Pague Menos recicla 70% a mais entre 2012 e 2014
Nova Odessa, 3 de junho de 2015 – A Rede de Supermercados Pague Menos realiza
ações internas para a preservação do meio ambiente e os números registrados
comprovam a preocupação da empresa com o tema. Só de materiais recicláveis, que
contemplam papel, plástico, vidro e metal, a Rede reciclou 70% a mais entre os anos de
2012 e 2014, aumentando de 1.612 para 2.749 toneladas.
Sob supervisão da engenheira ambiental, Josiane
Marinho, a empresa trabalha a
conscientização ambiental junto aos
colaboradores, que é disseminada pelos
21 Comitês de Meio Ambiente, sendo um
por loja. O comitê atua na
conscientização da economia de água
e energia e separação e destinação
adequada dos resíduos gerados na
loja, como óleo de cozinha usado e
produtos recicláveis.

Neste momento, toda a Rede está
envolvida no Programa Destaque
Sustentabilidade, que possui quatro
etapas. A que está sendo realizada é a
Gincana PET e funciona da seguinte
forma: o comitê que arrecadar a meta
estabelecida no projeto ganhará 25 pontos,
ou seja, quanto mais garrafas PET conseguir
mais chances terá de bater a meta.

No total, os colaboradores terão que trabalhar quatro indicadores e, ao final, a equipe que
conseguir mais pontos ganhará uma viagem ecológica. Nas duas edições anteriores os
colaboradores realizaram um passeio ecológico na cidade e Brotas (SP), com muita
natrureza e aventura, com a prática de rafting.
Uma ação de destaque da Rede é a participação no Projeto Mesa Brasil, que destina
alimentos sem condições para comercialização, mas em bom estado para preparo da
alimentação, para famílias carentes. Em 2014, cinco lojas do Pague Menos aderiram ao
projeto com 18,6 toneladas de alimentos doados. Com esta ação, mais de 100 mil pessoas
foram beneficiadas.

Confira em números as ações das 21 lojas Pague Menos:
Materias recicláveis entre Papéis, Plásticos, Vidros e Metais
2012 – 1.612,20 toneladas
2013 – 2.431,13 toneladas
2014 – 2.749,56 toneladas

Descarte de eletrônicos usados internamente:
2012 - 498,6 kg
2013 - 1762,2 kg
2014 - 696,61 kg

Descarte de uniformes corretamente:
2013 – 5.500 kg
2014 – 3.162 kg

Logística Reversa Pilhas:
2014 – 1.141 kg

Reciclagem Óleo de cozinha:
2012 - 10.496,14 litros
2013 – 20.344,24 litros
2014 – 27.319,00 litros

Alimentos doados para o programa Mesa Brasil:
2014 – 5 lojas participantes
18,6 toneladas de alimentos doados
100.064 pessoas beneficiadas
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