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Política Ambiental
POLÍTICA AMBIENTAL – MG SUL SISTEMAS AUTOMOTIVOS
Certo de que a preservação do meio ambiente é uma necessidade absoluta, a MG SUL – Sistemas
Automotivos, em sua fábrica de peças e sistemas automotivos em Ouro Fino / MG , destinada ao atendimento
dos mercados nacional e internacional , tendo em vista a sua localização geográfica e seu impacto econômico
sobre a região, dá uma grande importância a essa causa.
Por esse motivo, a MG SUL tem os seguintes compromissos:
1. Manter um Sistema de Gestão Ambiental adequado à natureza de suas funções industriais, dos produtos
utilizados pela produção e das atividades dos serviços de apoio;
Tendo uma sistemática para análise dos impactos ambientais em suas atividades, a fim de identificar os
aspectos ambientais significativos;
Para atender à legislação e outros requisitos, suas atividades, produtos e serviços.
2. Melhoria contínua ao meio ambiente prosseguindo e ampliando seus atos de prevenção à poluição.
Esse processo insere-se numa perspectiva de melhoria contínua, tendo nos objetivos e metas, ferramentas para
monitorar sua evolução, dentro da realidade tecnológica e estratégica da nossa fábrica de peças e sistemas
automotivos.
3. Pesquisar (tecnologia limpa, reciclagem ou tratamento), a fim de controlar todas as gerações e emissões
internas e geradas a partir de nossas atividades.
4. Promover a conscientização ambiental e o envolvimento de nossos funcionários, das empresas terceirizadas
e parceiros, bem como, a comunicação e informação com as partes interessadas, a fim de obter uma ação
ambiental satisfatória.
Comprometo-me, juntamente com toda a equipe de funcionários da MG SUL, a promover e colocar em
prática essa política ambiental.
Juntos faremos de nossa fábrica, dentro de suas atividades de produção, um lugar adiantado, acolhedor,
agradável e que respeite o meio ambiente.
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