
INFORMATIVO - 21/10/2010
Ref.: PROGRAMA “PARCERIAS PARA

A SUSTENTABILIDADE”

A Rudloff Industrial e Sistema de Protensão participou do Programa “Parcerias para
a Sustentabilidade” promovido pela construtora Camargo Correa. Foram 18 meses
de trabalho contínuo cujo objetivo foi alinhar a visão de Sustentabilidade entre a
Construtora e seus fornecedores.

Como resultado deste programa, A Rudloff criou uma Diretoria de Sustentabilidade
para centralizar suas ações. “A inserção dos conceitos de Sustentabilidade na
gestão é, sem dúvida, um grande desafio para as empresas. Muitos questionam a
necessidade de mudança e a introdução destes novos conceitos. É uma questão de
visão, da percepção de que o crescimento econômico e tecnológico, por si só, não
tem se demonstrado suficiente para a realização humana”.

A questão da Sustentabilidade está em pauta atualmente. Acreditamos que mais
do que uma questão de conscientização este é um assunto a se tornar uma exigên-
cia social e legislativa muito em breve.

Neste período pudemos perceber na empresa mudanças e melhorias no ambiente
de trabalho, maior espaço para a divulgação de práticas sustentáveis, conscientiza-
ção do publico interno, cuidados com a água, desperdício, destino de resíduos,
substituição de equipamentos poluidores, revitalização de área verde, preocupa-
ção com a seleção de fornecedores, investimento em esporte, capacitação e muito
mais.

Vimos que tudo isto é bom e estamos dispostos a continuar com este processo,
com o apoio de todos os colaboradores.

Agradecemos especialmente aos colaboradores que tem participado, de alguma
forma, no desenvolvimento das ações de sustentabilidade: Eng. Luis Alberto
Almeida Bessa; Eng. Carlos Roberto Vieira Marques; Eng. Gelson Freitas Miori; Eng.
Nivaldo Aparecido Vicente; Enga. Maria Regina Schmid Sarro; Sr. Vicente Alvarez
Martinez; Sr. Ramon Benedetti da Silva; Sr. Luis Carlos dos Santos; Sr. Jamil Dantas
Batista; Sr. Ademir Pereira; Sr. Nicolau A. de Oliveira Neto; Sra. Leika Kano; Sr.
Diovany Tadeu Vilela; Sr. Carlos Andrade; Sr. Mario Apolinário; Sr. Joilson Fernando
Simões Dantas.

Vejam em anexo nosso certificado de participação.
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Atenciosamente,

21/10/2010

Mônica Bernardo Toutin

Diretora de Sustentabilidade




