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APRESENTAÇÃO  

 

As ações de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social corporativa 

estenderam-se à diversos setores da PRODAM, abrangendo questões inerentes ao 

consumo de emergia elétrica, descarte de pilhas, reaproveitamento de equipamentos para 

uso em computadores da própria empresa, manutenção da feirinha de produtos orgânicos 

que integram a cultura gastronômica regional, além da realização de mobilizações e 

campanhas de saúde e de inclusão social.  

     Busca-se com o presente relatório, pontuar, de forma sintética, as principais ações 

promovidas no ano de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Sustentabilidade Ambiental - Ações realizadas em 2018 
 

SETOR RESPONSÁVEL AÇÃO BENEFÍCIO 

SPMAN Amaury Colares Aterramento  

Proteção da integridade física do 

empregado, facilitar o funcionamento 

de dispositivos de proteção, 

descarregar cargas eletrostáticas de 

carcaças de objetos e equipamentos 

SPMAN Amaury Colares 
Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas 

Evitar possíveis surtos de energia que 

ocasionam acidentes e colocam em 

risco a vida dos usuários 

DDESK 
 Ulysses Silva de 

Araújo  

Atendimento de 

Chamado Remoto 

através do software 

TEAM VIEW 

Evitar o deslocamento de técnicos > 

diminuição do consumo de combustível 

SPMAN Amaury Colares 

Substituição de 300 

lâmpadas fluorescentes 

e PL por lâmpadas de 

LED 

Diminuição no consumo de energia 

elétrica e maior vida útil 

SPDES Socorro Nery  

Publicação das Portarias 

de contratação de 

empregados na forma 

de extrato  

Menor custo financeiro  

SPDES Socorro Nery  
Criação do Espaço Bem 

Estar 

Proporcionar aos colaboradores o 

acesso sem deslocamento de serviços 

de massagem, manicure, pilates, 

pedicure, etc. 

SPMAN Tereza Dávila Feirinha semanal  

Disponibilizar aos colaboradores e 

moradores do entorno da Prodam a 

venda de produtos da hortifruticultura.  

SPMAN Rubenilson  
Coleta  de Pilhas e 

Baterias de uso  interno 

Descarte de pilhas e baterias na F.A.S. - 

Fundação Amazônia Sustentável  

SPNOV Mário Jorge 
Implementação do 

Software Kanatra 

Monitorar a utilização da rede por 

contrato  

SPATS José Lincoln 
Reaproveitamento de 

componentes  

Utilizar componentes de placas de 

equipamentos descartados para 

manutenção de outros equipamentos 

para uso na Empresa 



 

 

               Responsabilidade Social - Ações realizadas em 2018 
 
 

SETOR RESPONSÁVEL AÇÃO BENEFÍCIO 

SPSES Helena e Tayná 

Campanha de prevenção 

a Hipertensão realizada 

pelo SESC SAÚDE. 

Medição de glicose e hipertensão 

arterial objetivando a prevenção de 

saúde dos empregados 

SPSES Helena e Tayná 

Campanha de vacinação 

tríplice viral com a 

parceria do Distrito de 

Saúde Sul de Manaus 

Vacinação dos colaboradores da 

empresa.  

SPSES Helena e Tayná 

Campanha Novembro 

Azul - Realização de 

exames de 

ultrassonografia do 

aparelho urinário e 

próstata. 

Prevenção de doenças relacionadas 

ao aparelho urinário e a próstata 

SPSES Helena e Tayná 

Campanha Solidária para 

doação ao ISAT - Instituto 

Silvério de Almeida 

Tundes 

Arrecadação de produtos de 

brechó entre os colaboradores da 

Prodam para doação aos usuários 

do ISAT. 

SPSES Helena e Tayná 

Realização em parceria 

com o INSS de roda de 

conversa sobre os 

direitos da pessoa com 

deficiência. 

Estender os conhecimentos sobre 

os direitos da pessoa com 

deficiência aos empregados da 

empresa, aprendizes com 

deficiência e seus familiares.  

SPSES Helena e Tayná 
Prática de ginastica 

laboral  

Proporcionar aos funcionários uma 

melhor utilização de sua 

capacidade funcional através de 

exercícios de alongamento, de 

prevenção de lesões ocupacionais e 

dinâmicas de recreação 

 

 


