POLÍTICA AMBIENTAL

A Nova Kaeru é uma empresa que realiza o beneficiamento e desenvolvimento de novos

materiais, baseado em peles e plantas, fabricando um produto inovador e de qualidade a
partir de processos orgânicos sustentáveis e com o forte comprometimento com a
exploração mínima de recursos naturais.

Sua política se pauta em estabelecer uma harmonia entre o desenvolvimento econômico e

o impacto que se possa gerar na natureza, assumindo os seguintes objetivos:

 Fomentar o manejo sustentável da pesca, através do estímulo à conservação do pirarucu
e do auxílio no desenvolvimento social e econômico de comunidades que pescam em áreas
regulamentadas e fornecem a pele deste peixe para a fabricação do couro;
 Minimizar a geração e assegurar a destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos gerados no processo produtivo e buscar sua reutilização, além de propagar a ideia
e sensibilizar os colaboradores a adotarem ações que permeiam os quatro R’s: repensar,
reduzir, reutilizar e reciclar;
 Amparar uma cadeia de produção altamente sustentável, onde os resíduos gerados no
processo produtivo retornam à natureza através das práticas da fertirrigação e da
compostagem;
 Buscar o consumo racional dos recursos naturais requeridos no processo produtivo,
instituindo um sistema de gestão e monitoramento do consumo de água que orienta o
desenvolvimento de estratégias de redução do seu consumo; investir em produção de
energia solar, visando incorporar, progressivamente, a energia solar em sua matriz
energética, fortalecendo o consumo de energia advinda de fonte renovável da natureza;
 Produzir um material único e inovar o mercado nacional e internacional, mantendo o
compromisso com a qualidade, através do uso eficiente dos recursos naturais e do
estabelecimento de metas de melhoria do desempenho ambiental.
 Operar sempre de acordo com as leis e normas ambientais vigentes e cumprir com os
objetivos ambientais definidos internamente;
 Incentivar a participação dos funcionários em iniciativas individuais voltadas para ações
de melhorias ambientais.
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