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1. Programa de Comunicação Social  

1.1. Objetivo 

Evitar expectativas negativas e difundir informações, instruções e 

esclarecimentos sobre as implicações do empreendimento em relação ao 

meio ambiente e as providências tomadas para evitar e mitigar impactos 

negativos e conflitos com a população local e potencializar os impactos 

positivos.  

1.2. Ações Previstas  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL   ATERRO SANITÁRIO 

SANORTE UNIDADE SINOP - MT  

FASE (MESES) 
Implantação, Operação e 

Ampliação  
AÇÕES Março/19 Abril/19 Junho/19 Julho/19 Agosto/19 Setembro/19 

01 - Publicação em jornais da região com 
notícias do empreendimento; 

X 
        

X 

02 - Realização de Duas campanhas de 
distribuição de boletins informativos; 

X 
        

X 

03 - Realização de duas reuniões na 
comunidade local; 

X 
        

X 

04 – Reunião das equipes de programa de 
comunicação social e de saúde e segurança do 
trabalho para definição de ações conjuntas e 
contabilização de cronograma; 

 X 

   

 

OBS: Os meses de execução tiveram início a sua contagem a partir da data de emissão da Licença de 
Instalação (27/02/2019). 
 

1.3. Ações Executadas  

Ação 01: Publicação em jornais da região com notícias do empreendimento. 

Foram realizadas 04 (quatro publicações):  

 

01/03/2019 – Só Notícias – Disponível em: 

https://www.sonoticias.com.br/economia/sema-emite-licenca-para-

empresa-comecar-a-implantar-aterro-sanitario-em-sinop/ 

 

https://www.sonoticias.com.br/economia/sema-emite-licenca-para-empresa-comecar-a-implantar-aterro-sanitario-em-sinop/
https://www.sonoticias.com.br/economia/sema-emite-licenca-para-empresa-comecar-a-implantar-aterro-sanitario-em-sinop/
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05/03/2019 – GC Notícias – Disponível em: 

http://www.gcnoticias.com.br/geral/sanorteiniciainstala-c-eodeaterrosanit-

arioemsinop/66409456 

 

15/03/2019 – Diário do Estado do Mato Grosso – Disponível em: 

http://www.diariodoestadomt.com.br/files/doc/mega_jornal/13/13.pdf 

 

30/04/2019 – Só Notícias – disponível em: 

https://www.sonoticias.com.br/geral/implantacao-de-aterro-sanitario-deve-

ser-concluida-em-30-dias-preve-empresa/ 

 

Segue respectivas reportagens junto ao Anexo 01 deste documento, 

bem como suas publicações junto a página da empresa no seguinte 

endereço para acesso ao órgão fiscalizar:  

http://www.sanorteambiental.com.br/monitoramento-ambiental/22/listar-pastas.html 

 

Ação 02 - Realização de Duas campanhas de distribuição de boletins 

informativos.  

 

Foi realizada contratação da Agencia de publicidade RC Agencia 

Digital para formulação do referido material, para um melhor entendimento 

da população e conforme solicitação da Comunidade Branca de Neve em 

reunião realizada no dia 14/03/2019, será distribuída uma cartinha explicativa 

que será entrega na segunda reunião a ser realizada antes no início da 

operação do empreendimento. Segue junto ao Anexo 02 - Comprovante de 

Contratação do referido serviço.  

Informamos que assim que o presente material ficar pronto este será 

publicado junto a página da empresa e juntado ao processo.  

 

http://www.gcnoticias.com.br/geral/sanorteiniciainstala-c-eodeaterrosanit-arioemsinop/66409456
http://www.gcnoticias.com.br/geral/sanorteiniciainstala-c-eodeaterrosanit-arioemsinop/66409456
https://www.sonoticias.com.br/geral/implantacao-de-aterro-sanitario-deve-ser-concluida-em-30-dias-preve-empresa/
https://www.sonoticias.com.br/geral/implantacao-de-aterro-sanitario-deve-ser-concluida-em-30-dias-preve-empresa/
http://www.sanorteambiental.com.br/monitoramento-ambiental/22/listar-pastas.html
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Ação 03 - Realização de duas reuniões na comunidade local.  

 

Primeira Reunião foi realizada no dia 14 de março de 2019, junto à 

Comunidade Branca de Neve, comunidade está vizinha ao Aterro Sanitário, o 

objetivo foi apresentar o Plano de Controle Ambiental – PCA, bem como 

esclarecer dúvidas com relação ao empreendimento, explicar as atividades 

que seriam desenvolvidas durante a fase de implantação, operação e 

desativação do empreendimento.  

Segue junto ao ANEXO 03 - Lista de presença e material utilizado durante 

a reunião, sendo estes também publicados junto a página da empresa 

Sanorte juntamente com o vídeo contendo imagens da reunião, este pode 

ser acessado pela SEMA no Seguinte endereço: 

http://www.sanorteambiental.com.br/monitoramento-ambiental/22/listar-pastas.html 

   

 

Imagem 1 - Reunião Comunidade Branca de Neve dia 14/03/2019 - Memorial Fotográfico 

http://www.sanorteambiental.com.br/monitoramento-ambiental/22/listar-pastas.html
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Imagem 2 – Memorial Fotográfico Reunião Comunidade Branca de Neve dia 14/03/2019. 
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Com relação a segunda reunião prevista junto ao cronograma de execução, está 

será realizada antes do início da operação do aterro sanitário, juntamente com a 

distribuição da cartinha informativo do empreendimento.  

 

AÇÃO 04: Reunião das equipes de programa de comunicação social e de 

saúde e segurança do trabalho para definição de ações conjuntas e 

contabilização de cronograma;  

 

Após realização de reunião com a equipe de segurança do trabalho da empresa 

ficou definido que em virtude das obras de implantação serem de curta duração bem 

como sua localização ser próxima da unidade da empresa localizada no município de 

Sorriso/MT, optamos pela não contratação de novos colaboradores, mas sim o 

deslocamento provisório de parte da equipe da unidade para a execução desta fase, 

sendo assim, realizamos uma capacitação com os mesmo, na qual se apresentou o 

projeto e ser executado e as medidas de segurança necessárias, segue a baixo 

registro fotográfico.  

Imagem 3 - Memorial Fotográfico Reunião Comunidade Branca de Neve dia 14/03/2019. 
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Informamos que antes do início das atividades de operação do 

empreendimento os colaboradores serão contratados capacitados e seu registro 

informado junto ao processo.   

 

 

Imagem 4 - Capacitação Colaboradores. 
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1.4. Cronograma de Execução Atualizado  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL   ATERRO SANITÁRIO 

SANORTE UNIDADE SINOP - MT  

FASES (MESES) 
Implantação, Operação e Ampliação  

AÇÕES Março/19 Abril/19 Junho/19 Julho/19 Agosto/19 Setembro/19 

01 - Publicação em jornais da região com 
notícias do empreendimento; 

Efetivada   
        

X 

02 - Realização distribuição de cartinha 
informativa; 

Alterada  

       

X 

03 - Realização de duas reuniões na 
comunidade local; 

1º Reunião realizada  
Em 14/03/2019 

        

Prevista  

OBS: Os meses de execução tiveram início a sua contagem a partir da data de emissão da Licença de 
Instalação (27/02/2019). 
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ANEXO 01 

REPORTAGENS DE DIVULGAÇÃO FASE DE IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO
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ANEXO 02 

COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO EMPRESA RC AGÊNCIA DIGITAL PARA 

FORMULAÇÃO DE CARTINHA DE DIVULGAÇÃO EMPREENDIMENTO.
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ANEXO 03 

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO COMUNIDADE BRANCA DE NEVE E 

APRESENTAÇÃO PALESTRA 


	1. Programa de Comunicação Social
	1.1. Objetivo
	1.2. Ações Previstas
	1.3. Ações Executadas
	1.4. Cronograma de Execução Atualizado
	ANEXO 01
	ANEXO 02
	ANEXO 03


