Você já ouviu falar sobre

CICLO RESPONSÁVEL DO ÓLEO?
As iniciativas de sustentabilidade da Bunge permeiam todas as etapas de produção,
desde o plantio dos grãos até o descarte pós consumo. Veja como:
Para a Bunge todos os ciclos produtivos agrícolas devem ser ambientalmente responsáveis e beneficiar
as comunidades locais em termos econômicos e sociais. Para isso:
1. CAMPO

Além disso, em 2015, lançamos nossa Política de Não Desflorestamento que tem
como objetivo uma cadeia de fornecimento livre de desmatamento até 2025.
Paralelamente, foram criadas ferramentas de sensibilização e capacitação como:

Todos os fornecedores são avaliados de acordo
com os critérios estabelecidos por meio de uma
consistente Política de Relacionamento com
Fornecedores que inclui:

• Guia de Boas Práticas Agrícolas: plataforma online gratuita com técnicas de
sustentabilidade e produtividade.
• Programa Caminhos Sustentáveis: Em parceria com a TNC, a iniciativa ajudou
produtores rurais e governos municipais da Bahia, Mato Grosso e Pará a
melhorar a sustentabilidade ambiental da prática agrícola.

1. Verificações nas listas públicas do Ibama e do
Ministério do Trabalho e Emprego, além de outros
requisitos legais pertinentes.

•P
 rograma de financiamento: Bunge, Santander Brasil e TNC lançaram linha de
crédito de longo prazo com o objetivo de expandir a produção sem desmatar
o Cerrado.

2. Monitoramento dos requisitos nos compromissos
assumidos, como a Moratória da Soja.

A Bunge também otimiza recursos naturais para a fabricação de seus produtos.
2. EMBALAGENS

Além de diminuir o uso e descarte do plástico, a iniciativa também
possibilita que mais embalagens sejam transportadas de uma única vez.
Essa diminuição no número de viagens representa aproximadamente 65%
a menos de emissão de CO².

Um exemplo é o investimento em tecnologia de
envase que permite o uso de tampas de garrafa com
redução de 35% de polietileno em sua composição.

O Soya Recicla é o maior programa de reciclagem de óleo do Brasil. Desde 2006, já foram mais de 5,37 milhões
de litros de óleo de cozinha usados transformados em sabão ou biodiesel. Conheça o passo a passo:
3. PÓS CONSUMO
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Após o uso, acondicione
o óleo frio em uma
garrafa PET.
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O óleo deve ser entregue em
um PEV (Ponto de entrega
voluntaria) ou em revendas
da Ultragaz cadastradas
para recolher o material.

Ao entregar o óleo, o
consumidor recebe duas
barras de sabão ecológico
feito a partir da reciclagem
do produto.
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Quando o PEV estiver em
sua capacidade máxima,
o Programa Soya Recicla
retira o óleo usado e
reabastece o PEV com mais
kits de sabão reciclado.
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O óleo coletado é destinado
para a usina para a produção
de sabão e biodiesel.
As embalagens PET
recebidas também são
enviadas para reciclagem.

Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água.
Saiba mais sobre o projeto e
conheça os pontos de coleta em
www.soya.com.br/soyarecicla.
Participe da preservação do
meio ambiente e da geração de
emprego e renda!
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*Fonte: Sabesp

Com essa atitude simples é possível:
• Preservar recursos hídricos.
• Reduzir a emissão de gases do efeito estufa.
• Evitar o entupimento nas tubulações.
• Contribuir para a destinação sustentável de embalagens.
• Incrementar a produção de Biodiesel no Brasil.
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