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EDITORIAL

Editorial
A novidade para esta edição é que unimos as duas revistas como uma
forma de economia sem perder, é claro, a qualidade do conteúdo.
A partir de agora, vocês receberão a Sustentare junto com a Gente Santa
Paula, em uma forma moderna e prática.
As questões ambientais continuam em pauta e em crise por todos os lados do mundo, por isso compilamos nesta revista alguns fatos relevantes
para que seja do conhecimento de todos.
Boa leitura!

Paula Gallo

3

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.
Todas as edições das nossas revistas (Sustentare e Gente Santa Paula)
estão disponíveis na versão on-line no nosso site: http://santapaula.com.br/
projetos/revista-santa-paula
Arte da Capa e Criação do Logotipo:
Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr. do Hospital Santa Paula
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Aparelhos em stand-by gastam
12% da luz de uma casa;

aprenda a economizar

Por: Sophia Camargo

C

om a perspectiva de alta de até 25% nas contas
de energia elétrica só em 2015, a saída será economizar
para tentar diminuir o impacto do aumento no orçamento doméstico.
O desperdício de energia acontece de muitas formas.
Deixar a televisão ligada por várias horas, apenas para
ter um “barulhinho de fundo”, equivale ao consumo de
energia elétrica que daria para manter quatro quartos
iluminados por uma lâmpada fluorescente compacta de
23W durante 5 horas.

6

Aparelhos em stand-by podem gastar mais
energia que durante o uso

Os aparelhos ligados em stand-by (modo de espera)
também são ladrões silenciosos de energia. Segundo
o Instituto Akatu, no caso de um aparelho de DVD, por
exemplo, o gasto do aparelho ligado em stand-by pode
ser maior que durante o seu uso. Todos os aparelhos em
stand-by podem representar 12% do consumo de uma
casa.
Se o aparelho for usado por duas horas, duas vezes
por semana, ficando o resto do tempo em stand-by, em
um mês vai consumir energia suficiente para usar o DVD
por quatro meses.
Veja, a seguir, mais dicas da AES Eletropaulo, Eletrobras e Instituto Akatu sobre como economizar energia.

AR-CONDICIONADO
- No verão, o ar-condicionado chega a representar
um terço do consumo de energia da casa.
- Quanto mais BTUs (Unidade Térmica Britânica, que
mede a capacidade de resfriamento do aparelho) tem
um ar-condicionado, mais energia ele consome.
- Ao optar por um com Selo Procel Eletrobras, a economia na conta de luz será em torno de R$ 200,00 em
um ano.
- Compre o aparelho adequado ao tamanho do ambiente.
- Evite o frio excessivo, regulando o termostato.
- Desligue o aparelho quando o ambiente estiver desocupado.

CHUVEIRO ELÉTRICO
- Reduza o tempo de banho. O banho de 15 minutos
por dia para uma família de 4 pessoas equivale ao consumo de energia de 40 lâmpadas de 100W.
- Em dias quentes, coloque a chave na posição verão.
Isso representa uma economia de cerca de 30%.
- Nunca reaproveite uma resistência queimada. Isso
aumenta o consumo e põe em risco a sua segurança.
- Limpe os furos de saída da água do chuveiro.

7

COMPUTADOR
- Desligue o computador. Muita gente tem o hábito
de deixar o computador de casa ou da empresa ligado
ininterruptamente, às vezes fazendo downloads, ou, simplesmente, por comodidade.
- A recomendação é desligar o computador sempre
que for ficar mais de 2 horas sem utilização.
- O monitor deve ser desligado a partir de 15 minutos
sem utilizar.

GELADEIRA
- Não use a parte traseira da geladeira para secar
tênis, panos e roupas.
- Faça limpeza e de gelo periodicamente.
- Abra a porta da geladeira somente quando precisar.
- Não coloque paninhos sobre as prateleiras.
- Verifique sempre as borrachas de vedação da porta.

LAVADORA DE ROUPAS
FERRO ELÉTRICO
- Acumule grande quantidade de roupa e a passe de
uma só vez.
- Passe roupas leves, como lingeries, após desligar
o ferro.
- Se interromper o serviço, mesmo que por pouco
tempo, desligue o ferro.

- Lave o máximo de roupas indicado pelo fabricante
de uma só vez.
- Limpe o filtro da máquina com frequência.

STAND-BY (modo de espera)
- Retire da tomada aqueles equipamentos que são
pouco utilizados e que usam modo de espera (stand-by).
- O total consumido por todos os equipamentos ligados em stand-by pode representar até 12% do consumo
de energia elétrica da residência.

LÂMPADAS
- Aproveite a luz natural do dia. Abra as cortinas.
- Apague a luz quando ninguém estiver no local.
- Escolha lâmpadas fluorescentes para locais onde a
luz fica acesa mais de quatro horas por dia.
- Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes
ou LEDs, que gastam de 60% a 80% menos energia que
uma incandescente.
TELEVISÃO
- Não deixe a TV ligada sem necessidade.
- Escolha um aparelho com timer que, se programado, desliga automaticamente.

Fonte: UOL - economia - Finanças pessoais - 28/01/2015
Fonte para imagens: http://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2015/01/28/aparelhos-em-stand-by-gastam-12-da-luz-de-uma-casa-aprenda-a-economizar.
htm#fotoNav=2
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Latinha reutilizável
A

s latinhas de alumínio para bebidas são muito práticas. Porém, uma
vez abertas, devem ser descartadas, o que produz uma quantidade enorme de lixo. A empresa alemã Xolution quer acabar com esse desperdício.
Ela desenvolveu um sistema de fechamento para as latas que mantém
a pressão estável, impedindo a saída do gás dos refrigerantes. Um selo à
prova de adulteração, quebrado após a primeira abertura, garante a inviolabilidade do recipiente. A tampa, diz a companhia, pode ser incluída nas
linhas de produção existentes sem modificações ou novos investimentos
de capital.
Fonte: Nota publicada na Edição 904 da Revista Dinheiro

Acostumados a lavar a rua com água,
paulistanos sofrem com seca, diz jornal britânico

A

falta de água em São Paulo foi tema de uma
reportagem publicada pelo jornal britânico “The Guardian”. Sob o título “São Paulo: Anatomia do fracasso de
uma megacidade”, o jornal diz que a população, que estava acostumada a lavar o carro e o chão da rua com
água limpa, está tendo de se acostumar com a ideia de
armazenar água. A reportagem lembra ainda que a crise
da água atinge o Brasil, um país que possui 12% da água
doce do mundo, e que o problema tem ajudado a elevar
os casos de dengue.
O texto foca no caso da designer gráfica Isabela Ber-
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ger Sacramento, 33, que mora em um prédio na Saúde,
zona sul, que ficou quatro dias seguidos sem água. Ela
relata as dificuldades de viver com as torneiras secas e
as brigas entre os moradores para decidir sobre a contratação de um caminhão-pipa. “Nós vimos pessoas se
comportando como animais no nosso prédio, imagine
então 20 milhões de pessoas sem água em São Paulo”,
diz Sacramento, que cogita voltar a morar no Rio.
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ao-vivo/2014/10/16/falta-de-agua.htm#acostumados-a-lavar-a-rua-com-agua-paulistanos-sofrem-com-seca-diz-jornal-britanico-20150225120351

A Vida sem Água
Como as empresas brasileiras vão atravessar o período de seca e o provável
racionamento de água — e as lições
que devemos tirar para essa crise não
se repetir
Por: FLÁVIA FURLAN E RENATA VIEIRA

F

OI NUM SÁBADO — MAIS ESPECIFICAMENTE NO DIA 20 DE DEZEMBRO —
que a empreendedora Maristela Saletti de
Araújo sentiu na pele pela primeira vez os
problemas que a falta de água pode causar aos negócios. Dona de uma unidade
franqueada da rede de salões de beleza
Jacques Janine no Jardim Paulista, um dos
bairros nobres de São Paulo, ela precisou
fechar as portas e dispensar os funcionários pouco depois das 3 da tarde. “Justamente no dia mais movimentado da semana, fiquei sem uma gota de água para lavar
os cabelos e fazer as unhas da clientela”,
diz Maristela. Ela calcula que 15 000 reais
deixaram de entrar no caixa naquela tarde. Maristela não revela sua receita, mas
estima-se que um salão de beleza semelhante ao dela fature, em média, 300 000
reais por mês — a perda foi, portanto,
próxima de 5% da receita mensal. Depois
dessa experiência, Maristela dobrou para
quatro o número de caixas-d’água do salão
e fechou as torneiras. Os cabeleireiros não
lavam mais os cabelos dos homens antes
do corte — eles agora recebem apenas borrifos de água — e os banhos de banheira
para noivas que vão lá se arrumar no dia
do casamento foram suspensos. “Com essas providências, dá para manter o negócio
funcionando por até dois dias em caso de
falta de água”, diz.
A experiência de Maristela dá uma pequena mostra do impacto que o agravamento da falta de água pode causar no dia
a dia dos negócios. Só com a falta — ou
a ameaça de falta — é que começamos a
nos dar conta da onipresença da água na
economia. Além de insumo essencial para
a vida, a água está em tudo o que consumimos. A quem ocorre que são necessários
mais de 15 000 litros de água para gerar
1 quilo de carne bovina? Ou que sua calça jeans consumiu 11000 litros até ser
confeccionada — e vai necessitar de mais
21 litros a cada lavagem? Se esses dados
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surpreendem, considere este: um carro
médio requer 400 000 litros de água ao
longo do processo de construção. A seca
em qualquer região do Brasil seria, por si
só, uma notícia ruim. Mas é ainda pior por
ocorrer no coração econômico do país. Um
em cada cinco brasileiros mora nas regiões
metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro
e Belo Horizonte. Segundo dados da consultoria Urban Systems, as três metrópoles
reúnem um terço do produto interno bruto
e 745 000 empresas, que empregam 13
milhões de trabalhadores formais. A julgar
pelo que vem acontecendo nos reservatórios, o racionamento nesse pedaço do
Brasil é uma realidade cada vez mais palpável. Há mais de dois anos, as principais
represas que abastecem o Sudeste estão
esvaziando. O nível do Sistema Cantareira,
de onde sai água para 6,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo, caiu de 27,7%,
em dezembro de 2013, para 6,1%, em 10
de fevereiro, já considerando o uso de duas
fases do volume morto — a água que fica
no fundo das represas, abaixo do ponto de
captação normal. A Sabesp, concessionária
de saneamento paulista, há um ano começou a diminuir o abastecimento em parte
da Grande São Paulo, principalmente à noite, fazendo com que muitos bairros já convivam com as torneiras secas.
As autoridades estudam as alternativas
para um racionamento que provavelmente
terá de ser implantado nos próximos meses
— no pior cenário, a população teria de se
habituar a receber água dois dias a cada
sete. Em Belo Horizonte, a concessionária
Copasa pediu à população para reduzir
30% o consumo até o fim de março. Caso a
meta não seja alcançada, a empresa avalia
aplicar multas aos consumidores que gastam mais, dar bônus a quem economizar e
até cortar parte do abastecimento, dependendo das condições dos reservatórios do
Sistema Paraopeba, que abastece a capital
mineira. No Rio de Janeiro, o governo considera a possibilidade de diminuir o abastecimento no segundo semestre se as chuvas
não vierem como o esperado. Na região, o
problema maior está nos reservatórios do
rio Paraíba do Sul, que em 10 de fevereiro
estavam com 2,4% de sua capacidade. No
nível atual, o reservatório paulista do Cantareira tem água suficiente para 48 dias de
consumo. Em Belo Horizonte, a água armazenada cobre pouco mais de três meses; e
no Rio de Janeiro, meio ano. “A situação é
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muito grave”, diz Marcos Freitas, coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, ligado à
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ex-diretor da
Agência Nacional de Águas. “O racionamento deveria ter
começado há um ano em São Paulo e ser feito imediatamente em Belo Horizonte. Adiar esse tipo de medida só
piora a situação.”
SEM ÁGUA — E SEM ENERGIA
A constatação que emerge é óbvia: a falta de água
piora ainda mais o quadro da já combalida economia
brasileira. O risco de racionamento de água anda de
mãos dadas com o de energia, uma vez que 70% da
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energia consumida no país é gerada por hidrelétricas.
Segundo um estudo da agência de classificação de risco
Standard & Poor’s, os reservatórios das usinas localizadas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste estão hoje com
16,4% da capacidade — se as chuvas até o fim de maio
não forem suficientes para que o nível suba para 35%, o
corte no consumo de energia no segundo semestre será
praticamente inevitável. O choque provocado pelo duplo
racionamento se somaria aos efeitos que as investigações da Operação Lava-Jato teriam sobre a economia.
De acordo com a consultoria GO Associados, caso ocorra
uma restrição mínima — de 5% no consumo de água e
de energia — e um corte de 10% nos investimentos da
Petrobras, o país deverá fechar o ano com uma recessão de 1,3%. Na pior hipótese — racionamento de 15%
de água e de energia e corte de 30% nos investimentos
da Petrobras —, a queda no PIB seria de quase 5%. A
água é um insumo importante para grandes cadeias industriais, que podem ter sua produção comprometida, e
fundamental na agropecuária, que utiliza 83% da água
consumida no país. No Sudeste, 4 trilhões de litros por
ano vão diretamente para a agricultura e a pecuária. O
economista Fábio Silveira, diretor de pesquisas econômicas da GO Associados, estima que um corte de 10% no
fornecimento de água no Sudeste gere uma queda de
6,7% na receita da agropecuária, que, no ano passado,
foi de 300 bilhões de reais — o que equivale a uma perda
de 20 bilhões. “Pelo que vemos do cenário atual, a queda
no abastecimento vai ser maior do que 10%”, diz ele. A
situação é especialmente negativa para o setor sucroalcooleiro e para os produtores de laranja, intensivos em
São Paulo. “São culturas que começam a ser plantadas
em abril e julho, meses em que provavelmente a seca
estará agravada”, diz Silveira.
Por trás dos números do esvaziamento dos reservatórios e das projeções sobre as possibilidades de racionamento, há uma dura realidade: sem água, a vida nas
grandes cidades tem tudo para se tornar um caos. Desde
a antiguidade, quando os romanos construíram os primeiros grandes aquedutos, a existência das aglomerações urbanas sempre dependeu dos canais que trazem
água para atender às necessidades básicas das pessoas.
Nas metrópoles modernas, as redes de abastecimento
ganharam ainda mais importância. Um único edifício comercial, por exemplo, pode concentrar uma população
de 3 000 pessoas — quase o mesmo que um pequeno
município. Cada ocupante consome de 50 a 80 litros de
água por dia. É preciso água para matar a sede, fazer
funcionar dezenas de banheiros e refrigerar os grandes
aparelhos de ar condicionado central que mantêm a
temperatura do ambiente. Sem água, todo esse sistema pode ruir. Em muitos casos, com as condições nos
prédios se tornando insalubres, os métodos de trabalho
precisarão ser repensados. A b2finance, empresa paulista de consultoria tributária e tecnologia, está se organizando para que, nos próximos meses, parte dos 200 funcionários trabalhe de casa se o abastecimento de água
for cortado nos edifícios onde estão seus escritórios, em

Alphaville e no bairro paulistano da Barra Funda.
Poucos edifícios comerciais em São Paulo estão
se preparando para o pior cenário. Na administradora Auxiliadora Predial, apenas três dos 15 condomínios empresariais atendidos estão tomando
medidas para se precaver de um racionamento.
Em cidades como Rio e São Paulo, contam-se às
dezenas de milhares os prédios comerciais. Imagine agora um cenário extremo em que eles tenham de permanecer vazios e, portanto, que as
pessoas sejam obrigadas a ficar em casa - também sem água.
No comércio, assim como ocorreu com o salão
de beleza de Maristela, uma parcela considerável
dos estabelecimentos nas capitais do Sudeste
pode ser obrigada a suspender as atividades por
falta de água. Um levantamento da Federação do
Comércio do Estado de São Paulo calcula que 5%
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das empresas comerciais situadas nas
20 cidades mais afetadas pela crise na
região metropolitana terão de suspender as atividades em caso de racionamento. As perdas de faturamento podem superar 70 milhões de reais por
dia. “Se as lojas tiverem de fechar por
uma semana, provavelmente terão de
demitir parte dos funcionários”, diz
Jaime Vasconcellos, economista da Fecomercio. No Rio de Janeiro, o prejuízo
seria ainda maior: 192 milhões de reais em receitas a cada dia
de racionamento — a Fecomercio do Rio estima que 18% das
lojas teriam de ficar fechadas. Nos setores industriais, os temores não são menores. A Novelis, fabricante de chapas de alumínio usadas na produção de embalagens, de Pindamonhangaba,
no interior paulista, estuda interromper a produção de parte de
suas linhas caso seja obrigada a cortar 35% do consumo — o cenário mais pessimista, na avaliação da empresa. Se isso acontecer, a Novelis pretende importar produtos semiacabados. “Isso
aumentaria nossos custos, mas pode ser a alternativa”, diz Rogério Almeida, vice-presidente de operações da Novelis.
A escassez de água enfrentada pelo Sudeste deve-se, em
parte, à falta de investimentos em infraestrutura para evitar
que os efeitos adversos de um fenômeno climático transbordem
para a economia. Se é verdade que a falta de chuva é a pior da
região em 84 anos, é igualmente certo que quase 40% da água
tratada pelas concessionárias do Brasil se perde, seja por escoar por furos de tubulações precárias, seja por roubo. Trata-se
também do reflexo do pouco caso com que cuidamos da água.
Segundo um levantamento da GO Associados, os gastos das indústrias com água não chegam a representar 0,1% de seu custo
total de produção no Brasil. Disso resulta uma cultura de desperdício. “A ideia de que o Brasil tem água abundante e barata
ofuscou a importância da gestão sustentável dos recursos hídricos”, diz Ricardo Zibas, diretor de sustentabilidade da consultoria KPMG. “Estamos entrando numa fase em que as empresas
terão de avaliar o real valor econômico da água para o negócio.”
De acordo com um estudo da KPMG, os custos das indústrias
de 11 setores com adversidades ambientais, como a falta de
água, subiram 50% no mundo de 2002 a 2010, alcançando 850
bilhões de dólares nesse período. Em 2030, a demanda global
por água excederá 40% a oferta, segundo estimativa do Water
Resources Group, associação público-privada dedicada à gestão
sustentável. Em outras palavras, nos próximos anos a água vai
ganhar peso nos custos das empresas. “Será preciso reconhecer o real valor da água, e isso quer dizer que ela ficará mais
cara”, diz o australiano Paul Gilding, professor da Universidade
de Cambridge. Ex-presidente da organização não governamental Greenpeace, hoje ele dá consultoria a executivos. “Os efeitos
das mudanças climáticas vão transformar a economia mundial
até o fim da década.”
No Brasil, a escassez de água tem potencial para efeitos
mais danosos. A principal razão é nossa dependência da chuva e
das represas para a geração de energia elétrica — e, aqui, o que
é uma vantagem pode virar um problema. Em alguns casos, os
órgãos reguladores terão de decidir a qual uso será destinada a
água restante nas represas. Um exemplo concreto ocorre no Rio

EFEITO EDUCATIVO
Um dos problemas decorrentes de uma situação
extrema como a que ameaça o Sudeste é a desorganização do planejamento das
empresas. Veja o que está
ocorrendo com a montadora
japonesa Nissan, que inaugurou em 2014 uma fábrica
em Resende, no sul do Rio
de Janeiro. A empresa imde Janeiro. As empresas instaladas no distrito industrial
de Santa Cruz, na zona oeste carioca, enfrentam dificuldades para captar no rio Guandu — entre as companhias
atingidas pela decisão estão unidades das siderúrgicas
Gerdau e CSA. O motivo: o Guandu é alimentado pelo
rio Paraíba do Sul, cujas águas estão sendo represadas
para preservar o funcionamento de uma hidrelétrica e
o abastecimento da população. Com isso, o nível do rio
baixou e as marés passaram a entrar pela foz. A Fábrica
Carioca de Catalisadores — sociedade entre a Petrobras
e a empresa química americana Albemarle — teve de
interromper a captação de água três vezes neste ano
por causa do excesso de sal. “Estamos estimulando as
empresas a buscar alternativas para diminuir a captação de água, como investir em reúso”, diz André Corrêa, secretário estadual do Ambiente do Rio de Janeiro.
“Já proibimos as concessões para novas outorgas e não
descartamos reduzir o volume que as empresas estão
autorizadas a captar.”
O caso da siderúrgica ArcelorMittal também é emblemático do quebra-cabeça formado pela escassez de
água e energia. A empresa produz em Serra, na região
metropolitana de Vitória, 50 megawatts extras de energia, que destina ao sistema elétrico — o suficiente para
abastecer 170 000 residências por mês. Mas foi forçada a reduzir sua captação do rio Santa Maria da Vitória,
que está com vazão 18,5% inferior à normal. “Até agora,
conseguimos reduzir o consumo sem afetar a produção”,
diz Benjamin Baptista Filho, presidente da ArcelorMittal.
“Mas, se formos forçados a diminuir mais a captação de
água, teremos de cortar a produção. E isso faria cair a
geração de energia excedente que enviamos ao sistema
elétrico.”
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plantou um sistema que usa tintas à base de água para
pintar os carros que saem da linha de produção. Na época, essa era a alternativa mais sustentável — a outra
opção era utilizar um método de pintura com solventes,
bem mais poluente. Agora, a empresa, abastecida pelo
Sistema Paraíba do Sul, teme ficar sem água para executar o trabalho. “Investimos num método sustentável e,
por causa disso, podemos enfrentar problemas na produção”, diz François Dossa, presidente da Nissan no Brasil.
A adaptação forçada a um dia a dia quase sem água pode
ter, sobre as empresas e os consumidores brasileiros, o
mesmo efeito educativo que restou após o racionamento de energia elétrica em 2001. Na época, as empresas
investiram em ganhos de eficiência, que foram mantidos
quando o sistema elétrico normalizou. Hoje, empresas
que já vinham investindo para economizar água saem
em vantagem. Nos últimos dois anos, a fabricante de remédios Eurofarma vem montando sistemas para reaproveitar a água usada na produção. Sua fábrica em Itapevi,
na Grande São Paulo, reusa 35% do que consome. Em
2014, foram reaproveitados 22 milhões de litros — e parte foi doada à prefeitura. O abastecimento da Eurofarma
em Itapevi vem integralmente de poços artesianos. Com
a seca, a vazão diminuiu nos últimos meses. A empresa
estuda abrir novos poços se a situação piorar. “Mas essa
não é a melhor solução”, diz Maria Del Pillar, diretora de
sustentabilidade da Eurofarma. “O certo é aumentar o
reaproveitamento do que já usamos.”
A reação mais frequente das empresas, por ora, tem
sido procurar maneiras de garantir o funcionamento no
curto e no médio prazo. Para os pequenos negócios, a
prioridade é atravessar o deserto previsto para os próximos meses. O mineiro João Teixeira Filho, diretor do

Buffet Célia Soutto, um dos mais
tradicionais de Belo Horizonte, já
desembolsou 20 000 reais em seis
caixas-d”água de 6 000 litros para
garantir pelo menos seis dias de produção em caso de racionamento. A
empresa fatura 1,5 milhão de reais
por mês. “Uso água para limpeza do
material e para cozinhar os alimentos”, diz ele. “Sem abastecimento,
meu negócio quebra.” Empresas
maiores estão se concentrando em
projetos de longo prazo. O Hospital Sírio-Libanês, com sede em São
Paulo, desembolsou 1 milhão de reais para reduzir sua dependência da
rede de distribuição pública de 65%
para 30%. Há um mês, o abastecimento da Sabesp ao hospital é interrompido por períodos de até 8 horas
por dia, o que tem sido compensado por uma estação de tratamento
de esgoto para reuso e outra para
captação de água da chuva, prontas
desde junho de 2014. “Tivemos de
diversificar as fontes de abastecimento e reduzir os desperdícios para
ter água garantida”, afirma Antonio
Carlos Cascão, superintendente de
engenharia. A instalação de chuveiros mais econômicos reduziu de
30 para 9 litros a vazão de água por
minuto.
A solução para o problema da
água passa por pensar no longo prazo. É por isso que algumas empresas
enfrentam a crise atual com mais
preparo do que outras. Elas melho-
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raram seus processos, investiram em reuso e
no aproveitamento da água da chuva, mesmo
quando o risco de racionamento ainda estava
distante. A fabricante de bebidas Brasil Kirin reduziu 20% do consumo desde 2007. Pensando
no futuro, a empresa começou naquele ano a
plantar 240 000 mudas de árvores em Itu, no
interior paulista, em parceria com a Fundação
SOS Mata Atlântica. O resultado foi a recuperação de 20 nascentes de água e aumento de
20% no nível do manancial subterrâneo e de
5% nos riachos da região. “Nossa premissa é
que a qualquer momento a água pode faltar”,
diz Juliana Nunes, vice-presidente de sustentabilidade da Brasil Kirin.
Muitos governantes do país, por outro lado,
parecem ter se baseado sucessivamente na
premissa contrária: a água, cedo ou tarde, cai
do céu em abundância e não há com o que se
preocupar. Planejamento, investimento em saneamento e combate ao desperdício não foram
tratados como prioridade em quase nenhuma
região. A crise tem de servir para mudar essas
atitudes. Para que o Brasil — e o mundo — se
torne menos vulnerável à vida sem água, iniciativas como a da Kirin têm de ser multiplicadas. “Antes de tudo, é preciso que governos e
empresas entendam que mudanças climáticas
e sustentabilidade são, essencialmente, questões econômicas”, afirma o australiano Gilding.
“Ou mudamos nossa forma de produzir e consumir, ou entraremos em colapso.” O Brasil de
2015, quem diria, virou exemplo do imenso desafio ambiental que temos pela frente.
Fonte: Revista Exame – Fevereiro 2015 –
Pág.20-29.
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Não é mais coisa de Bicho-Grilo
O Brasil acaba de ser tornar o quarto maior mercado mundial de produtos considerados “saudáveis” – um nicho que, segundo especialistas, deverá sofrer menos com a crise.

O

cenário bucólico da foto acima combinava pouco
com o estilo de vida do empresário Pedro Paulo Diniz até
pouco tempo atrás. Um dos seis filhos de Abílio Diniz —
ex-dono da rede varejista Pão de Açúcar e atual acionista
da operação brasileira do supermercadista Carrefour —,
Pedro Paulo já foi piloto de Fórmula 1 e morou em Mônaco por oito anos, até 2000.
Nesse período, circulava numa Ferrari, frequentava
festas no palácio do príncipe e era constantemente fotografado ao lado de beldades. Mas tudo isso ficou no
passado. Hoje, de maneira discreta, ele se dedica a fazer
prosperar um negócio que não tem nenhum vínculo com
a badalação que viveu um dia.
Trata-se da Fazenda da Toca, propriedade de 2 300
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hectares em Itirapina, no interior de São Paulo, onde
mora desde 2010 com a mulher e dois filhos pequenos, e
de onde saem ovos, laticínios e sucos orgânicos. Aos 44
anos, Pedro Paulo fala com desenvoltura sobre técnicas
de plantio de manga e tangerina sem o uso de agrotóxicos, a importância da biodiversidade e os problemas
relacionados aos transgênicos.
O interesse pelo assunto surgiu há menos de uma
década. “Vi em 2006 o filme do (ex-vice-presidente americano) Al Gore, sobre o aquecimento global, e aquilo me
chacoalhou”, diz. Passou então a estudar o tema da sustentabilidade e a pensar o que poderia fazer a respeito.
“Cheguei à conclusão de que a agricultura tradicional degrada o meio ambiente e que valia a pena inves-

tir tempo e dinheiro para testar um modelo diferente.”
A empresa hoje exporta polpa de fruta para Alemanha,
França e Itália. No Brasil, os produtos estão em 1 700
pontos de venda no estado de São Paulo com a marca
Fazenda da Toca.
Na propriedade, também são produzidos iogurtes e
sucos orgânicos da Taeq, marca própria do Pão de Açúcar. Em 2015, a Fazenda da Toca deverá faturar 26 milhões de reais e, se tudo der certo, registrar o primeiro
lucro. “A demanda só cresce”, afirma Pedro Paulo. “Vendo tudo o que consigo produzir.”
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a agricultura brasileira é, há sete anos, a maior consumidora de
agrotóxicos do mundo. Por outro lado — e há aqui uma
grande ironia —, o mercado brasileiro de produtos industrializados orgânicos, fabricados com ingredientes que
não tiveram contato com agrotóxicos sintéticos e adubos
químicos, além de outras características, como o uso de
sementes que não são geneticamente modificadas, cresce 25% ao ano desde 2009.
A média mundial é de apenas 6%, segundo a consultoria Euromonitor. Se levarmos em conta outros produtos considerados “saudáveis” — ou seja, com menos ou
nada de açúcar, sal e gordura, e mais fibras, vitaminas
e nutrientes —, a expansão também é impressionante.
Enquanto as vendas de alimentos e bebidas tradicionais cresceram 67% nos últimos cinco anos no país, as
de saudáveis aumentaram 98% no mesmo período. É um
mercado que movimenta 35 bilhões de dólares ao ano
no Brasil. Em 2014, a cifra alçou o país de sexto a quarto
maior do mundo, superando Reino Unido e Alemanha.
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Alguns fatores ajudam a entender o que está por
trás dessa tendência. “Os brasileiros se mostram bem
mais preocupados com a saúde que a média global”, diz
Adriano Araújo, diretor-geral da operação brasileira da
Dunnhumby, empresa de pesquisa do grupo varejista
britânico Tesco.
Num levantamento recente com 18 000 pessoas de
18 países, 79% dos brasileiros disseram que saúde e
nutrição são prioridade em sua vida. Esse patamar não
passa de 55% no Reino Unido e de 66% nos Estados
Unidos. Há que interpretar esses números, porém, com
certo ceticismo. Pode existir nas pesquisas uma dissonância entre o que as pessoas declaram e o que, de fato,
praticam.
A despeito de tanta disposição em cuidar da saúde,
os brasileiros, assim como o resto do mundo, estão ficando obesos. O Ministério da Saúde revelou, em 2013,
que 51% da população do país está acima do peso — em
2006, a taxa era de 43%.
Feita essa ressalva, é inegável que haja um prato
cheio de oportunidades no mercado de produtos saudáveis a ser explorado por empresas, supermercadistas e
investidores — e eles não têm perdido tempo.
Trata-se ainda de um setor fragmentado, formado
por empresas de médio e pequeno porte que crescem
rapidamente. Muitas delas nasceram movidas por certa
dose de idealismo. É o caso da Jasmine, fabricante de
uma gama de produtos orgânicos, que vão de grãos a
papinhas de bebê e leite de aveia.
Uma das pioneiras do setor no país, a empresa foi
fundada em 1990 pelo casal Christophe e Rosa Allain,

em Curitiba, no Paraná. Adeptos da alimentação macrobiótica, que preconiza
o consumo de cereais integrais, vegetais e legumes, os dois deram início à
Jasmine na garagem de casa, ensacando arroz integral para vendê-lo em pequenas lojas de alimentação natural.
Coisa de hippie? No início, pode ter
sido. Mas, desde 2011, a empresa cresceu, em média, 23% ao ano. Em 2014,
faturou 150 milhões de reais. Impulsionada pela necessidade de expandir as
operações, está de mudança para uma
área maior, em Campina Grande do Sul,
na região metropolitana da capital paranaense. “Pretendemos triplicar a produção de biscoitos”, diz Damian Allain,
diretor de mercado da empresa e filho
do casal de fundadores.
A expansão tornou-se possível com
a entrada de capital de gente grande.
Em agosto, a Jasmine foi comprada, por
um valor não revelado, pela Nutrition et
Santé, subsidiária francesa do laboratório farmacêutico japonês Otsuka, que
fatura mais de 14 bilhões de dólares por
ano. A família Allain foi mantida na operação, mas a área financeira passou a
ser gerenciada por uma executiva francesa.
O intercâmbio com a nova sede não
parou por aí. No segundo semestre, a
Jasmine começará a produzir localmente um biscoito da Nutrition et Santé,
criado para suprir um nicho em alta,
ainda que ninguém saiba por quanto
tempo: o de alimentos sem glúten.
Nos Estados Unidos e na Europa,
onde esse mercado está bem mais consolidado, as investidas da indústria e
de fundos em negócios promissores de
alimentos e bebidas saudáveis começaram há pelo menos duas décadas.
A americana General Mills, um colosso do mercado de alimentos que fatura
18 bilhões de dólares por ano, vem adquirindo marcas de produtos orgânicos
para incrementar seu portfólio desde o
fim dos anos 90. Em setembro, pagou
820 milhões de dólares para se tornar
dona da Annie’s Homegrown, badalada
empresa de alimentos orgânicos da Califórnia.
No mesmo caminho, a fabricante
americana de sopas Campbell ingressou
nesse mercado em 2012, ao comprar
uma empresa de sucos naturais. No ano
seguinte, arrematou a Plum Organics,
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produtora de comida orgânica para bebês e
crianças.
Lá fora já é comum que, antes de parar
nas mãos das grandes, essas empresas recebam capital de investidores. Foi o caso da
americana Food Should Taste Good, fabricante de salgadinhos sem glúten, colesterol
ou gordura trans, que recebeu investimento
do fundo Sherbrooke Capital em 2007 e foi
vendida à General Mills em 2012.
Para a indústria, esse é um atalho valioso. “Além de levar tempo, criar do zero
versões saudáveis de produtos tradicionais
pode gerar um ruído na comunicação com os
consumidores”, afirma o holandês Diederik
Vismans, diretor da consultoria Boston Consulting Group.
Segundo ele, a medida pode despertar a
atenção dos consumidores para as características não saudáveis do produto original. E
também pode ser difícil convencer o cliente
de que não se trata apenas de uma maquiagem.
No Brasil, já é possível ver os efeitos do
impulso de investidores financeiros nessa
área. A trajetória da Mãe Terra, com sede em
Osasco, na Grande São Paulo, demonstra
exatamente isso. Em 2013, a empresa vendeu 30% de seu capital ao fundo BR Opportunities, que tem o publicitário Nizan Guanaes em seu conselho consultivo.
Quando o empresário Alexandre Borges
comprou a Mãe Terra, em 2008, ela tinha
apenas um logotipo acanhado que estampava a embalagem de cereais integrais, como
soja e trigo. De lá para cá, a marca passou a
abrigar um portfólio três vezes maior.
Atualmente, dois terços do faturamento
da Mãe Terra, estimado pelo mercado em
cerca de 90 milhões de reais, vêm de itens
mais rentáveis, como pacote de castanhas,
salgadinhos e macarrão instantâneo orgânicos. Boa parte da ampliação ocorreu após a
chegada do fundo. “Crescemos uma média
anual de 46% nos últimos dois anos”, diz
Borges, presidente da Mãe Terra.
O varejo vem abrindo espaço — e muito
— para a expansão de marcas com apelo de
saúde. Nas lojas do Walmart, terceiro maior
supermercadista do Brasil, esses produtos
crescem a uma taxa três vezes maior que
a dos demais itens desde 2013. Por isso, a
rede ampliou 10% o sortimento dessa categoria de lá para cá.
No maior supermercadista do país, o Pão
de Açúcar, o espaço destinado a acomodar
orgânicos quadruplicou nos últimos três
anos. Tudo isso para atender à crescente
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parcela de clientes dispostos a gastar mais por eles. A diferença de
preço chega a variar de 20% a 80% entre uma opção e outra.
Mas, segundo fabricantes e varejistas, essa distância já foi maior.
Nos últimos anos, os valores caíram até 40%. “Manter preços competitivos é sempre uma equação difícil. O aroma natural de frutas
vermelhas, por exemplo, custa 250 reais o quilo, quase dez vezes
mais que o artificial usado pelas gigantes”, diz Borges, presidente da
Mãe Terra, que decidiu abandonar projetos de produtos com preço
final maior do que 30% dos tradicionais.
Essa é apenas uma das muitas complexidades inerentes ao mundo dos orgânicos. Para obter a certificação de um produto como o
iogurte, o fabricante deve eliminar da fórmula o sorbato de potássio,
um conservante. Ao fazer isso, a validade do iogurte cai de 40 para
28 dias — o que aumenta o risco de o produto estragar antes de ir
para as gôndolas. “Isso exige uma distribuição sem falhas”, afirma
Pedro Paulo Diniz, da Fazenda da Toca.
Na agricultura, as dificuldades são de outra natureza. Ao converter a lavoura do sistema tradicional para o orgânico, é comum o
produtor sofrer com uma queda brutal de produtividade. Isso porque
ele deixa de contar com as vantagens do arsenal químico e precisa
esperar para ver os benefícios da biodiversidade — plantas, fungos,
insetos, aves e mamíferos, que, segundo os adeptos da produção
orgânica, ajudam a fertilizar a terra e a controlar as pragas.

Poder de barganha

A paulista Native, maior produtora mundial de açúcar orgânico,
com sede em Sertãozinho, São Paulo, começou a converter seus canaviais para o sistema sem químicos em meados da década de 90.
Oito anos depois, colheu os frutos da mudança. Como resultado
do esforço iniciado 20 anos atrás, a Native começa a ganhar o status
normalmente dedicado às grandes indústrias — como o espaço co-

biçado das pontas de gôndola de supermercados. “Tenho
hoje poder de barganha com as grandes redes, algo que
não acontecia há três anos”, diz Leontino Balbo, presidente da empresa.
Em 2014, faturou 198 milhões de reais com a venda
de açúcar e outros produtos orgânicos, como chocolates,
cafés e cereais. Nas lojas em bairros endinheirados das
maiores capitais do país, outra marca que começou a se
tornar onipresente é o frango da Korin, granja com sede
em Ipeúna, no interior de São Paulo.
Fundada nos anos 70 por representantes da igreja
messiânica japonesa, a Korin obteve receita de 94 milhões de reais em 2014 com a venda, sobretudo, da carne de animais criados sem confinamento e livres de antibióticos. “Nossa granja opera no limite”, diz Reginaldo
Morikawa, diretor-superintendente da Korin.
É bem provável que ninguém retrate melhor o otimismo do mercado brasileiro de produtos saudáveis do que
a Mundo Verde, maior rede de franquias especializada
nesse segmento no país, com 330 unidades em 25 estados e no Distrito Federal. Em 2014, foram abertas 57
lojas.
Para 2015, a meta é ainda mais ambiciosa. “Queremos abrir duas lojas por semana e fechar o ano com
430 unidades”, diz Charles Martins, presidente e sócio
da Mundo Verde. Há exagero em tanto otimismo? Talvez.
Todos os setores estão cautelosos em relação ao estrago que o ano de 2015 fará a seus negócios e, dizem os
especialistas, é quase impossível que as fabricantes de
produtos saudáveis saiam incólumes.
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Mas a maioria concorda que esses produtos tendem
a sofrer menos. “Os clientes fiéis dessa linha têm maior
poder aquisitivo e não estão dispostos a abdicar dos hábitos saudáveis que adquiriram”, diz Araújo, da consultoria Dunnhumby. Além disso, parte do consumo desses
produtos é direcionada a crianças, outra seara um tanto
quanto blindada.
Não se trata, segundo especialistas, de um modismo — e sim de uma mudança nos hábitos de consumo,
mesmo que permeada por uma série de premissas que
não se provaram conclusivas. Vale lembrar o caso dos
transgênicos, que sofrem forte oposição de parte dos
consumidores da onda saudável.
Hoje, muitos cientistas chegam a defendê-los: pesquisadores italianos da Faculdade de Agricultura da Universidade de Perúgia, na Itália, analisaram recentemente
1 783 estudos sobre a segurança alimentar dos transgênicos e não encontraram evidências de que causem
danos às pessoas. Quanto aos agrotóxicos, sabe-se que
eles podem ser nocivos para aqueles que os manipulam
de maneira indevida.
Mas, diferentemente do cigarro, não há, por parte
dos governos, um posicionamento oficial sobre seus malefícios. Na dúvida, uma legião cada vez maior de consumidores fiéis — bem diferentes do estereótipo do bicho-grilo — opta por excluí-los de sua dieta.
Fonte: Revista Exame – Fevereiro 2015 – Pág.94-100.

Morada ecológica
O arquiteto Duda Porto mostra sua versão de casa sustentável e cheia de praticidade. A Grou é feita de módulos que podem ser montados em qualquer lugar

I

magine levar sua casa para onde quiser? Feita de
módulos, que podem ser transportados e instalados em
qualquer lugar, essa casa existe. Batizada de Grou, projeto assinado por Duda Porto, 41 anos, foi apresentada
na edição 2014 da mostra Casa Cor no Rio de Janeiro.
Quase tudo nesse novo jeito de morar é sustentável.
“No teto, a casa tem placas para geração de energia solar”, diz o arquiteto. Ele ainda aponta que, com a Grou,
é evitado o desperdício, grande inimigo da sustentabilidade. “A casa pode crescer com a colocação de novos
módulos, de acordo com a necessidade dos donos. De
que adianta construir uma residência de mil metros quadrados se você só vai usar 200?”, pergunta.
Duda também ensina os princípios básicos para um
lar ser considerado ecologicamente correto. “Reaproveitamento de água da chuva e aquecimento solar são quase obrigatórios. Outro ponto importante é usar madeira
de reflorestamento e, o que seria perfeito, gerar o próprio alimento, fazendo uma horta no quintal”.
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Mais jovem ao ingressar no MIT, garoto de Serra
Leoa constrói eletrônicos com artigos do lixo

E

m meio a uma série de tragédias sociais que assolam Serra Leoa, na África, tais como a guerra civil que
deixou milhares de mortos nos anos 1990 e a recente
epidemia do vírus ebola, o jovem prodígio Kelvin Doe
aprendeu engenharia de forma autodidata com apenas
13 anos de idade.
Kelvin tomou a iniciativa de construir baterias, geradores e transmissores por conta própria. O motivo? A
constante falta de energia elétrica em sua cidade, que
às vezes durava semanas para voltar. Para conseguir os
materiais, o jovem vasculhava latas de lixo em busca de
sucata reaproveitável.
Kelvin também criou artesanalmente a sua própria
estação de rádio, onde assume o nome artístico DJ Focus
para tocar músicas e transmitir notícias. A rádio acabou
se tornando o espaço onde os ouvintes podem debater
e reivindicar as melhorias necessárias para sua comunidade.
Aos 15 anos, Kelvin foi convidado a estudar por três
semanas no MIT, referência mundial em tecnologia, e se
tornou a pessoa mais jovem a ingressar na universidade
norte-americana. Em seguida, foi convidado a fazer uma
palestra no TED para relatar sua história.
Fonte: EcoDesenvolvimento.org
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2015/
marco/mais-jovem-ao-ingressar-no-mit-garoto-de-serra?tag=rrr#ixzz3W46aHvb5
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Jovem abre mão de carne e
passa 30 dias comendo inseto

J

á somos sete bilhões de pessoas no mundo. Em 2050, seremos
nove bilhões. Como garantir alimento suficiente no futuro, quando
ainda hoje 870 milhões de pessoas
(uma em cada nove) passam fome
no mundo? E como suprir essas necessidades sem aumentar a pressão
sobre o meio ambiente?
Um dos caminhos apontados
pela Organização das Nações Unidas (ONU) é a entomofagia, a dieta
a base de insetos, que são ricos em
proteína e demandam menos terra,
água e outros recursos para serem
produzidos do que proteína animal.
Intrigado com o potencial nutritivo desses bichinhos e também com
o fator “eca” que eles despertam
em muitas pessoas, o estudante
americano Camren Brantley-Rios, da
Universidade de Auburn, lançou-se
numa cruzada inusitada.
Durante 30 dias, entre janeiro
e fevereiro deste ano, ele trocou o
bife e outros alimentos a base de
carne por insetos como larvas, grilos e baratas. Camrem queria, acima
de tudo, testar seus limites e ver se
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é possível consumir insetos, sem
grandes dramas, em uma dieta diária equilibrada.
Ao longo desse período, o cardápio do café, almoço e jantar trouxeram, obrigatoriamente, algum tipo
de inseto. “Pensei que seria bacana
servir de exemplo... E esse desafio
é uma forma de superar minhas
barreiras culturais e inspirar outras
pessoas a fazer o mesmo”, diz o estudante no site do projeto, onde registrou sua aventura gastronômica.
A cada dia, surgia uma nova receita: macarrão ao pesto de grilos;
combinado caprichado de feijão, legumes e larvas cozidas; um cookie
de chocolate com inseto e uma pizza
com grilos que parecem apetitosos;
salada com insetos sortidos para os
dias de preguiça na cozinha... A lista
é tão exótica quanto diversificada.
Para o grad finale, tarântulas à
milanesa.
“As pernas não eram muito carnudas. A melhor parte da tarântula
era o centro. É aí que toda a carne
está.”, escreveu. “É só carne. É ape-

nas comida. [...] Tudo o que eu queria fazer era plantar uma semente.
Eu só queria que as pessoas soubessem que comer insetos é ok. Comer
insetos é mais do que ok. Há muito
mais razões para comermos insetos
do que para não comê-los”, defende.
Camrem salienta que comprou
todos os insetos de empresas (a
maior parte online) que vendem insetos organicamente alimentados e
até mesmo empresas que se especializam em produtos à base de insetos, como a Bitty Foods, que vende farinha de grilo.
Embora não sejam figurinhas
frequentes nos pratos da cozinha
ocidental, os insetos suplementam
as dietas de cerca de 2 bilhões de
pessoas, a maioria da Ásia e África.
Segundo a Agência da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), cerca de
900 espécies de insetos são comestíveis.
http://planetasustentavel.abril.com.
br/noticia/atitude/jovem-passa-30-dias-comendo-inseto-851261.shtml
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Programa levará água potável a 40
mil pessoas na Bahia em 2015

A

pós dois anos de diagnóstico, o Programa Água
Doce começa a ser implementado nos estados. O objetivo é instalar e reformar sistemas para retirar o sal
da água de poços de comunidades rurais do Semiárido,
tornando a água própria para o consumo humano. Na
Bahia, estado com a maior abrangência do convênio, serão instalados e reformados 385 sistemas, que beneficiarão 150 mil pessoas, até o final de 2016.
Os testes de vazão dos poços ocorrerão em dia 6 de
abril e, logo em seguida, serão iniciadas as obras, de
acordo com o coordenador estadual do Programa Água
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Doce e diretor de Política e Planejamento Ambiental da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, Ruben
Zaldivar Armua.
“Estamos em uma região onde as águas subterrâneas são salinas. A intenção é fazer obras de sustentabilidade coletivas, onde a população é que se serve, e a própria comunidade toma conta”, explica Armua. A Bahia
concentra 23% do Semiárido brasileiro, onde estão 265
municípios. Na fase de diagnóstico, foram identificadas
41 cidades, em estado mais crítico, que serão as beneficiadas em um primeiro momento.

Nacionalmente, o programa prevê o investimento de R$ 240 milhões
em todo o Semiárido, que beneficiarão 500 mil pessoas até o final de
2016.
O governador Rui Costa disse
que entrega, até o final de 2015, 100
sistemas, que oferecerão água a 40
mil pessoas. “O programa garante
água doce de qualidade, como alternativa mais barata do ponto de vista
de outros sistemas e mais sustentável, porque há água o ano todo”, diz
Costa.
Ao todo, o estado receberá o investimento de R$ 61 milhões, sendo
a maior parte do governo federal. A
Bahia entra com 10% desse valor.
Nacionalmente, o programa prevê o
investimento de R$ 240 milhões em
todo o Semiárido, que beneficiarão
500 mil pessoas até o final de 2016.
As obras foram acordadas com os
nove governadores dos estados que
compõem o Semiárido, em Brasília,
com a assinatura do 3º Pacto Nacional de Execução do Programa Água
Doce, no início do mês. Participam
Minas Gerais e os oito estados nordestinos, com exceção do Maranhão.

Baixo IDH

Na Bahia, a cerimônia de início
das obras ocorreu sexta-feira, 27 de
março, na comunidade de Minuim,
em Santa Brígida (BA), e contou
com a presença da ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira, além do
governador, de parlamentares e do
prefeito da cidade, Gordo de Raimundo. A cidade é a mais crítica do
estado, pelos critérios usados pelo
Ministério do Meio Ambiente. Entre
eles estão o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a alta
taxa de mortalidade infantil e o baixo índice pluviométrico.
Em Minuim, fica a unidade demonstrativa do sistema produtivo do
programa. Além de garantir a água
potável à população, a comunidade
aproveita os resíduos da filtragem,
basicamente água salgada, para a
criação de peixes como a tilápia e o
cultivo de erva-sal, que por sua vez
é usada na alimentação de caprinos
e bovinos. A unidade existe desde
2010. Para a construção de unidades
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produtivas é preciso que os poços tenham uma alta vazão, capaz de sustentar o sistema. Com investimento
próprio, o estado comprometeu-se a
construir 50 unidades acopladas aos
sistemas previstos no programa.
“A água foi ótima. Essa salgada,
que era jogada fora, agora vai para
criatório de peixe, depois é reaproveitada com as plantas, que reaproveitam o sal que vai para a terra.
Para nós é ótimo, não estamos prejudicando a terra”, explica a presidenta da associação comunitária do
povoado, Íris do Céu Feitosa. “Antes
era aquela disputa para conseguir
água no riacho e ainda tinha que
andar quilômetros com o balde na
cabeça”, diz.
Sobre se a crise no Sudeste trará
mais atenção ao sertão, Izabella disse que o Sudeste tem muito a aprender com o Nordeste.
A comunidade conta ainda com
cisternas, para armazenar a água
das escassas chuvas, e com carros-pipa do Exército e da prefeitura. A
água do dessalinizador, por ser a
mais pura, é usada basicamente
para consumo humano. A associação cobra R$ 0,01 por litro. O dinheiro é destinado ao pagamento da
energia usada pelo equipamento de
dessalinização e para manutenção
de todo o sistema.
A cerimônia de lançamento do
programa estava lotada. Pela primeira vez, o povoado recebia o go-

vernador do estado e uma ministra.
Na plateia, faixas pediam melhorias
na educação e saúde. A população
também queria o tão sonhado sistema de encanamento, para que a
água chegasse às casas. O pedido,
no entanto, encontra barreiras técnicas: a vazão da água dessalinizada,
segundo o Ministério do Meio Ambiente, não é suficiente para o encanamento. Apesar das faixas, todos
os discursos foram aplaudidos.
Um dos pedidos foi atendido. Em
seu discurso, a ministra garantiu
que levará para a presidenta Dilma
Rousseff a demanda da comunidade
pelo Programa Minha Casa, Minha
Vida. Em Minuim, a maior parte das
casas é de taipa.
Sobre se a crise no Sudeste trará
mais atenção ao sertão, Izabella disse que o Sudeste tem muito a aprender com o Nordeste. “A crise hídrica
no Sudeste só mostra uma coisa,
que o povo terá que ter a sabedoria do nordestino para poder criar
alternativas e enfrentar. O que estamos vendo aqui é a sabedoria do
nordestino buscando saídas permanentes para a oferta de água”, disse.
E complementou: “O povo aqui não
desperdiça. O povo do sertão sabe
entender qual é o valor da água”.
Fonte:
http://www.ecodesenvolvimento.
org/posts/2015/marco/programa-levara-agua-potavel-a-40-mil-pessoas-na?tag=agua#ixzz3W3se2860

A ministra Izabella Teixeira e o governador Rui Costa visitam unidade produtiva do Programa Água Doce instalada na comunidade de Minuim

Aplicando a Sustentabilidade na sua Vida

Máquinas automáticas fazem sucesso com vendas
de alimentos básicos e naturais

N

em só de guloseimas e refrigerantes vivem as famosas máquinas automáticas, que costumam
vender salgadinhos, biscoitos e
cookies. Empresários latino-americanos têm feito sucesso ao oferecerem produtos mais saudáveis e/ou
básicos nesses equipamentos, tais
como sanduíches naturais, biscoitos
integrais e arroz.
Aqui no Brasil, Fernando Damas
e Eduardo Correa inovaram com as
máquinas de autosserviço. As máquinas disponibilizadas pela dupla
vendem alimentos saudáveis como
frutas, saladas de folhas, sanduíches
naturais, iogurtes, biscoitos integrais e até café orgânico, de acordo
com informações do site do Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Os equipamentos são importados da Itália e cada um comporta,
em média, 300 produtos – que são
comprados diretamente do fabricante ou distribuidor. O equipamento
aceita todo tipo de cartão, como débito, crédito e os cartões-benefícios.
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Como os alimentos naturais são
suscetíveis, a máquina controla a
qualidade dos produtos. Ela trabalha
com temperatura de 3°C a 4°C e, em
caso de falta energia, a venda é interrompida automaticamente.
Um sistema controla o estoque
do equipamento máquina à distância, por computador. Com isso, o
funcionário já sai da empresa sabendo quais produtos e em que quantidade precisa repor.
Cada equipamento custa R$ 25
mil para os empresários e gera um
faturamento que varia de R$ 3.500
a R$ 5.000 por mês. A margem de
lucro é de 20%. A empresa tem hoje
13 máquinas instaladas em São Paulo e sabe que precisa de quantidade
para ganhar dinheiro.

Alimentos básicos

Já no Chile, a empresa Algramo
faz sucesso com máquinas dotadas
de alimentos básicos a granel, comercializados a preços acessíveis.
Os equipamentos são instalados em

armazéns locais e o lucro é dividido
com os lojistas, o que estimula o comércio dos bairros de baixa renda,
informou o site Springwise.
As máquinas de venda automática disponibilizam alimentos básicos
em Santiago, como feijão, lentilha,
arroz e açúcar. Os preços acessíveis
levam em conta o fato de que 73%
da população latino-americana vive
com menos de US$ 4 dólares por dia.
A Algramo incentiva ainda os moradores a comprar as mercadorias a
granel em embalagens reutilizáveis.
Todas as máquinas podem ser
facilmente instaladas e operadas
pelos clientes. Até agora, a Algramo
já instalou mais de 300 máquinas no
Chile e há planos de expansão para
a Colômbia.
Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2015/marco/
maquinas-automaticas-fazem-sucesso-com-vendas-de?tag=micro-e-pequenos-econegocios#ixzz3W3udpEjn

Nós não teríamos nos conhecido
se não fosse seu diagnóstico.

Mas você nunca está sozinho. Nos cuidamos de você.

O Hospital Santa Paula é mais do que um hospital, é também um
centro de referência e inovação médico hospitalar para todo país.
Suas principais especialidades são: Oncologia, Neurologia, Ortopedia
e Cardiologia.
Pronto para atuar com excelência, possui a Acreditação ONA nível3
desde 2008, e em julho de 2012 conquistou a Joint Commission
International JCI, o qual certifica o hospital com mais um selo de
referência em qualidade e segurança assistencial, atestando ao hospital
padrões internacionais de excelência. Em 2014, o hospital conquistou
a certificação da JCI para seu programa de cuidados aos pacientes
acometidos por acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi). Sendo o
3º da América Latina a receber esta importante certificação.
Nosso Instituto de Oncologia Santa Paula conquistou, também em
2014, o selo AQUA, uma certificação de Uso e Operação Sustentável,
buscando garantir o bom desempenho operacional do edifício e a
redução dos impactos ambientais associados à sua operação.
O Santa Paula investe no que acredita ser o mais importante:
CUIDAR DA SUA SAÚDE.

Oncologia - Neurologia - Ortopedia - Cardiologia
Av. Santo Amaro, 2.468 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
(11) 3040 8000 / www.santapaula.com.br
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