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EDITORIAL

Editorial
Apresentamos a você a nova revista do Santa Paula,
.
Ela será semestral, com o objetivo de relatar tudo que temos feitos ao
que se refere aos assuntos de Sustentabilidade.
A palavra “sustentável” provém do latim sustentare: sustentar; defender; favorecer, apoiar; conservar, cuidar. Sustentabilidade nos dicionários estará definida como a habilidade, no sentido de capacidade,
de sustentar ou suportar uma ou mais condições, exibida por algo ou
alguém. É uma característica ou condição de um processo ou de um
sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. A escolha do nome vem de encontro com a nossa
intenção, de fazer com que tenhamos consciência da importância de
nossas ações e costumes, tanto em nossas vidas pessoais como em nosso ambiente de trabalho.
Todo o material utilizado é ecologicamente correto. Desde a tinta,
o papel e até mesmo as fontes utilizadas para os títulos são Ecofontes,
que utilizam até 26% a menos de tinta para impressão.
A revista vem com registros, sugestões e muita informação.
Boa leitura!

Paula Gallo
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Apresentação da Revista
Sustentare: a revista de sustentabilidade do Hospital Santa Paula. Com
projetos, ideias, comportamento, atitudes, materiais, arte e muitas formas de
expressão sustentáveis que podemos apresentar e realizar para incentivarmos
uma maneira diferente de viver no presente para melhorar e garantir o futuro
do planeta e seus habitantes.
A Revista Sustentare utiliza na diagramação de seus títulos a EcoFonte, que
foi uma ideia de incluir pequenos círculos dentro dos traços que formam as
letras, que não são preenchidos com tinta quando impressos, com isso há uma
redução de até 26% de tinta, dependendo da fonte, o que resulta em economia
financeira e evidentes ganhos sob o ponto de vista ambiental.
E também, em parceria com a BCGráfica, a revista é feita com papel certificado pelo FSC – Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal), que desenvolve padrões para melhor utilização dos produtos derivados
da floresta, o que garante ao consumidor que o produto foi fabricado com
matéria-prima de floresta certificada ou de origem controlada.
Arte da Capa e Criação da Logomarca:
Angélica Queiroz - Assistente de Marketing do Hospital Santa Paula
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Falando sobre os conceitos da

Sustentabilidade
O tripé da sustentabilidade, também chamado

de triple bottom line People, Planet, Profit corresponde aos resultados de uma empresa medidos em
termos sociais, ambientais e econômicos. São apresentados nos relatórios corporativos das empresas
comprometidas com o desenvolvimento sustentável.
Por enquanto, são medições de caráter voluntário.
Atualmente, na Europa Ocidental, 68% das multinacionais fazem este tipo de relatórios e, nos Estados
Unidos, mesmo a percentagem sendo menor (41%),
tem um crescimento vertiginoso. Em todos os casos, as empresas que apresentam esta conta tripla de
resultados perceberam, antes de outras, que no futuro imediato o consumidor se tornará cada vez mais
responsável e exigirá saber qual é o impacto econômico, ambiental e social que geram os produtos que
premia com a sua compra.
O conceito foi criado nos anos 1990 por John
Elkington, cofundador da organização não governamental internacional SustainAbility; é um termo
criado, que representa a expansão do modelo de negócios tradicional para um novo modelo que passa
a considerar a performance ambiental e social da
companhia, além da financeira.

Criado o quarto ” P ” da sustentabilidade : Política
Agora está sendo agregado o quarto ” P ” : Politic.
começa a chegar a consciência de que, sem sustentabilidaade não existe democracia sustentabilidade
a democracia está em risco. Não basta o P do planeta, o P das pessoas, o P do ” profit ” do econômico,
sem o P da política. A governança pública precisa
ser sustentável, isso significa assumir compromissos
com o futuro, e realizar investimentos em estruturas e ativos com baixa visibilidade aparente de curto
prazo, mas com profundos impactos na segurança
humana do futuro. Mais do que árvores, rios, flora
e fauna, reside na ética política, no caráter evolutivo dos homens e mulheres públicos o leito íntegro
de toda a sustentabilidade. Afinal, é na liderança da
república, da causa pública, da condução do povo
e do sentido das nações ; onde reside o império da
dignidade.
A revista é separada por seções, e cada seção refere-se a um P. Dentro delas distribuímos as ações
que o HSP possui e pratica.
= Planeta
= Lucro
= Político
= Pessoas
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Bosque sustentável
Equipe

do hospital Santa
Paula fez uma análise criteriosa
das fontes de emissão de carbono
e do consumo de energia elétrica
e de gás, além do destino dado
aos resíduos. Para compensar
parte desta emissão, o hospital
plantou, no Bosque Sustentável
Santa Paula, mais de 1000 árvores
de mais de 50 espécies diferentes
originárias da Mata Atlântica. O
objetivo é minimizar o CO2 emitido a cada ano de funcionamento
do hospital. Assim, o Santa Paula
pretende diminuir continuamente a emissão de gases responsáveis
pelo efeito estufa nos próximos
anos.
O Santa Paula é o primeiro
hospital privado brasileiro, e uma
das principais empresas do Brasil, a manter uma iniciativa deste
tipo, capaz de beneficiar não só os
colaboradores como toda a população.

Para divulgar a iniciativa, foram entregues materiais informativos tanto para a população
como para os colaboradores.
Dentro do hospital foi montada
uma árvore estilizada e cada colaborador recebeu uma folha para
ser colada junto ao tronco para
que a árvore ganhasse volume e
se completasse. Com mais de 800
folhas colocadas, em menos de
48 horas a árvore símbolo estava
montada. O resultado demonstra
o envolvimento e a participação
de todos os colaboradores em
torno do projeto.
Resultados dos gases emitidos
pelo hospital no último ano foram compensados e o projeto gerou conscientização entre todos
os colaboradores
O Bosque Sustentável Santa
Paula fica na cidade de Porto Feliz, interior paulista, e conta com
uma área de 7 mil m².
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Santa Paula

colaborando para neutralizar o carbono
existente na atmosfera
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O

Viviane Balbino - Analista de Marketing Senior
do Hospital Santa Paula

Sindicato Patronal dos
Estabelecimentos Hospitalares de
São Paulo (SINDHOSP) realizou,
no último dia 6 de dezembro, no
parque Ecológico Tietê, que é o
maior parque linear do mundo, o
plantio de árvores para neutralizar o carbono lançado na atmosfera com a produção do Anuário
SINDHOSP 2011.
O Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN) fez o
cálculo das emissões de dióxido
de carbono e outros resíduos que
foram lançados com a produção,
garantindo ao Anuário 2011 ser a
primeira publicação no setor da
saúde a receber o selo Carbono
Neutro. Assim, os anunciantes
desse anuário tiveram a oportunidade de compartilhar e colaborar com essa iniciativa inovadora
tendo seus representantes como
participantes do evento para
plantar uma muda de árvore cada
um.
As colaboradoras do hospital
Santa Paula, Viviane Balbino e
Angélica Garcia, do departamento de marketing, que participaram do evento em nome do Santa
Paula, plantaram a muda de Pau
Viola. “Foi muito gratificante ter
participado desse projeto e mais
uma vez poder colaborar com o
futuro do nosso planeta”, comenta Viviane Balbino.
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Embalagem

Sustentável
O Hospital Santa Paula substituiu o forneci-

mento de água potável em garrafas PET pelas embalagens Tetra Pak, exclusivas com a marca Santa
Paula.
O Santa Paula é o primeiro Hospital do Brasil a
adquirir as embalagens sustententáveis.
A iniciativa além de dar uma economia de 40%
no valor total investido no fornecimento de água, o
Hospital deixa de descartar no meio ambiente, mais
de 60 mil garrafas PET oriundas de fontes naturais
não renováveis.
No momento, as garrafas Pet de 300 ml foram
substituídas pelas Tetra Pak e o objetivo é estender
a ação a todas as garrafas de água potável fornecidas
pelo hospital.
O projeto é fruto de uma parceria com a Empresa de Águas Ouro Fino e Tetra Pak.
Este projeto possui como público alvo todos os
colaboradores, os médicos, pacientes, acompanhantes e todos que venham visitar o Santa Paula.
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Menos água
é mais saúde para
o meio ambiente

D

a mesma forma que realizaram ações para
a redução de consumo de energia elétrica, agora o
hospital Santa Paula promoveu ações de substituição de equipamentos que utilizavam água para a sua
operação por equipamentos de consumo praticamente zero de água, visando mais saúde para o meio
ambiente.
Um grande exemplo foi à substituição das autoclaves que consumiam grande volume de água durante cada ciclo de esterilização e hoje seu consumo
é muito menor. O próximo passo será a substituição
do módulo de vácuo do hospital onde o mesmo atualmente trabalha com bombas de anel líquido utilizando água para o seu funcionamento, apesar deste
módulo possuir um sistema de reaproveitamento de
água, novas bombas a seco serão instaladas visando
ainda mais a redução deste insumo.
Não podemos deixar de citar o trabalho que é realizado pela manutenção de regulagem de válvulas
hidra e caixas acopladas, bem como a implantação
de redutores de vazão em pontos de consumo de
água.
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Hospital Santa Paula
a favor do meio ambiente

C

omo ação para economia
de energia elétrica o hospital
Santa Paula trabalha junto aos
seus colaboradores o Programa
Menos é Mais, onde em todos os
interruptores possuem uma etiqueta lembrando o colaborador
sobre a campanha de redução de
energia elétrica.
Além das ações de sinalização
para a conscientização dos colaboradores, realizou as substituições de equipamentos antigos por
equipamentos novos com maior
rendimento e eficiência energética, sensores de presença e substituição de iluminação convencional por LED. A própria gestão da
tarifação da conta de energia elétrica é uma forma sustentável de
preservar o meio ambiente.
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O banco das águas
O Banco CYAN é mais uma

iniciativa do movimento CYAN da
Ambev em parceria com a Sabesp
que busca promover e incentivar o
consumo consciente de água.
Para participar é necessário abrir
uma conta, para que a equipe do
banco possa consultar seu histórico junto à concessionária de água e
a sua média de consumo vira a sua
meta. Só de cumprir essa meta nos
próximos meses, você já ganha pontos. Mas se conseguir reduzir ainda

Você
economiza
água

Acumula
pontos
no banco

mais o seu consumo, seus pontos aumentam proporcionalmente.
Suas vantagens também aumentam quando você troca de categoria.
Chegando a dois mil pontos, por
exemplo, você sai da categoria “uma”
estrela e vai para a categoria “duas”
estrelas.
O Santa Paula já abriu uma conta.
E você?
Confira suas vantagens no site:
www.bancocyan.com.br

Ganha
descontos
em compras
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Consumo Consciente
Caneca Ecológica!!!
O

Hospital Santa Paula
como intuito de reduzir o consumo de copos descartáveis teve
como iniciativa a implantação de
canecas reutilizáveis para os colaboradores dos departamentos
administrativos. Desde a implantação da caneca a meta de redução ainda não foi atingida para o
consumo mensal em áreas administrativas, mas com a ajuda de
todos os colaboradores do Hospital com certeza iremos atingir
a meta.
Vale a pena sempre ressaltar
que cada copo descartável demora até 200 anos para ser decomposto na natureza e que sua
reciclagem é economicamente
inviável.
Portanto utilize a “Caneca Ecológica” para consumo de
água, e xícaras de vidro para o
consumo de café.
Copos descartáveis? Descarte
esta ideia!
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Projeto Recicle e a implantação do
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

A

implantação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde, conhecido como
PGRSS, é uma tarefa árdua para qualquer hospital
no mundo, pois o principal objetivo é educar e conscientizar os colaboradores quanto à geração e destinação dos resíduos sólidos.
O hospital Santa Paula, através da equipe que
forma o Time do Ambiente, iniciou a campanha
do projeto recicle que não especificamente trata de
reciclagem, mas sim de conscientizar os colaboradores sobre os riscos e benefícios que podemos ter

com a correta segregação e destinação final de cada
classe de resíduo, bem como seu respectivo grupo.
O projeto é composto por gincanas e trabalhos
junto aos colaboradores assistenciais e administrativos. Cartilhas informativas são distribuídas e recipientes para acomodação de cada resíduo são disponibilizados para que a campanha ocorra da melhor
forma.
Vale ressaltar que tudo depende de nós, e que
a única ferramenta para que possamos colocar em
prática ações sobre resíduos é a nossa consciência.
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Um pouco sobre os serviços da

Engenharia Hospitalar
A

tualmente o consumo de água em instituições
hospitalares é muito elevado devido à alta complexidade de suas instalações. A água é utilizada em
pontos de consumo comuns, em exames e em procedimentos de alta complexidade.
Qual é o custo que pago hoje por esta água? Os
custos envolvidos são diversos, a água é muito cara
e o meio ambiente está cada vez mais afetado por
conta da sua utilização inadequada. Pensando em
preservar o meio ambiente e reduzir os custos de
aplicação da água, o hospital Santa Paula tem implantado programas de redução do seu consumo
que visam atualização tecnológica, implantação de
equipamentos de redução de vazão, manutenção
adequada das instalações e um simples monitoramento do consumo, que faz com que os números
hoje sejam cada vez mais favoráveis.
Em 2011 o hospital Santa Paula, visando à utilização adequada da água, instalou equipamentos redutores de vazão e sistema dual flush para descargas
com aplicação em todos os pontos de consumo do
hospital, tratam-se de arejadores (redutores de vazão) de água instalados em cada ponto de consumo
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de forma a não perder o conforto da sua utilização
e sistemas de acionamento de descargas com duplo
acionamento visando a sua utilização para sólidos e
líquidos. A manutenção do sistema é tão importante
quanto a sua implantação, resultando na utilização
dos equipamentos com maior eficiência, garantindo
a redução no consumo de água e, consequentemente, a preservação do meio ambiente.
Outra metodologia aplicada com sucesso é a manutenção e regulagem do sistema de válvula hidra,
que com o tempo perde a sua regulagem consumindo cada vez mais água a cada utilização.
Estima-se que com a aplicação de todas estas
etapas o hospital terá uma redução no consumo de
água da ordem de 30% para os pontos aplicados.
Não podemos esquecer que a metodologia mais
importante ainda é a consciência quanto à maneira
correta na utilização da água, consciência essa que
deve ser empregada e mantida em nosso cotidiano.
Walmor Brambilla
Supervisor de Engenharia Hospitalar e Clínica

Outubro Rosa
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Outubro Rosa

a campanha de prevenção
do câncer de mama
O

movimento popular internacionalmente
conhecido como Outubro Rosa é comemorado em
todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa
que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer
de mama e estimula a participação da população,
empresas e entidades.
A popularidade do Outubro Rosa alcançou o
mundo de forma bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em torno de tão
nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa assuma importante papel, pois se tornou uma leitura
visual, compreendida em qualquer lugar no mundo.
Alguns locais que já ficaram iluminados na cor rosa:
Torre de Pisa na Itália, Arco do Triunfo na França,
Casa Branca nos Estados Unidos, Cristo Redentor
no Rio de Janeiro, Opera House na Austrália, Obelisco do Parque Ibirapuera em São Paulo e entre
muitos outros espalhados pelo mundo.
Em 2011, o hospital Santa Paula passou a fazer
parte desta importante campanha. Além de todo
material informativo para os colaboradores e comunidade, o Santa Paula também ficou iluminado na
cor rosa, sendo o primeiro hospital a participar do
movimento Outubro Rosa.

Apoio:
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A campanha constitui em:
- Alertar e orientar sobre a importância da
detecção precoce do câncer de mama;
- Prestar informações sobre a saúde da
mama e ressaltar a relevância da mamografia;
- Proporcionar melhoria da qualidade de
vida da população;
- Reduzir o tempo entre o diagnóstico e o
início do tratamento.

Evento na Tetra Pak:

Personalidades solidárias que apoiam nossa Campanha:
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Ações do RH
No Santa Paula

Desde 2008 o programa CUIDE-SE, VIVA A

VIDA MELHOR é atuante com o objetivo de proporcionar aos colaboradores experiências que possibilitem uma melhor qualidade de vida. Foram adotadas algumas ações sobre os cuidados com a saúde
física e psíquica diante dos desgastes que as pessoas
sofrem nas relações do trabalho, da família e dos
grupos sociais em que fazem parte.
Durante todo o ano são realizados eventos e projetos para estimular o equilíbrio entre a vida pessoal
e profissional, como: a festa junina onde o colaborador pode levar sua família; a festa de final de ano
onde todos podem descontrair com seus acompanhantes e colegas de trabalho; o Coral Hospital
Santa Paula que favorece a convivência entre colaboradores e cria oportunidades para a vida cultural
e social de cada participante; o espaço Casa Branca
que há três anos oferece local para o repouso do colaborador nos intervalos do horário de trabalho e,
também, disponibiliza biblioteca e computadores
com acesso à internet.
Os departamentos de Medicina Ocupacional,
Marketing e Educação Continuada formaram grupos voltados para a saúde física e mental do colaborador. Os grupos atuam através da medicina de
apoio e preventiva como uma forma de obter saúde,
reduzir o estresse, melhorar a auto-estima e obter
maior disposição no dia a dia dos colaboradores.
Conheça os grupos disponíveis:
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Grupo Eu Vou Parar de Fumar

– colaboradores passam por consulta com especialistas
e podem ser encaminhados para o programa anti-Tabagismo Prev Fumo do Total Care (AMIL).
Grupo Feliz com a Vida – oferece apoio
psicológico com acompanhamento e tratamento aos
que necessitarem.
Grupo Coração é Vida – colaboradores
passam por consulta, acompanhamento e tratamento com cardiologistas.
Grupo Diabético Sim, Doente Não – os
colaboradores são encaminhados a passar por consulta com Endocrinologista para tratamento e controle.
Grupo Harmonia com o Corpo – são realizados exames laboratoriais para controle e acompanhamento com as especialidades de endocrinologia e nutrição.

Grupo Coluna, Sustentação e Força

– os colaboradores são avaliados e encaminhados
para acompanhamento clínico e quando houver indicação de fisioterapia participam do Fisio Life para
tratamento de problemas osteomusculares.
Grupo Jornada Ativa – colaboradores participam da ginástica laboral para a reeducação postural como prevenção de lesões e doenças por traumas cumulativos.
Grupo Running For Life – equipe de caminhada e corrida formada por colaboradores com
objetivo de melhorar a qualidade de vida, sair do
sedentarismo e melhorar o condicionamento físico.

Na Comunidade

H

Depoimento de um profissional que utiliza o
Programa Cuide-se, Viva a Vida Melhor:
“Eu Matilde faço parte da equipe Running
For Life caminhada e corrida.
Iniciei com a caminhada e com o incentivo do
Prof. Belino conheci a corrida. Agora a corrida é
o esporte que pratico de 3 a 4 vezes por semana,
onde me sinto bem com disposição e percebo a
melhora no desempenho doméstico, na atividade profissional e faço novos amigos. Já participei
de atividades com a comunidade, fiz os atendimentos e fiquei muito satisfeita com a necessidade e satisfação das pessoas com as informações
recebidas.”
Matilde Flores – Técnica de Enfermagem.

á mais de cinco anos o Hospital realiza diversas ações de responsabilidade social. Ações que
envolvem desde o colaborador, médico, paciente e
acompanhante e a comunidade.
Com o sucesso do programa Cuide-se, Viva a
Vida Melhor nos resultados entre os colaboradores,
realizamos anualmente em comemoração ao Dia
Mundial da Saúde, no parque Ibirapuera, evento
para cerca de 500 pessoas. Essas pessoas são frequentadores do parque ou ficam sabendo através
das divulgações na mídia. Os testes de glicemia, colesterol, verificação de pressão arterial, orientações
sobre alimentação saudável e IMC (índice de massa
corporal) são oferecidos gratuitamente. Todos os
participantes, sendo eles, de todas as classes sociais e
idades, demonstram grande interesse nos cuidados
com a saúde.
Com essa preocupação a equipe Santa Paula Solidário em parceria com a Educação Continuada leva
o programa Cuide-se, Viva a Vida Melhor para as
comunidades de São Paulo. Com apoio da diretoria
do hospital, organiza apresentações com palestras e
orientações sobre cuidados com a saúde e, principalmente, orientações sobre o acidente vascular cerebral (AVC).
No período de novembro a dezembro de cada
ano, o hospital Santa Paula realiza a campanha de
natal com o mascote CRISPIM, com a proposta de
que no natal o importante não é só dar, mas também
receber! A idéia principal é mostrar para as pessoas
que o ato de doar é uma troca. Quem leva o Crispim para casa dá a uma criança um brinquedo de
presente de natal, ou seja, leva tanto amor quanto o
que doou.
A equipe do Santa Paula Solidário acredita que
o ato de doar é envolvente e vicioso, o qual você se
acostuma, pois o valor que se recebe ao proporcionar o bem não tem preço. É um ciclo que nunca
termina quanto mais se dá, maior é a confiança no
gesto da caridade.
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Aplicando a Sustentabilidade na sua Vida

Idéias

por toda parte

O termo sustentabilidade nunca foi tão comen-

tado quanto nos dias atuais. Um número crescente
de pessoas começou a se interessar pelo uso das práticas sustentáveis no seu cotidiano. Com isso apareceram várias dúvidas, entre elas destacam-se: Como
aplicar a sustentabilidade em casa? Como reduzir
algo tão “estranho” e “intangível” para a maioria
das pessoas como as emissões de carbono e os danos provocados, pelo nosso modo de vida, ao meio
ambiente?
Podemos definir com os 3 R’s, ações simples e
que fazem toda a diferença:

Reduzir: avaliar o que é realmente essencial
para a “sua vida” e diminuir o consumo. Por exemplo: use a vassoura para limpar a calçada na frente
de sua casa, em vez de utilizar jatos de água.
Reutilizar: ser criativo, inovador, usar um

produto de várias maneiras. Por exemplo: reutilize
potes de vidro para armazenar alimentos ou outros
objetos.

Reciclar: transformar, ter capacidade de
imaginar, criar e renovar. Um exemplo muito comum é o de transformar o material do lixo em outros produtos: você pode separar os papéis que já
foram utilizados e encaminhar para a reciclagem.
Você também pode comprar papéis reciclados.
22

Aplicando a Sustentabilidade na sua Vida

Dicas sustentáveis:
1:. Plante árvores

No quintal, em canteiros ou em vasos, as árvores
têm o poder de “sequestrar” carbono da atmosfera,
evitando o acúmulo excessivo do gás e retardando
os efeitos do aquecimento global.

2:. Leve uma sacola para fazer as compras
do supermercado e da feira

Levando sua própria embalagem – que pode ser
uma mochila ou uma sacola de pano – você evita o
desperdício de sacos plásticos e reduz a quantidade
de lixo produzido na sua casa.

3:.Separe o lixo orgânico dos materiais
que podem ser reciclados

Em casa, bastam duas lixeiras para você colaborar com o planeta. Em uma das lixeiras, coloque o
lixo orgânico (restos de comida) e na outra, os materiais que podem ser destinados à reciclagem: plásticos, papéis, metais e vidros. Assim, você evita a
sobrecarga nos aterros sanitários e reduz o consumo
de mais matéria-prima para a fabricação de novos
produtos.

4:. Use uma garrafa térmica com água gelada

Compre uma garrafa térmica de 2 a 5 litros.
Abasteça-a com água bem gelada e uma bandeja de
cubos de gelo pela manhã. Você terá água gelada até
a noite e evitará o abre-fecha da geladeira toda vez
que alguém quiser beber um copo d’água.

5:. Use menos água quente

Aquecer água consome muita energia. Para lavar
louça ou roupas, prefira usar água morna ou fria.

6:. Antes de cozinhar, retire da geladeira
todos os ingredientes
Evite o abre-fecha da geladeira toda vez que seu
cozido precisar de uma cebola, uma cenoura etc.

7:. Feche a torneira ao lavar a louça

Em 15 minutos, uma pessoa gasta mais de 240
litros de água na lavagem de louças. A dica é fechar a
torneira, ensaboar as peças e só então abrir para enxaguá-las. Assim, o consumo diminui para 20 litros
de água. Além disso, considere diminuir o tempo do
banho e fechar a torneira do lavatório ao escovar os
dentes. Metais e louças sanitários que economizam
água também são boas opções. Instalar arejadores
nas torneiras da cozinha e dos banheiros – um acessório barato – pode gerar uma economia de até 60%.

8:. Reutilize a água da chuva e da máquina
de lavar

Se você mora em casa, reaproveite a água da lavagem das roupas para limpar a garagem, a varanda
e o quintal. Você também pode armazenar a água da
chuva que escorre pelas calhas para usar na limpeza
das áreas externas.

9:. Não deixe seus aparelhos em standby

Simplesmente desligue ou tire da tomada quando não estiver usando um eletrodoméstico. A função de standby usa cerca de 15% a 40% da energia
consumida quando o aparelho está em uso.

10:. Desligue o computador

Muita gente tem o péssimo hábito de deixar o
computador ligado ininterruptamente, às vezes fazendo downloads, às vezes por pura comodidade.
Desligue o computador sempre que for ficar mais de
2 horas sem utilizá-lo e o monitor por até quinze
minutos.
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A hora é agora!
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A década que está terminando e as próximas

A hora é agora!

duas ou três oferecem uma possibilidade sem procedentes para gerar novos negócios. Nem na época
da revolução industrial abriram-se oportunidades
como as que aparecem hoje, isto porque a civilização humana tem a necessidade de se reinventar
com uma abrangência e velocidade inédita, a partir
da drástica redução do espaço ambiental pela qual
passou nos últimos anos, assim como em virtude da
crise climática em andamento.
Não haverá outra chance igual!
Na linha de Dee Hock, fundador e hoje presidente emérito da Visa: - “é tarde demais, e as coisas
estão ruins demais, para ser pessimista”.
O que explica ou pelo menos ajuda a explicar o
porquê na atual conjuntura está diferente, são alguns
fatores como, por exemplo, o aumento de quase o
dobro da população no último meio século. Outro
fato é que o produto interno bruto mundial aumentou mais de cinco vezes nos últimos quarenta anos
e a expectativa de vida média de um ser humano
quase dobrou. Além destes fatores, falta ainda consenso sobre a metodologia mais correta para calcular a capacidade de suporte do espaço ambiental em
relação às três principais variáveis que determinam
a quantidade de população, o consumo desta população e as eficiências das tecnologias.
E aí? A hora é agora ou não?
Informações extraídas do Novo Manual de Negócios Sustentáveis - Roberto Smeraldi.
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