
 
 
Prezado Associado, 
  
O mercado e sobretudo as novas gerações apontam uma demanda crescente por produtos e serviços “verdes”.  
  
Para continuar produzindo e oferecendo serviços e produtos, inclusive no segmento da Construção Pesada, os 
empreendedores deverão ser cada vez mais proficientes em administrar a escassez de recursos naturais, cumprir 
a legislação ambiental e satisfazer a opinião pública, cada vez mais severas.  
  
A pressão só aumenta: expansão populacional, resíduos, desmatamento, crise hídrica, consumo de energias de 
fontes não renováveis, poluição, efeito estufa, condições climáticas adversas, desastres. Logo, as questões 
ambientais estarão cada vez mais na pauta das empresas que miram o futuro.  
  
Mas, se os entraves e desafios são muitos, ao menos eles são similares! Pensando nisso, o SICEPOT-MG mantém 
comissões temáticas em funcionamento, a serviço das associadas. 
  
As comissões são fóruns colaborativos e abertos, que reúnem profissionais experientes em busca de soluções 
para os problemas cotidianos, reduzir riscos e perdas e aumentar os ganhos para as empresas participantes. 
Além disso, contam também com toda a infraestrutura do SICEPOT-MG e apoio jurídico especializado. 
  
Os benefícios para os associados são maiores e mais positivos, quanto maior for a Comissão! A soma de 
expertises e saberes garante a diversidade de conhecimentos e aumenta as possibilidades de trocas e 
contribuições mútuas.  
  
No tocante ao Meio Ambiente, em 2020 a Comissão passará a abranger um universo de discussão mais amplo, 
refletindo na alteração da sua denominação para COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – CMAS 
e coordenada pelo Gestor Ambiental Paulo André D. Avelino, Coordenador SGI - Construtora Sant’Anna Ltda. 
  
Algumas ações que serão desenvolvidas pela CMAS este ano: 

    Ampliar a rede de contatos / networking – Criação de grupo – Whatsapp - para trocar ideias, pedir ajuda, 
etc., com critérios para admissão e exclusão de integrantes e regras para manter o foco, bom nível do 
conteúdo veiculado; 

    Pesquisa sobre demandas (saber onde o calo aperta) na área ambiental, para elaboração de um 
diagnóstico e proposição de ações e serviços (juntar forças) que ajudem os associados.  

    Elaborar instruções para auxiliar o processo de regularização ambiental, no nível que cada associada 
precisar e desejar, dispondo temas novos a cada trimestre para tratar dos requisitos para oficina, 
laboratório de solos, refeitório, escritório, alojamento, almoxarifado, posto de abastecimento e outros.   
  

Para que ficar isolado? Participe! Venha buscar soluções e fomentar melhorias junto com a gente.  
Para participar entre em contato com Silvia – Assessoria Jurídica, pelo tel (31) 2121.0438 ou email: 
juridico@sicepotmg.com . 

 
Esperamos um representante da sua empresa na CMAS e nas outras comissões. 
  

AGENDE A 1ª REUNIÃO DA CMAS: 
17 de março às 15:00 horas – Sede SICEPOT-MG, conforme calendário anexo. 

 
 
 

 
 
 
 

CONTATO 
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