nota Fiscal % NF massa Massa Valor 

ES  MARCA - CONSTRUTORA... mai/18 3218 0535 9717 3800 0180 5500 1000 0015 9010 0321 8333 0,24% 57 kg R$ 40,05 

Meta: 241 kg 57 kg R$ 40,05 



 
  


