COM 215/2019

Itajaí, 19 de fevereiro de 2019

Ref.: RAPP – URGENTE – PRAZO DE ENTREGA – MARÇO 2019
IBAMA / CTF / RAPP – CONVÊNIO COM OURO VERDE MEIO AMBIENTE

Prezados Concessionários
O assunto meio ambiente, cada vez mais faz parte do dia a dia das
concessionárias. Precisamos conhecer mais sobre este assunto e principalmente temos
que aprender o que fazer e como proceder para minimizarmos os possíveis passivos
ambientais. Existem concessionárias já totalmente adequadas, outras em processos
intermediários e algumas que nada fizeram a este respeito até o momento.
Pensando em todas elas, a Fenabrave-SC acaba de firmar convênio com a
empresa Ouro Verde Meio Ambiente que entre outros serviços presta assessoria para a
confecção do RAPP - Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras. Este é o
primeiro serviço que vamos divulgar, haja visto que o prazo legal para entrega do mesmo
se encerra agora em março.
A melhor maneira de você conhecer sobre o RAPP, sobre o Certificado de
Regularidade do IBAMA (necessário entre outras coisas para poder participar de
licitações), o PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e sobre as
penalidades pelo descumprimento das obrigações ambientais (em especial e mais
urgente o RAPP), é clicar no link abaixo, que foi criado especialmente para que se
conheça e se aprenda o que deve ser feito. Sugerimos fortemente que entre neste site ou
repasse o mesmo à pessoa responsável na sua empresa para que o veja.
👉 Confira aqui, imperdível!

No site acima você encontrará várias informações e vídeos explicativos sobre o
que é e como proceder para a execução do RAPP – Relatório de Atividades
Potencialmente Poluidoras.
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional de Santa Catarina
Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de Santa Catarina
Rua José Ferreira da Silva, 43 - Térreo - Centro - Itajaí-SC - CEP. 88.301-335 | Fone/Fax: 47 – 32410330
www.fenabravesc.com.br | www.facebook.com/fenabravesc | e-mail: fenabravesc@fenabravesc.com.br

Os vídeos que respondem a algumas perguntas importantes, foram extraídos de
um Webinar mais completo que foi levado ao ar na semana que passou. Segue o link do
seminário completo caso seja do seu interesse assistí-lo.
https://www.youtube.com/watch?v=BMcGwstx48g&feature=youtu.be
Por fim, ao final deste comunicado, segue tabela dos serviços prestados pela Ouro
Verde Meio Ambiente com identificação de valores negociados especialmente para as
concessionárias associadas à Fenabrave/Sincodiv-SC.
Para saber mais sobre esta parceria, bem como para contratar os serviços
disponibilizados, entrar em contato com a Ouro Verde Meio Ambiente através de:
WhatsApp - (11) 97553-3604
Fones (32) 3441-6793 e (32) 3402-1358
e-mails: financeiro.ovma@gmail.com ou diretoria@ovma.com.br
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BÔNUS: Para as concessionárias que contratarem um dos serviços acima até dia 22/02/2019
ganharão gratuitamente um pacote de 10 treinamento ambientais a distância por cada CNPJ
contratante, para serem repassados para seus funcionários.
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