
Oligoflora
CNPJ: 23.454.417/0001-20



 



 



 



 



Material Ano ref. UF Massa comerc. Percentual Massa contrat. Investimento Status

Papel 2019 SP 2.200 kg 70% 1.540 kg R$ 1.007,16 100%

Plástico 2019 SP 2.301 kg 70% 1.611 kg R$ 1.053,60 100%



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



G4-1  Fornecer uma declaração do tomador de decisão mais sênior da organização a respeito da relevância da
sustentabilidade para a organização e a estratégia da organização no que diz respeito à sustentabilidade

A eureciclo é uma solução estratégica de sustentabilidade para a compensação do impacto ambiental gerado pelas embalagens da empresa.
Essa solução é comum e reconhecida em diversas partes do mundo.

G4-8  Relatar os mercados atendidos (inclusive por divisão regional, setores atendidos e por tipos de clientes e de
beneficiários)

Através da parceria com a eureciclo, a Oligoflora beneficiou 4 operadores de reciclagem no período deste relatório. Os repasses no período
atingiram operadores em: SP.

G4-EN27  Extensão da mitigação de impactos ambientais dos produtos e serviços

Através da parceria com a eureciclo, a Oligoflora incentiva a coleta, a triagem e a destinação de massas proporcionais aos materiais
embalando seus produtos: 70,0% do Papel e 70,0% do Plástico. Sendo que já foram realizados 70,0% do Papel e 23,3% do Plástico.



OD4108 - Objetivos de impacto ambiental perseguidos pela organização
São objetivos de impacto ambiental perseguidos pela organização.

Resultado: Prevenção da poluição e gestão de resíduos. Conservação de recursos naturais.

OI6209 - Práticas de gerenciamento do ciclo de vida do produto
A organização possui práticas para gerenciar a vida do produto além do ponto de venda.

Resultado: Remunera a cadeia de reciclagem através da compensação ambiental de suas embalagens.

PD7993 - Tipo de cliente
Tipos de entidades que são compradores ou destinatários dos produtos / serviços da organização

Resultado: Cooperativas e empresas privadas que realizam coleta e triagem de resíduos.

PI2476 - Comunidades servidas
Número de comunidades onde o serviços da organização estavam disponíveis durante o período de relato.

Resultado: 4 cooperativas e/ou operadores privados.



PI5678 - Reduções de resíduos dos serviços vendidos
Quantidade de eliminação de resíduos não perigosos evitada com base na renovação / reutilização / reciclagem da organização como parte do
fornecimento ou desenvolvimento dos produtos / serviços da organização durante o período do relatório..

Resultado: Contratado: 70,0% do Papel e 70,0% do Plástico. Realizado: 70,0% do Papel e 23,3% do Plástico.

PI7867 - Pagamento a organizações fornecedoras: SME
Valor dos pagamentos a pequenas e médias empresas (PME) que venderam bens ou serviços à organização durante o período de referência.

Resultado: R$ 1.357,71.

PI8177 - Resíduos não perigosos evitados
Quantidade de reduções de resíduos durante o período do relatório devido aos serviços da organização vendidos.

Resultado: 1,54 t do Papel e 0,54 t do Plástico.



Papel

UF   Operador Data NF Nota Fiscal % NF massa  Massa utilizada  Valor investido  

SP  PLASTPEL RECICLAGEM INDUSTRIA out/18 3518 1000 6187 3000 0150 5500 1000 0093 8110 0009 3818 0,90% 125 kg R$ 81,75 

SP  VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA jan/19 3519 0108 6883 4400 0147 5500 1000 0061 1010 0006 1105 14,16% 1.415 kg R$ 925,41 

Meta: 1.540 kg 1.540 kg R$ 1.007,16 

Plástico

UF   Operador Data NF Nota Fiscal % NF massa  Massa utilizada  Valor investido  

SP  Coop Caminho Certo dez/20 3520 1207 2409 6900 0189 5500 1000 0009 2510 4698 5434 54,00% 108 kg R$ 70,64 

SP  Coop Caminho Certo dez/20 3520 1207 2409 6900 0189 5500 1000 0009 2510 4698 5434 37,67% 113 kg R$ 73,91 

SP  Mega Carolina nov/20 3520 1107 0026 0400 0205 5500 1000 0091 7213 4860 1267 3,20% 315 kg R$ 206,01 

Meta: 1.611 kg 536 kg R$ 350,56 



 


