POLÍTICA DE DIREITO E USO DA TERRA
A Neoplas apresenta e torna publica a política de uso
da terra, do solo e da biodiversidade para que todos os
clientes e fornecedores tenham conhecimento de como
contribuímos para a conscientização e proteção dessas
riquezas naturais.
Tendo em vista que o Estudo Ambiental se encontra em
desenvolvimento preocupamos-nos em controlar
através de estudos, levantamentos e análise periódica
todos os impactos existentes e desta forma conseguir
evitar algum possível dano ao meio ambiente.
Procuramos utilizar a terra de forma consciente e toda a
nossa operação industrial do empreendimento passa
por um rigoroso plano de ação para que tenhamos o
controle de gerenciamento de resíduos sólidos,
monitoramento dos efluentes líquidos e dos ruídos
ambientais.
A Neoplas valoriza, respeita, estimula e promove interna
e externamente o uso responsável dos recursos naturais
a fim de investigar e resolver eventuais queixas quanto
ao uso da terra, bem como para a promoção do
desenvolvimento socioambiental.
A presente política interna estará disponível aos
colaboradores, parceiros e fornecedores deixando
assim disponibilizada por intermédio de seu site oficial:
http://www.neoplas.com.br, tornado as suas relações
mais transparentes.

POLÍTICA AMBIENTAL
A Neoplas fabrica utensílios de plásticos preocupando
se com o grande impacto ambiental que os plásticos
descartáveis geram de lixo ao meio ambiente, por isso
conscientiza os clientes a trocarem os descartáveis por
reutilizáveis que são mais duráveis e sustentáveis.
Investimos em ferramentas tecnológicas e inovadoras
para diminuição do impacto ambiental e para
desenvolvimento da melhoria continua em nossos
processos de fabricação.
Buscamos controlar e prevenir todos os riscos
ambientais das atividades, produtos e serviços
protegendo a biodiversidade, o solo e as riquezas
naturais.
Asseguramos que nossos colaboradores estejam
treinados e capacitados para o manejo das operações
que demandam comportamentos seguros e que
respeite o meio ambiente, incluímos procedimentos
operacionais padrão para seguir a qualidade e eficácia
de todas as atividades do inicio ao fim.
Estamos focados em minimizar os impactos ambientais
gerados pelo crescimento econômico e urbano e assim
garantindo um futuro com desenvolvimento e
preservação ambiental.

