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QUATRO BARRAS

Viação Castelo Branco recebe a ISO 14001,
uma conquista para todas as comunidades

A Viação Castelo Branco
comemorou no dia 5 a conquista
da certificação da ISO 14001–
Gestão Ambiental, um esforço de
diretores e colaboradores que
começou em 2006. Na mesma
ocasião, aconteceu o encerramento da Sipat 2009. O local foi a
Chácara Recanto fonte do Sossego e teve almoço para os
colaboradores e familiares.
A conquista da ISO 14001
não foi um trabalho fácil e só foi
obtida com o engajamento de
todos os colaboradores, que se
conscientizaram da sua importância, tanto para a empresa,
como para a comunidade e para si
próprios, a Diretoria da Castelo
atribui o sucesso aos colaboradores. Para atender as normas
exigidas, houve muitos investimentos na infra-estrutura. A equipe que coordenou os trabalhos,
formada por Tiago Calistro de
Souza, Cristiane Adão e Patrícia
Navarro, destacam as obras em
tratamento de água, destinação
de resíduos, reciclagem da água
(para utilização na lavagem dos
veículos). “A SGS, órgão certificador que auditou, está entre os
mais exigentes em nível mundial,
pois trata-se de uma empresa
internacional que possui clientes
reconhecidos mundialmente.
Devemos nos orgulhar por esta
auditoria certificada pela SGS”,
diz Patrícia Navarro. “Agora nos
resta comemorar e aprimorar
nossos conhecimentos para mantermos nossos selos de certificações, que são motivo de orgulho e sentimento do dever cumprido. Todavia, mais difícil do
que conquistar, é manter este
nível de qualidade, preservação e
respeito ao meio ambiente”,
destacam Tiago Calistro e

Cristiane Adão.
ISO 14001
A certificação ISO 14001 se
enquadra na série de normas ISO
14000, desenvolvida pela International Organization for Standardization (ISO), no início dos
anos 90. As diretrizes surgiram
com o intuito de padronizar os
processos relacionados com a
questão ambiental em empresas
que causam algum dano ao meio
ambiente com suas atividades
e/ou se utilizam de recursos tirados da natureza. Para a manutenção do certificado, porém, é
necessário uma melhoria contínua. Afinal, quando o assunto é
meio ambiente, não se pode ficar
estagnado.
A Viação Castelo Branco,
com a certificação, demonstra o
comprometimento com as comunidades onde atua, com as futuras
gerações, com seus colaboradores, com o futuro da própria
empresa. Na sede da empresa, em
Quatro Barras, há sinal de
limpeza por toda a parte, locais
específicos para o armazenamento de resíduos (baterias usadas,
filtros de óleo, lonas de freio,
embalagens com graxa, sucatas
metálicas), locais para materiais
reaproveitáveis, leitos de secagem de lodo. A empresa orgulhase de ter sido a primeira, no setor
de transporte coletivo, em implementar um sistema de tratamento
e reciclagem da água utilizada na
lavagem dos veículos. Por trás
disso tudo, está a preocupação de
ser uma empresa ambientalmente
correta. Principalmente levandose em consideração que a sede
está localizada próxima da represa do Irai e com atuações em
cidades onde estão mananciais de
água.
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Os diretores e colaboradores com o certificado ISO 14001

Durante a festa de comemoração do ISO vários colaboradores foram premiados

Patrícia, Tiago e Cristiane trabalharam muito para certificação ISO 14001

Colaboradores falam do sucesso
da Viação Castelo Branco

As ações visando a proteção
ao meio ambiente e a sustentabilidade estão trazendo resultados positivos, também, na vida
dos colaboradores. José de Souza
Jorge, motorista há 9 anos na
empresa, diz que “tudo o que sei
sobre o meio ambiente, aprendi

aqui e isso serve-me como lição
de vida. Em casa, graças às
palestras, levei para todos essa
conscientização e essa luta contra
o desperdício em água e energia,
assim como estamos fazendo lá
também a separação do lixo em
orgânico e reciclável. E na em-

José de Souza Jorge, motorista há 9 anos na empresa

presa tudo melhorou, com esse
rigor em não poluir, não desperdiçar. Ganham muito também
os passageiros, que tem ônibus
mais limpos e colaboram jogando sujeira nos locais apropriados.
E qualquer vazamento de óleo a
manutenção é feita na hora”.

Já Rogério Dalla Póla Cossitt,
que trabalha há 14 anos no Almoxarife, diz que “leva-se para fora
tudo o que se aprende aqui”. A
conquista da Iso 14001 é um
currículo para cada um de nós,
funcionários e motivo de muito
orgulho. Não é fácil conseguir
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isso e hoje sabemos da importância da sustentabilidade, existe
uma conscientização geral.
E Arcanjo Marques, há 11
anos como Latoeiro na empresa,
informa que “ontem mesmo estive colaborando com um trabalho
sobre Meio Ambiente para minha

filha Gabriela, de 8 anos, quando
passei-lhe informações sobre o
que aprendo aqui na Castelo
Branco. Aqui na empresa a Iso
14001 deixou tudo funcionando
bem, com a reciclagem, destinação final de todo o material,
reaproveitamento, limpeza”.

Arcanjo Marques, há 11 anos como Latoeiro na empresa

