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QUANDOVOCEFAZUMACOMPRA,NAoESTAESCOLHENDO
APENASUMPRODUTO,MAS0 MUNDOONDEVAlVIVERAMANHA.
Chegou0 CentrodeReferenciaAkatupeloConsumoConsciente.

.Acessewww.akatu.org.bre fiquesabendoquaisempresasestaotrabalhandoporurnmundomelhor.

.FaGaumapesquisasobrecadaprodutoe marcadeumaempresae conheGasuaspraticas
deresponsabilidadesocialnaEscalaAkatudeResponsabilidadeSocialEmpresarial.

.Avaliee descubrasevocee mesmournconsumidorconsciente,aplicandoosIndicadoresAkatu
doConsumoConsciente.

.Pesquisee aprendasobrevariostemase suarelagaocoma sustentabilidadee consumonaBiblioteca
AkatudoConsumoConsciente.

i INSTITUTO

Saibamais:www.akatu.org.brI-~.
Consumasemconsumir0mundoemquevocevive. ~r' aka t u



AValee referenciaemgestaoambientalnoBrasilenoexterior.TodasasunidadesoperacionaisdaempresaoperamsegundoseuSistemadeGestao

daQualidadeAmbiental.SuasoperalfoessaDcertificadaspelanormaISO14001,cobrindoatotalidadedaextralfaodemineriosdestinadosa

exportalfaoeasoperalfoesportuarias.AValeprotegecercade1,2milhiiodehectaresdeflorestasnaAmazoniaeMataAtlantica.Produzanualmente

7,5 milhOesdemudasdemaisde800especiestropicais,utilizadasnosseusdiversosprojetosderecuperalfaoambiental.S6noComplexo

deTubarao(Vit6ria/ES),aValeja plantoumaisde6 milhOesdearvoreseabriuaopUblico0 parqueBotanico,que,s6em2004,foi visitadopor

140milpessoas.ParaaVale,gestaoambientaleumaquestaoestrategica,queassegurasuacompetitividadeeposilfaodedestaquenomercado

global.QualidadeAmbiental- aValeestademonstrandoquee urnbornneg6cioparatodos.



UMAEMPRESAAGRIDEA NATUREZA
ATEQUEA NATUREZAEA SOCIEDADEREAJAM.
Tao importante quanta preservar 0 meio ambiente e corrigir os abusos cometidos contra ele

e mudar mentalidades. E as suas praticas. A responsabilidade social e parte das novas

atitudes de respeito a natureza. Trata-se de um ideal contemporaneo, um meio transformador

que constr6i uma sociedade sustentavel do ponto de vista ambiental, social e empresarial.

Todos os vfnculos sac requalificados entre empresas, governos, pessoas. E entre todos eles

e 0 meio ambiente. Muitas empresas ja fazem parte dessa cultura que traz resultados

positivos para os neg6cios e para a sociedade. A naturezaesta nos lueras, nao nas perdas.

- ~._- .-

INSTITUTO

ETHC)S
EMPRfSAS E
RfSPONSABIlIDADE
SOCIAL
BUSJNf,sS AND SOCIAL
RE.WONSIBILITY

Responsabilidade social empresarial nao sac
palavras. Sao a<;oes.
Acesse www.ethos.org.br
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Uma empresa que trabalha com seriedade,

transpar~ncia e responsabilidade

gera reconhecimento por sua excel~ncia

e seu compromisso com 0 futuro.

fi~~Memberof .

OowJones

SUSlainabilitylijdexes." .
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ARACRUZ

A Aracruz Celulose agora esta no

Indice Dow Jones de Sustentabilidade I

da Boisa de Valores de Nova York

(DJSIWorld) 2006. 0 que representa I
o reconhecimento internacional das Imelhorespraticasde sustentabilidade I

I

econ6mica, social e ambiental. I

Uder mundial na producao de celulose

de eucalipto para a industria do papel

e uma das maiores exportadoras

do Brasil, a Aracruz passaa fazer

parte do seleto grupo de empresas

que conquistaram este importante

destaque pela sua excelencia

e compromisso com 0 futuro.

Aracruz Celulose.
Cultivandojuntos

as riquezas
da nossa terra.

Nosso futuro tem rarzes

-.aracruz.com.br


