Nota enviada pela Aperam BioEnergia:
A Aperam BioEnergia é pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias para
garantir a sustentabilidade de todo processo de produção, a saúde e segurança dos
seus empregados e de moradores dos municípios onde atua. Todos os processos da
Aperam BioEnergia estão ancorados no tripé da sustentabilidade: economicamente
viável, socialmente justo e ambientalmente correto.
A Aperam BioEnergia é reconhecida por seu processo produtivo em total consonância
com a legislação ambiental vigente, amparada por todas as licenças e autorizações
ambientais necessárias para o exercício pleno das atividades empresariais, que
contempla a produção de carvão vegetal oriundo de florestas plantadas.
Informamos que desde 1978 a empresa não utiliza o produto em suas áreas de cultivo,
20 anos antes do mesmo ser proibido pelos órgãos competentes. Vale lembrar que o
Aldrin teve sua comercialização proibida pelo Ministério da Agricultura apenas em
1985 e que produtos tendo o Aldrin como base só foram proibidos a partir de 1998,
por meio da Portaria nº 12, do Ministério da Saúde.
Laudos resultantes das análises realizadas por laboratórios credenciados junto ao
INMETRO e apresentados para a FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM), órgão responsável pelo Gerenciamento de áreas contaminadas comprovam
que não há qualquer contaminação da água na região, causada por eventual presença
do produto citado
Cabe ressaltar que, desde 2008, a Aperam BioEnergia é certificada pelo Forest
Stewarship Council®, que tem em seus princípios e critérios a proibição do uso do
Aldrin. O selo FSC® atesta o manejo correto e responsável, inclusive ambientalmente,
pelas empresas florestais.
A Aperam BioEnergia muito se orgulha de possuir o selo FSC® desde de 2008, prova
da qualidade na gestão da empresa e no manejo de suas plantações, sempre
primando pelo bem-estar coletivo e social, além da preservação e desenvolvimento do
meio ambiente.
Em março de 2010 a Aperam BioEnergia recebeu o certificado da ISO 14001:2004, que
atesta a eficiência do seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA). O SGA sistematiza as
boas práticas ambientais testadas, implementadas e aperfeiçoadas pela Empresa ao
longo de sua trajetória.

