Santa Luzia calcula suas emissões
de CO2 de linha de perfis de
poliestireno
O crescimento rápido da produção das indústrias levou ao
inevitável aumento da emissão de CO2. Entretanto,
atualmente há um esforço para reduzir esse potencial de
emissão através de melhorias do processo industrial,
campanhas e acordos internacionais. Para desenvolver uma
economia com baixa emissão de carbono algumas etapas
precisam ser realizadas: mensurar, gerir, reduzir e ao final,
conseguir a compensação das emissões de gases de efeito
estufa (GEE).
Existem várias ferramentas para mensurar e gerir as emissões
de CO2 além de outros impactos ambientais potenciais de um
produto e de uma empresa. Dentre elas, pode-se citar
também a Avaliação de Ciclo de Vida. Há alguns anos
utilizamos essa ferramenta para mensurar os impactos
ambientais da linha de perfis de acabamento da Santa Luzia e
foi assim que surgiu a ideia de elaborarmos um contador
dinâmico de CO2. Assim, cada vez que você acessar o site da
Santa Luzia, você poderá conferir como anda a emissão
enquanto estamos fabricando esses produtos. Além disso,
mensuramos as emissões desde 2012 e apresentamos
também o somatório ao longo desses quase 6 anos.
Acesse o site para conferir!

Santa Luzia é parte do grupo
global SME, um membro do
Programa CE100 da Fundação
Ellen MacArthur .

Você sabia que nós
estamos nas principais
redes sociais?

blog.santaluziamolduras.com.br
/santaluziaacabamentos
/company/santa-luzia-molduras/

www.

industriasantaluzia
.com.br

Críticas e Sugestões:
santaluzia@industriasantaluzia.com.br

Raiane realiza o
grande sonho da
cirurgia
Deus é bom o tempo todo! É emocionante conhecer a
dedicação da família e toda luta diária pelo bem estar da
menina! E como Deus age sempre no tempo certo, ele
enviou desta vez os funcionários da Santa Luzia e o Sr.
Artur para ajudar na realização deste sonho e na possível
mudança de vida da Raiane! Formou-se uma verdadeira
corrente do bem, para mostrar que quando há fé, tudo é
possível! A tão esperada cirurgia da menina Raiane
ocorreu no final de novembro e foi um sucesso. Ela já
está em casa se recuperando e com um quadro evolutivo
acima das expectativas dos médicos.

Agradecimento ao Coral Bairro da
Juventude de Criciúma-SC, por ter nos
presenteado com uma apresentação
especial em clima de Natal.
Aniversário da empresa Santa Luzia
e homenagem ao dia da Santa

E lá se foi mais um ano de trabalho
duro, de altos e baixos, mas com muitas
conquistas. E pensando em uma forma
de homenagear a Santa Luzia, nossa
padroeira que nos dá tanta luz e
sabedoria, a partir de 2018 a data de
celebração de aniversário da empresa
será unificada com a data que
celebramos o dia da padroeira Santa
Luzia, 13 de dezembro.
Convidamos todos os funcionários para
participar de um café colonial que será
servido no refeitório dia 13/12/2018, a
partir das 08h.
Que seja mais um ano de vitórias em
todos os aspectos. Feliz aniversário!

Plantio de árvores
Após um levantamento da emissão de gases do
efeito estufa que foram emitidos para a
montagem do stand da Santa Luzia na última
Revestir (São Paulo) fez-se o plantio de mudas de
árvores para a neutralização dessas emissões. A
função das árvores neste caso é a absorção de
CO2 (gás carbônico ou dióxido de carbono) pela
fotossíntese, usado para seu crescimento, que é
armazenado nas folhas, tronco, raízes e é o
estoque de carbono. Para o levantamento feito
para este evento, foram plantadas em torno de
120 árvores, garantindo assim a neutralização das
emissões de gases do efeito estufa utilizado para
o stand da Revestir 2018. Em breve maiores
informações em nosso blog.

Novo vídeo Santa Luzia

O Dia Mundial do Solo é celebrado em
5 de dezembro. Preservar será sempre a
melhor opção para as futuras gerações.

Foi ao ar nessa semana o vídeo que mostra o trabalho
de reciclagem de pranchas de surf produzido com o
surfista William Cardoso. O vídeo aborda questões
como a importância de preservação dos mares e a
destinação correta dos resíduos plásticos, pois hoje o
mar é a casa de uma enorme quantidade destes
resíduos. O link do vídeo está disponível no site da
Santa Luzia. Vale a pena conferir!

