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APRESENTAÇÃO

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ARISP
A ARISP é consciente sobre sua
abrangência no Estado de São Paulo,
em áreas cujas atividades econômicas
e culturais são distintas. Busca
assim estabelecer ações capazes de
gerar Sustentabilidade através da
participação efetiva na conscientização
por soluções inovadoras que possam
conduzir a um futuro mais equilibrado
e justo para todos, neutralizando os
impactos negativos que suas atividades
possam produzir no meio ambiente.

fornecedores, clientes e o público
geral em multiplicadores da melhoria
ambiental, social e humana, por isso,
aposta na implantação de um Sistema
de Gestão Ambiental Integrado,
envolvendo todos os Cartórios de
registro de Imóveis do Estado de São
Paulo.

Pretendemos transmitir informações relevantes sobre práticas ambientais, capacitando funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros e o
Ações educativas e de capacitação usuários, transformando-os em agendevem transformar seus funcionários, tes e multiplicadores da conscientiza4

ção ambiental e atuar em conformidade com a Legislação Federal, Estadual
e Municipal vigente e com responsabilidade perante a sociedade local, sua
cultura e interesses econômicos, focando aspectos de sustentabilidade e
preservação.

A implantação de um
Sistema de Gestão
Ambiental é um ato
voluntário que visa
controlar os impactos
ambientais das
atividades empresariais,
por isso sugerimos
diversas ideias, ações
e até a substituição de
insumos e tecnologias,
pois reduzem impactos
e custos, tornando os
cartórios mais verdes e
sustentáveis.
Veridiana Aguiar
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INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O conceito de desenvolvimento
sustentável é muito recente. Iniciou o
seu processo de popularização há poucas décadas, em 1987, quando a ONU
publicou um relatório inovador:
“Nosso futuro comum”.

Negócios Sustentáveis fazem parte
de um novo modelo empresarial e suas
estratégias devem ir além da tecnologia, abrangendo todo o ciclo de vida
do produto: da matéria-prima ao uso,
reciclagem e destinação adequada,
conforme a Política Nacional de ResíA partir deste conceito, surgiu uma duos Sólidos, Lei Nº 12.305/2010.
nova maneira de se entender a sustentabilidade nos negócios, o tripé da
sustentabilidade, em que o ambiental,
o social e o econômico devem estar em
equilíbrio para um resultado positivo
das empresas.
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COMPROMETIMENTO
PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS
A Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo, ARISP, é
membro do Pacto Global das Nações
Unidas, apoia os Dez Princípios
do Pacto, que buscam promover a
sustentabilidade corporativa nas áreas
de Direitos Humanos, Trabalho, Meio
Ambiente e Anticorrupção.

mações e, portanto, comprometemo-nos a apresentar um relatório sobre
o progresso todos os anos, ao Pacto
Global e, seguir a política do COE do
Pacto Global.

Nós também fazemos questão de divulgar em um relatório individualizado as ações socioambientais dos nossos
Reconhecemos que um requisito associados. Para ler o relatório COE,

fundamental para promover a susten- acesse em:
tabilidade corporativa é a divulgação
de nossos esforços na implantação dos www.unglobalcompact.org
Dez Princípios. Apoiamos a prestação
de contas e a transparência das infor7

SELO VERDE

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Por esta razão, concedemos a esta
A ARISP parabeniza o Oficial
Vinicius Rocha Pinheiro Machado e serventia, o Selo Responsabilidade
todos os colaboradores do Registro Socioambiental.
de Imóveis da Comarca de Assis, por
estarem engajados com questões tão
importantes para a humanidade, como
a minimização dos impactos negativos
ao meio ambiente, que provocam o
aquecimento global e as mudanças
climáticas e por todas as ações sociais
que realizam, em prol da população
carente residente neste município.
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NEUTRALIZAÇÃO DE CO2
FLORESTA DOS REGISTRADORES

A ARISP fechou parceria com o
empreendimento Green Farm CO²
Free, o maior clube de sustentabilidade
compartilhada do mundo e lá
implantou a Floresta dos Registradores,
demonstrando sua preocupação com o
aquecimento global e com as mudanças
climáticas. A floresta é responsável
pela neutralização das emissões de
CO² de todos os Cartórios de Registro
de Imóveis do Estado de São Paulo.
Os registradores têm participação
em outros projetos socioambientais
importantíssimos implantados na
Green Farm:

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Green Farm recebe uma média de
4 mil crianças de diversas instituições
de ensino do país, anualmente, que
participam de atividades de Educação
Ambiental.
CRAS
O Centro de Reabilitação de
Animais Silvestres, reabilita diversas
espécies de animais silvestres vindos de
maus tratos ou das mãos de caçadores
e traficantes de animais. Na maioria
9

das vezes, esses animais são resgatados
BANCO DE SEMENTES
pela polícia ambiental, recebem
atendimento e tratamento veterinário
O viveiro de mudas nativas, é
e são reintroduzidos na natureza.
mantido por um banco de sementes,
especialmente selecionadas.
CCAS
VISITAÇÃO
O Criadouro Conservacionista
de Animais Silvestres, reproduz
Todos os Cartórios de Registro
espécies de animais em ameaçados de Imóveis do Estado de São
de extinção, que são reintroduzidos Paulo associados da ARISP e seus
na natureza. Dentre as espécies colaboradores estão automaticamente
que são reproduzidas no CCAS em incorporados aos projetos da Green
risco eminente de extinção, estão a Farm CO2 Free e podem agendar
Anta (Tapirus terrestris), o Mutum- visitas guiadas ao empreendimento.
de-Penacho (Crax fasciolata) e a Custos com hospedagem, alimentação
Arara-Azul-Grande (Anodorhynchus e as despesas com traslado (Aeroporto
hyacinthinus).
de Dourados/Maringá até a fazenda),
são de responsabilidade da ARISP.
SAF
*Outros custos como: passagens aéreas,
No Sistema Agroflorestal, diversas combustível, aluguel de veículo, hotel, etc,
culturas são produzidas em conjunto: são por conta do visitante. Apenas incluso
embaixo dos eucaliptos, que são hospedagem e alimentação dentro do
plantados com o objetivo de produzir empreendimento Green Farm CO2 Free.

madeira, são cultivadas outras plantas
como: pés de café, palmito, pimenta
do reino, mate, cacau, canela e
diversas espécies frutíferas nativas. O
projeto tem como principal objetivo
suprir as necessidades de famílias de
assentamentos de terra que ocupam
todo o entorno do empreendimento,
para que elas parem de derrubar a
floresta e degradar o solo com cultivos
únicos, ou monoculturas.
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www.greenfarmco2free.com.br

Todos os anos, a ARISP realiza promoções para levar oficiais e colaboradores dos Cartórios de Registro de
Imóveis do Estado de São Paulo, para
conhecerem todos os projetos ambientais da ARISP, em parceria com o empreendimento Green Farm CO² Free,
localizado no Pantanal do Mato Grosso do Sul.
Participe! Agende sua visita!
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CERTIFICAÇÃO

NEUTRALIZAÇÃO DE CO2

Além do certificado referente a
neutralização das emissões de CO2,
concedido ao Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos de Assis, a ARISP e
a Green Farm, concedem o Selo CO2
Free.
O selo poderá ser utilizado por
meio digital, no site do Cartório, redes
sociais e/ou impresso, junto ao Logo do
Cartório, em documentos, envelopes,
adesivos, etc.
O arquivo será disponibilizado por
meio digital e será enviado por e-mail.
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INDICADORES VERDES
OFÍCIO ELETRÔNICO E PAINEL SUSTENTÁVEL

A ARISP divulga em tempo real
Além do contador digital do
os números resultantes de nosso Ofício Eletrônico, os Registradores
empenho por atingir metas, pela busca Imobiliários podem acompanhar os
da sustentabilidade corporativa.
números dos projetos da Green Farm
CO2 Free em parceria com a ARISP.
Acompanhe em tempo real os
indicadores do Ofício Eletrônico.
Acesse em:

sustentabilidade.registradores.org.br
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AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ASSIS
Em apoio aos 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
e ao Pacto Global das Nações Unidas,
o Registro de Imóveis da Comarca
de Assis constantemente, desenvolve
ações internas e externas nesta direção.

priorizamos a atualização profissional
e aperfeiçoamento em suas áreas de
trabalho.

Estamos sempre em busca de ações
que visam a melhoria da qualidade
de vida da população mais carente,
Hoje, 62% do efetivo dos cartórios priorizando saúde, educação e
é composto por mulheres, com atendimento de qualidade.
salários iguais e sem distinção
de sexo, raça, cor ou
religião,
garantidos pela Constituição do
Brasil. Todos os funcionários são
beneficiados com excelente plano
de saúde e odontológico. Também
14

Exemplo,
é a Campanha do
Agasalho que já está em sua 3º Edição
e já beneficiou três Instituições
Filantrópicas: Associação do Mutirão,
A Casa dos Velhinhos Ondina Lobo
e o Centro de Reestruturação para a
Vida.
Além da Campanha do Agasalho
a ARISP, também desenvolve ações
sociais no Dia das Crianças e no Natal.
Este ano, para abrir a Campanha
de Dia das Crianças, a ARISP fez uma
doação de 10 mil reais para o ITACIInstituto de Tratamento do Câncer
Infantil.
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Com o objetivo de minimizar
impactos negativos ao meio ambiente
e reduzir custos, o Oficial de Registro
de Imóveis de ASSIS, implantou ou
estabeleceu no seu cronograma anual
a implantação das seguintes ações
socioambientais:

- Dispenser Sabão Automático

- Cadeiras especiais para clientes
com prioridade.

- Secador de Mão

-Acessibilidade

- Dia Internacional da Mulher
- Coleta Seletiva

- Tarifa Branca

- Semana do Meio Ambiente

- Descarga sanitária com duas
válvulas

- Arraial Sustentável

- Informativos de economia e
responsabilidade Ambiental.

- Arrecadação de lacres UNIMED
16

- Dia da Árvore

-Natal Solidário

Arraial Sustentável

Natal Solidário
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- O plástico é o principal problema
do planeta atualmente e o Brasil já
pensa em soluções rápidas.
A Comissão de Meio Ambiente
(CMA) aprovou o em maio deste
ano, o projeto (PLS 92/2018) que
prevê a retirada gradual do plástico
da composição de pratos, copos,
bandejas e talheres descartáveis. Pelo
texto, no prazo de dez anos, o plástico
deverá ser substituído por materiais
biodegradáveis em itens destinados
ao acondicionamento de alimentos
prontos para o consumo.
Segundo metas aprovadas em
diversos países, o plástico deverá ser
substituído em 20% dos utensílios no
prazo de dois anos após a eventual
vigência da lei. Esta exigência subirá
para 50% após 4 anos; para 60%, após
6 anos; e para 80%, após 8 anos. O
plástico deverá ser totalmente banido
após dez anos.
Enquanto isso não acontece, o
Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Assis minimiza seus
impactos, fazendo a coleta seletiva e
destinando o material recolhido para
cooperativa da região.
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No cartório, além da sinalização
de acessibilidade para pessoas com
deficiência visual e outras deficiências
físicas, existem sinalizações lembrando
da importância de economizar água e
energia elétrica.
Além de economizar é importante
não poluir.
A escassez de água no mundo é
agravada em virtude da desigualdade
social e da falta de manejo e usos
sustentáveis dos recursos naturais. De
acordo com os números apresentados
pela ONU – Organização das Nações
Unidas – fica claro que controlar o uso
da água significa deter poder.
Segundo a Unicef (Fundo das
Nações Unidas para a Infância), menos
da metade da população mundial tem
acesso à água potável. A irrigação
corresponde
a 73% do consumo de
água, 21% vai para a indústria e apenas
6% destina-se ao consumo doméstico.
A Escassez de água no futuro
poderá aumentar os riscos de conflitos
no mundo.
A previsão é que nesse ano, 2,3
bilhões de pessoas suplementares mais de 40% da população mundial
- não terão acesso à água se medidas
não forem tomadas.
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- Nos banheiros foram instalados os
secadores para as mãos.
A vantagem em utilizar o secador
de mãos é significativa, levando-se
em conta que o consumo de energia
elétrica para o funcionamento do
secador, é 15% menor que os gastos
com pepel toalha e sacos de lixo.
Além disso, diminuiremos ainda
mais a utilização de materiais
descartáveis, tornando os serviços
cada vez mais sustentáveis.
O Registro de Imóveis de Assis
preza pela qualidade de seus serviços
e atendimento aos usuários. Este
empenho do Oficial e colaboradores
já renderam dois Prêmios Nacionais e
duas importantes certificações:
2017 – Premiação Ouro no Prêmio
de Qualidade Total ANOREG/BR
(PQTA)
2018 – Premiação Diamante no
Prêmio de Qualidade Total ANOREG/
BR (PQTA)
2018 – Certificação ABNT NBR
ISO 9001:2015
2018 – Certificação ABNT NBR
15906:2010
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Os
Colaboradores
do
Cartório divulgam todas as ações
socioambientais, sugeridas pela ARISP.

Dia da Árvore

Dia das Mulheres
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- O Cartório recebeu uma cartilha
com dicas de ações de sustentabilidade
para serem aplicadas no dia a dia, em
casa ou no trabalho. São ações simples
e de grande impacto.

- Abrir as janelas e persianas pela
manhã e aproveitar a ventilação e a
claridade natural, é uma das opções
sustentáveis para economizar energia
elétrica.
- Ligar o ar condicionado uma
hora depois do horário de abertura do
Cartório e desligar uma hora antes do
encerramento das atividades, também
é uma ação que gera uma economia
de até 5% de energia elétrica para o
Registro de Imóveis de Assis.
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AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
- Os colaboradores participaram
da Campanha da UNIMED, onde era
necessário juntar lacres de bebida. A
campanha “Eu Ajudo na Lata” estimula
a reciclagem do alumínio e incentiva
as pessoas a apoiarem uma causa
social, que é garantir que pessoas com
necessidades especiais tenham acesso
a cadeiras de rodas.
Todo alumínio foi vendido e o
dinheiro obtido usado na compra de
cadeiras de rodas e outros itens de
locomoção que foram doados para
pessoas sem recursos financeiros.-

O incentivo à praticas mais
sustentáveis é constante na serventia,
que apoia todos os projetos da ARISP
em parceria com a Green Farm CO2
Free, recebendo anualmente cerca
de 4 mil crianças e adolescentes
que participam de atividades
socioeducativas e aprendem na prática
a importância da preservação do meio
ambiente.
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Comemoração dos 100 anos do Cartório Comemoração dos 100 anos do Cartório
24

25

26

SELOS ARISP

SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA
A Implantação dos Selos Verdes da
ARISP tem como principal objetivo
a divulgação das ações voltadas para
a preservação do Meio Ambiente,
a promoção da Sustentabilidade
Corporativa e a Responsabilidade
Socioambiental dos Registradores
Imobiliários do Estado de São Paulo.

poderão ser utilizados em sites, redes
sociais, assinaturas de e-mails e
documentos impressos.
Os arquivos dos selos poderão ser
solicitados pelo e-mail :
sustentabilidade@arisp.com.br

Todos os Selos foram desenvolvidos
com base nas orientações da ABNT
NBR ISO 14021:1999. Os selos
serão disponibilizados pela ARISP,
no formato de arquivo digital. Eles
27
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Todas as ações implantadas no compilar as informações enviadas,
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos pela serventia, para o desenvolvimento
de Assis que foram implantados, deste relatório.
constam neste relatório.
As
informações
descritas
neste relatório foram enviadas ao
Departamento de Meio Ambiente
e Sustentabilidade da ARISP, pelo
Registro de Imóveis da Comarca de
Assis.
A Gestora Ambiental da ARISP,
Veridiana Aguiar, é a responsável em

São Paulo, 15 de julho de 2019.

		

Veridiana Aguiar
ARISP
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