PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL
O Mundo Limpo Vida Melhor (MLVM) é um Programa de Responsabilidade Socioambiental da ASA
Indústria, que tem por objetivo coletar o óleo de fritura com participação da sociedade contribuindo para
Redução de consumo de recursos naturais através da Reciclagem deste resíduo e Reutilização no
processo de fabricação do Sabão em Barra BTV.
Princípios:
ü
Desenvolvimento da cidadania;
ü
Preservação dos recursos hídricos;
ü
Desenvolvimento Social.
O Programa Mundo Limpo Vida Melhor tem como pilares:
*Educação Ambiental - Estimula a participação da sociedade, conscientizando sobre os impactos
ambientais gerados pelo descarte inadequado do óleo de fritura usado. Através de participação de
palestras, feiras e eventos sociais, promove Educação para mais de 86000 pessoas de diversos públicos
do ensino fundamental ao profissional, estando presente em mais de 350 unidades de ensino.
*Formação de Parceria - Desenvolve parcerias com programas que visam o desenvolvimento
socioambiental de outras instituições privadas, públicas e do 3º setor. Temos mais de 2900 parceiros em
mais 48 municípios do estado de Pernambuco.
*Multiplicação de Acessibilidade- Desenvolve PEVs dando acesso aos diversos atores da sociedade em
todos os municípios em que atua através sendo de mais de 500 Pontos de Entrega Voluntária.
*Prestação de Serviços- Implementação de Infraestrutura e Logística de coleta do óleo de fritura, emissão
de Certificado de Destinação do resíduo e cobrindo eventos públicos de grande participação popular.
*Desenvolvimento Social- Geração de recursos financeiros, prioritariamente à Fundação Alice Figueira de
Apoio ao IMIP – Instituto Medicina Integral Professor Fernando Figueira proporcional ao volume coletado.
*Preservação Ambiental: segundo a Res. CONAMA 430/11 - 1 litro de óleo contamina 20.000 litros de
água. Coletamos mais de 5,6 milhões litros de óleo de fritura, ajudando a preservar mais de 100 bilhões
de litros de água.
Resultados
Reconhecimento: Sessão de Aplausos na Câmara de Deputados 2011, Prêmio FIEPE de Sustentabilidade
2012 (Categoria Resíduos Sólidos), Prêmio CREA de Meio Ambiente 2013, Participação na Conferência
Nacional de Meio Ambiente 2013 em Brasília, Prêmio Vasconcelos Sobrinho CPRH 2014, Prêmio FIEPE de
Sustentabilidade 2015 (Categoria Educação Ambiental).
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