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Política Ambiental e de Sustentabilidade

Na Riviera Pescados dedicamo-nos à produção e processamento de tilápias. Nossa missão
é contribuir para a nutrição de nossos clientes com tilápia produzida por meio de uma
cadeia sustentável que reflita nosso compromisso e de nossos colaboradores com o
cuidado com o meio ambiente, bem-estar animal e as comunidades que nos cercam.
Visamos nos próximos 5 anos atingir referência nacional no mercado de pescado, em
constante crescimento, satisfazendo nossos clientes e oferecendo um produto com
qualidade e segurança alimentar.
A Riviera Pescados entende que a preservação do meio ambiente é uma necessidade. Em
função dos impactos sociais, econômicos e ambientais, positivos e negativos, gerados nas
operações aquícola e de processamento, esta temática torna-se ainda mais relevante.

Nossos compromissos nas áreas de meio ambiente, social, econômica, de saúde e
segurança, são:

Atender aos requisitos legais além dos subscritos pela organização e melhorar
continuamente nossos processos e produtos, buscando maior eficiência na utilização dos
recursos naturais e serviços ecossistêmicos;
Gerenciar riscos e impactos de nossas operações, adotando medidas de prevenção,
eliminação, mitigação, compensação e monitoramento;
Promover um sistema de gestão estruturado para controle e avaliação de atividades,
produtos e serviços, bem como estabelecimento e revisão de objetivos e metas
ambientais;
Promover um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso;
Contribuir positivamente na evolução de desempenho dos empregados e prestadores de
serviço;
Atuar com responsabilidade, ética e transparência internamente e junto às demais partes
interessadas, fornecedores e clientes;
Escolher preferencialmente fornecedores que possuam sistemas de rastreabilidade
eficientes;
Escolher preferencialmente fornecedores de ração que possuam uma Política de
Sustentabilidade e Rastreabilidade dos ingredientes utilizados na fabricação de seus
produtos;
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Promover e incentivar, dentro e fora de nossas instalações, capacitações nas áreas de
responsabilidade social e sustentabilidade, a fim de garantir a disseminação de
conhecimento e boas práticas refletindo redução dos impactos negativos tanto de nossas
atividades como de outras partes interessadas;
Promover a comunicação interna e externa desta Política visando satisfatório
engajamento de nossos funcionários, parceiros de negócios e demais partes interessadas.

Nossos principais compromissos em relação ao debate e enfrentamento dos desafios
do desenvolvimento sustentável são:

Promover transparência quanto à governança, políticas, procedimentos, práticas e
desempenho da empresa junto às partes interessadas;
Buscar oportunidades de contribuir com o atingimento de metas globais aderentes aos
negócios da Riviera Pescados, buscando parcerias, soluções e tecnologias para os desafios
do desenvolvimento sustentável;
Trabalhar de forma integrada com nossas partes interessadas para contribuir com a
construção de um legado positivo para as gerações futuras, equilibrando os aspectos
sociais, ambientais e econômicos dos nossos negócios, e
Monitorar e antecipar tendências em temas globais de sustentabilidade, desenvolver,
adotar, compartilhar e incentivar boas práticas, garantindo a melhoria contínua do nosso
desempenho.
A Riviera Pescados compromete-se, juntamente com toda a sua equipe de colaboradores,
a promover e colocar em prática esta Política Ambiental a fim de que, dentro de suas
atividades, seja promovido um ambiente inovador, socialmente justo e de respeito ao
meio ambiente.

