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EDITORIAL

Editorial
A revista Sustentare acompanha sempre a nossa revista Gente Santa
Paula, com o objetivo de relatar tudo que temos feito ao que se refere aos
assuntos de Sustentabilidade.
Trazemos, também, as principais questões ambientais que continuam em
pauta e em crise por todo o mundo, por isso compilamos nesta revista
alguns fatos relevantes para que seja do conhecimento de todos.
Nossa intenção é de fazer com que tenhamos consciência da importância
de nossas ações e costumes, tanto em nossas vidas pessoais como em
nosso ambiente de trabalho.
A revista vem com registros, sugestões e muita informação.
Boa leitura!

Paula Gallo
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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
Para arte desta capa, Edição 8 da Sustentare, foi selecionado o desenho
vencedor da Campanha de Férias da colaboradora Lucilaine Mendes.
Para a arte, tratamos o desenho em Photoshop, com texturas e cores de
contraste para destacá-lo
Arte da Capa e Criação do Logotipo:
Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr. do Hospital Santa Paula
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Crise hídrica:

Hospitais criam alternativas
para a falta de água
Poços artesianos, reaproveitamento, programas de conscientização, entre outras medidas
que contribuem para o uso racional de água
são adotadas pelas instituições de saúde

6

E

m 2014, algumas regiões brasileiras começaram
a sofrer com a falta de água. Entre elas, a cidade de
São Paulo apresenta o pior cenário dos últimos tempos.
Vários fatores contribuíram para esse panorama, como
a escassez de chuvas, falta de planejamento, desperdício, urbanização, entre outros. Em julho, o volume útil
da Cantareira, que atende 8,8 milhões de pessoas na
Grande São Paulo, esgotou. Com o esvaziamento do reservatório e as previsões de falta de chuva, São Paulo se
afogou na maior crise hídrica dos últimos 80 anos. Para
diminuir o problema, a companhia que administra os recursos hídricos da metrópole decidiu usar o volume morto, uma reserva de 400 bilhões de litros que fica abaixo
das comportas que retiram água do Sistema Cantareira.
Foram feitas obras para bombear mais de 180 bilhões de
litros dessa reserva. O volume morto nunca tinha sido
usado antes. O cenário descrito dá indícios da gravidade da situação, que torna-se ainda mais alarmante em
segmentos como a rede assistencial de saúde, na qual
a água representa condição básica para o atendimento de pacientes e para a higienização das instalações.
Prevendo um futuro incerto quanto ao abastecimento de
recursos hídricos, hospitais de todo o Brasil vêm criando alternativas para garantir que nada interrompa suas
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atividades. São em sua maioria medidas preventivas e
para o uso racional da água; soluções importantes e que
não demandam grandes investimentos, mas que geram
benefícios incalculáveis aos hospitais. Foi este tipo de
planejamento que garantiu recentemente ao Complexo
Hospitalar Edmundo Vasconcelos a não paralisação de
suas atividades. Localizado na capital paulista, o hospital
teve seu fornecimento interrompido em razão de uma
obra da Sabesp, companhia responsável pelo serviço no
Estado de São Paulo, para a redução de vazão nas tubulações.
“O impacto só foi minimizado porque o hospital tem
um plano de contingência que contempla reservatórios
que armazenam água por um curto período de tempo,
poço artesiano próprio e acordo com a Sabesp para o uso
de caminhões-pipa”, relembra Alexandre Abdo Agamme,
Gerente de Instalações Hospitalares do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos (SP). Na Rede de Hospitais
São Camilo de São Paulo, o abastecimento de água tem
ocorrido normalmente, ainda assim medidas de contingência foram adotadas gradualmente pelo hospital e
intensificadas a partir do segundo semestre de 2014.
“Prevendo eventuais necessidades e para garantir a qualidade de nosso atendimento e a segurança de nossos

pacientes, formalizamos contrato para o fornecimento
de água por caminhões pipa. Até o momento, não foi
necessário recorrer a este recurso, mas nosso contrato
garante a manutenção dos preços e a entrega de um
produto de qualidade”, relata Rogério Quintela, Diretor
de Operações da Rede de Hospitais São Camilo (SP). A
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein
ainda não sentiu os efeitos diretos da crise hídrica, mas
está preparada para enfrentar um possível desabastecimento. Desde 2011 a instituição passou a adotar
as diretrizes do Green Building Council para as novas
construções, reformas e manutenções prediais, bem
como a instalação de privadas e torneiras com redução
de vazão, e todas as bombas de vácuo com selagem à
água foram desativadas. Recentemente, outras iniciativas adotas pelo Einstein contribuem para o uso racional
da água em suas diversas unidades. “Desde janeiro de
2014, a área de Meio Ambiente do Hospital possui um
projeto de Lean Six Sigma para a otimização do consumo de água na Unidade Morumbi, que representa 82%
do nosso consumo total. Até o momento reduzimos o
consumo em 12% – aproximadamente 35 mil m³ – em
relação a 2013, e estimamos que ao final da implementação do projeto a redução alcance 29%”, afirma Amanda Marques de Castro, Analista de Meio Ambiente da
Instituição. Localizada em Minas Gerais, a Rede Mater
Dei de Saúde também não foi afetada pelo desabastecimento de água, mas vê como iminente a crise hídrica
em seu estado. “Não houve um planejamento hídrico
do Governo e, certamente, seremos afetados, por isso
a Rede Mater Dei de Saúde está imbuída de um Planejamento de Redução e Otimização de Recursos, com o
foco em reaproveitamento”, afirma Rafaela França, Superintendente de Infraestrutura e Tecnologia da Informação da Rede Mater Dei de Saúde.

Benefícios
Os esforços dos hospitais privados para promover o
uso racional da água em suas instituições vêm surtindo efeito. No Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos os índices de economia são promissores. A instalação de redutores de pressão em lavatórios e torneiras
reduziu o consumo, respectivamente, em 50% e 30%.
Outra medida simples e barata, como a colocação de
garrafas pet de 1,5 litro com peso nas caixas acopladas,
gerou redução de 25% a cada descarga. Em breve outros programas devem elevar ainda mais a economia.
“As iniciativas para implementação não foram grandes,
pois nossa instituição proporcionou facilidades e apoio
para novas práticas de sustentabilidade ambiental. Além
disso, formamos uma parceria e monitoramento com a
equipe da Sabesp da unidade Vila Mariana, com foco
em minimização de impactos, o que foi outro facilitador.
Como iniciamos as medidas em janeiro deste ano, temos previsão de finalizá-las até abril”, aponta Alexandre.
As ações adotadas pela Rede Mater Dei de Saúde não
tiveram impacto financeiro no custo das operações do
hospital. Concebido com princípios de sustentabilidade,
o local que abriga a unidade Contorno, inaugurado em
junho 2014, possui diversos itens diferenciados para a
economia de água, como jardins construídos sob o conceito de Telhado Verde, com sistema de captação de
água das chuvas para o cuidado destes ambientes. Já
na unidade Santo Agostinho, as novas medidas foram incluídas na rotina da equipe de manutenção. “Já notamos
redução do consumo mensal de água, com estabilização
dos gastos nos últimos meses”, comemora Rafaela. De
acordo com Amanda, para atingir a economia de 12%
no consumo de água em 2014, o Einstein investiu R$ 3
milhões. O valor foi aplicado em melhorias como – otimização de processos críticos (cozinha, higiene, manutenção); ajustes na planta hidráulica e medição de consumo
setorizado, com plano de metas de redução; ações de
conscientização nas áreas assistenciais para redução do
tempo de banhos; otimização do sistema de ar condicionado com redução de perdas por evaporação; ajustes
nos processos de manutenção com foco em redução de
desperdícios e vazamentos; e reativação e perfuração de
novos poços artesianos, além da ampliação da capacidade de armazenamento de água. “A água é um recurso indispensável à vida do ser humano e devemos zelar para
que esteja disponível em quantidade e qualidade para
as futuras gerações. É preciso um esforço de todos para
a reversão deste cenário, principalmente de grandes
consumidores, como indústrias e hospitais. O objetivo é
alcançar uma redução de consumo que não seja apenas
temporária, em função da crise hídrica do Estado, mas
que seja permanente,” afirma George Hebert, Diretor de
Engenharia e Manutenção do Einstein.

Fonte: Revista Panorama Anahp – Março/Abril 2015.
Pág. 14-18.
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O lixo que sai caro
Pesquisa inédita mostra que adaptar o país à atual lei de gestão de
resíduos custaria 167 bilhões de reais até 2031. E o preço de não fazer
isso pode ser ainda mais alto
Por: Aline Scherer e Renata Vieira

M

aior depósito de lixo a céu aberto da América
Latina está a menos de 20 quilômetros do Congresso
Nacional, em Brasília. O Lixão da Estrutural - retratado
na foto ao lado - surgiu logo após a inauguração da capital federal, nos anos 60. A montanha de 30 metros de
altura, semelhante a de um prédio de dez andares, expõe os moradores da comunidade local, a Vila Estrutural,
constantemente ao risco de contaminação. Os cerca de
3.000 catadores que ali recolhem latas, papéis e embalagens de vidro estão sujeitos a acidente. Nos últimos
seis anos, sete morreram soterrados ou atropelados por
caminhões. Não bastasse a tragédia social, a degradação ambiental ameaça outros vizinhos, como o Parque
Nacional de Brasília, responsável por quase 30% da água
potável que abastece a capital federal e reduto de preservação do cerrado brasileiro. Por ora não há outro destino possível para o lixo produzido em Brasília. O governo
pretende destiná-lo a um aterro em obras, cuja entrega
já foi adiada três vezes.
Lixões como esse deveriam ter sido extintos nos municípios brasileiros em 2014, segundo a Política Nacional
de Resíduos Sólidos. No entanto, ainda existem 3.322
deles em todo o país. Cerca de 60% das prefeituras nem
sequer têm um plano de gestão de resíduos, obrigatório
desde 2012. Tantos tropeços na largada tornam ainda
mais distante a meta projetada pela lei para 203l. Até
lá, a coleta seletiva deveria estar universalizada, com o
processamento de todo o material reciclável, a compostagem de 100% do material orgânico e o envio apenas
de rejeitos sem reaproveitamento possível para aterros
sanitários. Um estudo inédito elaborado pela consultoria
GO Associados em parceria com a Associação Brasileira
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(Abrelpe), obtido com exclusividade por EXAME, estima
pela primeira vez o investimento necessário para viabilizar essa transformação em todo o território nacional:
167 bilhões de reais. “O diagnóstico é trágico e a única maneira de mudar a situação é dedicar um aporte
grande de capital”, afirma o economista Gesner Oliveira,
sócio da GO Associados e professor da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
Segundo o levantamento, a infraestrutura necessária
custaria 10,3 bilhões de reais, na construção de aterros
e centrais de triagem, por exemplo. O restante equivale
ao custo de operação ao longo de 15 anos - um salto
de 60% no orçamento atual. Caso houvesse a geração
de energia a partir dos resíduos, o investimento total
chegaria a 176 bilhões de reais, já que seria necessário
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construir usinas que aproveitem o gás metano eliminado
pelo lixo.
Para multiplicar o investimento nessa proporção, os
municípios brasileiros precisam fazer mais do que esperar um acréscimo nos repasses federais. É preciso avançar numa frente na qual ainda engatinham - a de parcerias para explorar comercialmente o reaproveitamento
do lixo e aliviar a dependência de dinheiro público. Hoje
a reciclagem gera uma renda anual de até 3 bilhões de
reais. O montante poderia chegar a mais de 8 bilhões de
reais, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Hoje, só 1% dos 2.243 aterros do país gera energia.
Estima-se que o Brasil poderia gerar 1.000 megawatts
por hora, suficientes para abastecer todo o estado de
Sergipe.
Embora a passos lentos, acordos como as parcerias público-privadas começam a fazer a diferença em
alguns municípios. Atualmente existem apenas 11 contratos desse tipo para a gestão de lixo em todo o país,
a maioria firmada nos últimos dois anos. Um dos mais
avançados está em Itu, no interior paulista. Em 2010,
ciente de que a prefeitura não possuía recursos para investir na desativação de um aterro e na construção de

um novo, o então secretário municipal de Administração, Antonio Tuíze,
hoje prefeito, celebrou uma parceria
público-privada de 30 anos com a
Eppo, empresa de gestão de resíduos com sede em São Paulo. Mensalmente, a prefeitura paga cerca de
3 milhões de reais - bem menos do
que seria necessário para construir
sozinha essa mesma estrutura, Hoje,
cerca de 85% do lixo de Itu é destinado ao aterro. Até 2018, a meta
é reduzir esse percentual para 14%.
O restante será, de alguma maneira,
reaproveitado.
Investimentos desse porte exigem escala, uma realidade distante
de boa parte dos municípios brasileiros: 95% deles têm menos de
100.000 habitantes. Um município
com 500.000 habitantes paga 40 reais per capita pela construção de um
aterro. Outro com 50.000 habitantes
paga seis vezes mais. A saída para
a maioria é formar consórcios, em
que vários municípios compartilham
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a mesma estrutura. Um dos acordos
pioneiros nesse sentido aconteceu
no Rio Grande do Sul, quando 23
cidades do noroeste do estado assinaram em 2001 um contrato de
gestão integrada de resíduos. De lá
para cá, outros municípios passaram
a integrar o consórcio - hoje são 32
cidades, com uma população total
estimada de 189.000 pessoas. Cerca de 20% dos resíduos recebidos
são reaproveitados e vendidos, gerando uma receita aproximada de
100.000 reais por mês - que cobre
60% dos custos da gestão do aterro.
Outra saída para obter recursos, a
impopular aplicação de tarifas, ainda tem poucos adeptos. Atualmente, 4% dos municípios brasileiros cobram pelo serviço de lixo. Uma das
pioneiras foi a prefeitura de Curitiba,
capital paranaense, que criou uma
taxa exclusiva para esse fim em
2001. Hoje, a arrecadação com tarifas corresponde à metade do orçamento de 130 milhões de reais para

coleta, transporte e destinação final
do lixo. Desde 2013, a prefeitura de
Santo André, na Grande São Paulo,
seguiu o mesmo caminho. O valor
do total arrecadado em 2014 foi de
53 milhões de reais O dinheiro ajudou a reformar e a reabrir o aterro
municipal, e a prefeitura deixou de
pagar 12 milhões de reais por ano
para acomodar seus resíduos em um
aterro particular na cidade vizinha
de Mauá.
Segundo especialistas, além de
gerar receita, a cobrança de tarifas
pode ter um efeito educativo. “O cidadão só lembra que existe coleta
de lixo quando ela não é feita”, diz
Albino Alvarez, da diretoria de estudos regionais urbanos e ambientais
do Ipea. “Pagamos pelo serviço de
água e luz, mas não nos acostumamos a pagar pelo lixo”, afirma Carlos
Silva Filho, presidente da Abrelpe. É
algo que já mudou em países desenvolvidos. A Inglaterra, por exemplo,
adotou a taxa do lixo em 1996 como

política nacional. O valor depende
do volume de resíduos produzido - e
multas são aplicadas para quem não
separa o material reaproveitável dos
demais. Medidas como essas ajudaram a elevar a taxa de reciclagem de
12% em 2002 para 42% em 2012. A
responsabilidade de ampliar a coleta
de recicláveis, no caso da Inglaterra,
foi dividida com as empresas - algo
que também deverá acontecer por
aqui. O esperado acordo setorial das
embalagens, que determinará como
as indústrias farão a logística reversa dos resíduos que põem no mercado, deve ser assinado neste ano.
É um dos acordos mais impactantes,
porque reúne empresas responsáveis por quase 30% do lixo urbano.
Estão envolvidas, por exemplo, empresas que usam embalagens de
papel e plástico e seus derivados,
como fabricantes de cosméticos e
de alimentos. As negociações já duram cinco anos. “A oficialização desses acordos será decisiva”, diz Paulo
Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios.
Como os lixões e suas mazelas
estão longe dos olhos da maior parte da população, o incentivo político
para acelerar as mudanças é pequeno. Melhorar a gestão do lixo não
rende voto. Por isso o tema segue
como um dos mais abandonados da
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infraestrutura - área que não tem recebido muita atenção no Brasil. Nos últimos 20 anos, o país investiu, em média, 2,2% do PIB em infraestrutura e saneamento - a média mundial gira em torno de 4%. Sair desse patamar pode
custar caro. Mas não buscar alternativas pode ter um custo social, ambiental
e financeiro mais alto ainda.

Fonte: Revista Exame – Junho de 2015. Pág. 110 a 114.

A solução que
vem do mar

Com a maior seca em décadas, a Califórnia investe 1 bilhão de dólares
em uma usina para tornar a água marinha potável. Seria uma saída
para o Brasil?
Por: Mariana Barros

D

iante da seca que transformou campos de golfe e os outrora
verdejantes jardins de Beverly Hills
em plantações de cactos, a Califórnia — o estado mais rico do país
mais poderoso do mundo — resolveu
buscar no mar a solução para a falta
de água. Até o fim deste ano, a usina
de dessalinização que está sendo erguida em Carlsbad ao custo de 1 bilhão de dólares será a maior do Ocidente, com capacidade de produzir
190 milhões de litros de água potá-
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vel por dia. A tecnologia para tornar
a água do mar própria para consumo
existe há mais de quarenta anos. Em
alguns lugares desérticos, como Israel, a água dessalinizada responde
por cerca de 80% do abastecimento
total. No Kuwait, toda a água potável é fruto de dessalinização. Nos
Emirados Árabes, a taxa é de 97%.
Segundo a Global Water Intelligence
(GWI), a dessalinização produz em
torno de 80 bilhões de litros por dia
no mundo, volume capaz de atender
às necessidades de 10% da população do planeta.

O problema, no passado como no
presente, é o preço. Toda a produção
da usina da Califórnia, por exemplo,
será suficiente para abastecer não
mais que 8% da população de 3,3
milhões de pessoas de San Diego,
que será beneficiada pela sua construção. Em São Paulo, ela atenderia
apenas um bairro como Sapopemba, na Zona Leste. O custo da água
dessalinizada já caiu para menos
da metade, mas continua salgado.
No início dos anos 1970, para transformar um único galão (3,7 litros)
de água do mar em água potável

gastavam-se 9 dólares (27 reais).
Hoje, pagam-se 4 dólares — quase
seis vezes o necessário para tratar
a água que chega às torneiras dos
paulistas (0,65 dólar o galão).
Mas, como é melhor pagar caro
pela água do que ficar sem ela, a
dessalinização é uma alternativa
para quando todas as outras fontes
secarem. “Funciona como uma apólice de seguro caso os reservatórios
baixem demais”, resume o economista e especialista em água Gesner Oliveira. Em San Diego, onde a
conta média de água de uma família
é de 75 dólares, o preço deve aumentar outros 5 para bancar a nova
usina de dessalinização. Mesmo sem
ela, a conta dos moradores da região
já está entre as mais caras do país,
dado que mais de 80% da água usada em San Diego vem de um aqueduto de 400 quilômetros que parte
do Rio Sacramento, ao norte.
A Califórnia está praticamente
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sem chuvas há quatro anos. No mês
passado, o governador anunciou um
corte obrigatório de 25% do gasto
de água em todo o estado. Em áreas com consumo mais alto, como o
milionário bairro de Beverly Hills, o
talho será ainda mais profundo. Lá, a
economia terá de ser de 36% — e o
consumidor que não conseguir atingir a meta estará sujeito a multas de
até 1.000 dólares.
Em 1992, o estado já havia implantado uma usina de dessalinização em Santa Bárbara para driblar
uma grave estiagem. Durou pouco. Assim que as chuvas voltaram,
o funcionamento foi suspenso por
causa do seu alto custo. Com a nova
seca, as autoridades estudam não
só reativar a usina como construir
outras duas, além da de Carlsbad —
em Huntington Beach e em Monterey. Se a ideia é prosperar, a Califórnia terá quatro usinas funcionando
na próxima década.

A “solução californiana” pode
parecer sedutora para São Paulo, a
maior e a mais rica cidade do país,
onde há meses os moradores convivem com torneiras secas e boletins
diários sobre os níveis do volume
morto. Mas aqui haveria outro obstáculo, além dos altos custos do processo: mais caro do que tirar o sal da
água do mar é levá-la morro acima
— e a capital paulista está localizada
a longínquos 760 metros acima do
nível do mar. “Para cada 400 metros
de altitude que precisam ser vencidos, o custo de distribuição dobra”,
diz Renato Ramos, diretor de Negócio de Águas para a América Latina
da Dow Química.
Um estudo feito pelo banco BTG
em parceria com a empresa FM Rodrigues e a espanhola Axioma analisa os prós e os contras de instalar
uma usina na Baixada Santista e
conduzir essa água até a capital. Dados preliminares já foram apresenta-

dos ao governo estadual. Se um dia
o estudo virar realidade, essa água
custará o dobro da água mais cara
que abastece hoje a capital — a que
vem do Sistema São Lourenço, em
Ibiúna, a 83 quilômetros da cidade.
O preço seria pago por todos os consumidores da Sabesp.
De acordo com o secretário de
Saneamento e Recursos Hídricos do
governo paulista, Benedito Braga,
trata-se de investimento alto demais
para ser usado apenas em períodos
sem chuvas. “A dessalinização faz
mais sentido para o abastecimento
de cidades litorâneas”, diz ele. “Para
a capital, há outras alternativas a
ser exploradas.” As principais são
o reúso (reciclagem do que já escoou pelo ralo) e a captação de rios
da Serra do Mar, como o Itapanhaú
e o Alto Juquiá. Esse último já vem
sendo tratado com a Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Embora o uso da água
desses rios também dependa de
tubulações e bombas para chegar
à capital, a altitude a ser vencida é
de cerca de 200 metros, dois terços
menos do que seria necessário ultrapassar para pegar água do mar.
Especialistas afirmam, entretanto, que no médio prazo a dessalinização pode ser uma solução para
cidades como o Rio de Janeiro, que
também conviveu com uma ameaça
de racionamento no começo deste
ano. Em fevereiro, o governador Luiz
Fernando Pezão disse que estudava
implantar uma usina de dessalinização na Zona Oeste da capital fluminense, por meio de uma parceria
público-privada.
De acordo com John Lienhard,
Ph.D. em dinâmicas fluidas e diretor do Centro para Água e Energia
Limpas do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), a escassez de
água tende a se agravar no mundo
todo. “Até 2050, haverá 2 bilhões
de pessoas a mais no planeta e a
quantidade de água se manterá a
mesma”, afirma. Para alimentar tanta gente, será preciso produzir 70%
mais comida do que hoje. Além da
agricultura, o maior destino da água
disponível, a produção de 1 quilo de
carne, por exemplo, gasta o equiva-
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lente a quinze caixas-d’água de 1.000 litros.
A agravar esse quadro, está a estiagem em escala global identificada
pela Nasa em um estudo divulgado no início deste ano. Segundo a agência
espacial americana, algumas áreas do planeta, que abarcam partes dos Estados Unidos, da China e da América do Sul, estão sendo atingidas por uma
seca persistente, sem previsão de término. Junte-se a isso o fato de o ano
passado ter sido o mais quente desde o início das medições pela agência,
em 1880, e a conclusão óbvia é que nenhuma alternativa para captação de
água pode deixar o horizonte dos países — ao menos enquanto as nuvens de
chuva teimarem em não aparecer por lá.

Fonte: Revista Veja – Maio de 2015. Pág.74-79.

Mudança de Paisagem
Mansão na Califórnia, há quatro
anos praticamente sem chuvas:
a areia toma o lugar do granado

Comércio honesto vende

Produtos Orgânicos

pelo preço do produtor
Por: Tamiris Gomes

P

or fora, parece mesmo uma
casa. Um lugar aconchegante em
que você não se intimida ao entrar.
Os visitantes são sempre recebidos com sorrisos e com prateleiras
cheias de produtos orgânicos vindos
de vários cantos do Brasil. Qual fosse a harmonia do espaço, que coincide em se localizar em uma rua de
nome tão peculiar na Vila Madalena,
o Instituto Chão surgiu com uma proposta de aliar o consumo consciente
em uma área de convivência.
Trata-se de uma associação sem
fins lucrativos que vende seus produtos pelo preço de custo direto do
produtor. “Não temos o objetivo de
gerar renda com essa venda”, explica Fábio Mendes, de 30 anos, um
dos um dos associados do Chão.
Por lá você encontra uma variedade de hortifrútis, chocolates,
patês, queijos, mel, farinha, óleos,
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bebidas e especiarias como sabão
de babaçu da central do Cerrado
(DF), café do sul de Minas Gerais e
repelente do Pará. Há também plantas de espécies frutíferas e nativas,
além de objetos de cerâmica vindos
de Cunha (SP).
A lógica do espaço não é competir, como salienta Mendes, mas
o preço mais barato é evidente e
chama a atenção. Um pé de alface
numa grande rede vai custar de R$
3,00 a R$ 4, 50. No Instituto Chão
você compra por R$ 1,50 ou R$ 2,00.
“Pelo que os produtores me falaram, eles pagam R$ 0,40 por esse
alface”, diz Fábio. (Então, imagine,
num cálculo rápido contata-se que o
varejo vende até 1125% a mais do
que vende o produtor, mas isso é outra história...).
Não gerar lucro, tampouco competir, é a chave desse negócio. “A
lógica da oferta e da demanda funciona ao contrário aqui: quanto mais

gente estiver comprando, mais barato vai ficar, porque a logística fica
mais fácil para os produtores chegarem ao local e os custos fixos em
relação ao faturamento vão ficando
cada vez menores”, esquematiza o
sócio.
De forma democrática e transparente, eles passaram cerca de um
ano e meio em contato com produtores, selecionando com quem queriam negociar. Para abrir a loja, rolou até financiamento coletivo para
comprar o primeiro estoque.
Gostou e ficou afim de conhecer?
O Instituto Chão está na Rua Harmonia, número 123, na Vila Madalena,
e funciona de terça a sábado, das
10h às 20h.

Fonte: https://catracalivre.
com.br/geral/negocio-urbanidade/
indicacao/comercio-honesto-vende-produtos-organicos-pelo-preco-do-produtor/

Unilever Brasil cresce mais de
reduz em

60% e

36% o consumo de água

A

pós quatro anos do lançamento do Plano de Sustentabilidade, anunciado em 2010, a Unilever Brasil comemora os resultados obtidos. Entre 2008 e 2014, período de
mensuração dos resultados, a companhia cresceu mais de
60% (o faturamento passou de R$ 10,29 bi para R$ 16,7
bilhões), registrou redução de 36% no consumo de água e
de 35% na emissão de gases efeito estufa no mesmo período. A empresa ainda celebra a marca de Aterro Zero em
todas as suas 15 fábricas e seus centros de distribuição no
País. As ações de redução de nível de sal atingiram 28,4%
de todo o seu portfólio de alimentos de varejo.
“Com 7 bilhões de pessoas em nosso planeta, os recursos naturais estão sob imensa pressão. A elevação da
temperatura, a escassez de água, a energia mais cara,
as incertezas na oferta de alimentos e o aumento da disparidade entre ricos e pobres impõem à sociedade grandes desafios”, afirma Fernando Fernandez, presidente da
Unilever Brasil. “As empresas têm papel importante na
solução desses problemas. É por isso que trouxemos a
sustentabilidade para o coração do nosso modelo de negócio, somando-a à criação das marcas e ao processo de
inovação, essências da indústria de consumo”, completa.
Entre os compromissos anunciados mundialmente
pela empresa está a redução do consumo de água pela
metade até 2020. Em 2014, todas as medidas de uso racional de água nas fábricas totalizaram uma redução de
consumo de 78.612 m3, o que representa uma economia
suficiente para que 108 mil pessoas matem a sede diariamente ao longo de um ano.
Parte dos resultados positivos de redução também
vem do forte investimento na plataforma de concentrados. As marcas Comfort Concentrado e Omo Líquido Super
Concentrado, economizaram, em 2014, durante o processo fabril, mais de 100 milhões de litros de água – o equivalente ao uso diário de um milhão de pessoas. Isso ocorre
porque os produtos contêm menos água em sua fórmula.
Já entre os seus esforços de reduzir pela metade o impacto dos gases de efeito estufa do ciclo de vida de seus
produtos até 2020 está o uso de energia “limpa”. Atualmente, cerca de 40% da energia consumida nas fábricas
são provenientes de fontes renováveis, como biomassa,
óleo vegetal, etanol e biodiesel.
Outro avanço significativo do Plano de Sustentabilidade é a conquista de 55% das matérias-primas agrícolas
adquiridas globalmente provenientes de fontes sustentáveis – até 2020, a meta é atingir 100%. Também, atualmente, 90% dos 13 ingredientes mais usados pelos produtos da marca Knorr no mundo são originadas de fontes
certificadas. Para alcançar estes números, a Unilever tem
em sua estratégia visitas aos produtores, aconselhamento
para melhorias na produção e auditorias sobre condições
de trabalho, do uso do solo e da água, clima, biodiversidade local, entre outros.
Por um Futuro Melhor para as próximas gerações
Na missão de promover a saúde e bem-estar de mais
de 1 bilhão de pessoas até 2020, a Unilever investe na
melhoria nutricional do seu portfólio de alimentos e em
ações para levar informação de qualidade para sociedade.
Como resultado, além das ações de redução de nível de
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sal, desde 2014, 100% dos sorvetes infantis contém até
110 kcal em cada porção e mais de 1,5 milhão de lares
foram impactados pelo movimento “Ame o Coração”, da
marca Becel, em parceria com o Incor e o HCor – iniciativa
que conscientiza a população sobre hábitos alimentares
capazes de prevenir doenças cardiovasculares.
“Somos guiados pelo princípio de que é preciso trabalhar para criar um mundo melhor todos os dias. Isso se
dá não só reduzindo o impacto ambiental, mas também
ajudando as pessoas a terem melhores condições de trabalho, saúde e a se sentirem bem e estamos fazendo isso
por meio de marcas mais sustentáveis, como VIM Cloro
Gel, OMO, Lifebuoy, Becel, Kibon, Brilhante, entre outras”,
afirma Fernandez.
No semiárido brasileiro, mais de 450 mil crianças sofrem com a ausência de sanitários ou de água tratada nas
escolas. Vim lançou, em parceria com o UNICEF, um projeto para transformar a vida de mais de 450 mil crianças e
jovens do semiárido, melhorando o saneamento e acesso
à água tratada nas escolas. Já, Lifebuoy, com a Pastoral
da Criança, impactou mais de 916 mil crianças ensinando
a importância da lavagem das mãos – uma mudança de
hábitos que contribui para a redução de diarreia e doenças
respiratórias.
Kibon e a Fundação Abrinq, uma das principais instituições de apoio à infância no País, lançaram a campanha
“Toda Criança Nasce para Ser Feliz”, que tem como principal objetivo salvar e melhorar a vida de milhares de crianças no Brasil. A ação faz parte de uma parceria global entre a Fundação Unilever, Kibon e Save The Children que irá
levar saúde para 2 milhões de crianças em todo o mundo.
Já a marca de detergente para roupas Brilhante lança
em maio o projeto Ciclo Brilhante, que tem como objetivo
colaborar com o aprimoramento profissional de mulheres.
De acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE, 75% das
mulheres sonham em empreender, porém, apenas 7% delas realmente o fazem.

Fonte: http://grandesnomesdapropaganda.com.br/
anunciantes/unilever-brasil-cresce-mais-de-60-e-reduz-em-36-o-consumo-de-agua/

Garota de 9 anos
constrói abrigos e doa alimentos
para moradores de rua
E

mbora a norte-americana
Hailey Fort tenha apenas 9 anos de
idade, ela já praticou atitudes exemplares que muitas pessoas sequer
realizam durante uma vida. Moradora de Washington, a menina constrói
pequenos abrigos móveis para pessoas em situação de rua.
Na verdade, tudo começou aos
5 anos de idade, quando ela avistou
um morador de rua perto de onde
ela mora e lhe comprou um almoço.
Desde então, ela não parou mais:
só neste ano, ela pretende construir
mais de dez abrigos móveis.
O custo de cada um deles é de
cerca de US$ 300 (cerca de R$ 1
mil). O preço acaba não sendo alto,
porque muitos itens vêm de doações. As paredes dos abrigos são feitas de pallets e a casa tem cortinas,
lâmpada movida a energia solar e
tranca na porta.
Além disso, Hailey ainda planta
frutas e vegetais. Neste ano, ela pretende cultivar e doar cerca de 100
quilos de comida. Todo seu trabalho
pode ser acompanhado na página
do Facebook Hailey’s Harvest.

Fonte:
https://catracalivre.com.br/
geral/gentileza-urbana/indicacao/
garota-de-9-anos-constroi-abrigos-e-doa-alimentos-para-moradores-de-rua/#
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Consumo Colaborativo
O

consumo colaborativo é o resgate de partilhas
tradicionais perdidas no tempo, como o empréstimo, troca, aluguel e doação. A novidade está nas tecnologias de
rede, que possibilitam esses trâmites em uma escala e
forma nunca antes possível.
A expressão surgiu no começo da década passada
nos Estados Unidos para identificar uma alternativa que
surgia ao modelo de consumo excessivo e desenfreado
que caracteriza a sociedade norte-americana desde a
década de 1980.
A ideia do movimento é mostrar que adquirir produtos novos nem sempre é a opção mais vantajosa, já que
muitas vezes o novo se torna rapidamente obsoleto. Ter
acesso ao que se deseja apenas durante o tempo que for
necessário é uma atitude mais dinâmica do que estabelecer compromissos e arcar com as responsabilidades à
longo prazo que a posse acarreta. Esse tipo de consumo
baseado no compartilhamento agrega valor à experiência em detrimento apenas do ter.
No consumo colaborativo, a estrutura de oferta e demanda não é tão rígida e limitada como na compra tradicional: não há moeda fixa de escambo, nem posse única
ou total de um objeto. A prática comercial no consumo
colaborativo é uma interação entre partes interessadas
em ter acesso ao que o outro oferece.
Toda esta configuração se mostra compatível com
as relações que estabelecemos na internet, em uma comunicação que não é mais frontal, mas na qual ocorre
produção de conteúdo de ambos os lados: todos são receptores e emissores ao mesmo tempo. Essa estrutura
comunicativa da internet migrou para o mundo dos negócios na forma do consumo colaborativo: não há mais
separação entre vendedor e comprador, mas uma relação mútua de escambo entre partes.
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Redes sociais

As redes sociais formaram um público potencial para
modelos de negócios online de troca/aluguel/venda de
produtos ociosos. Segundo o blog Consumo Colaborativo, as plataformas online conseguem agrupar um grande número de pessoas com interesses em comum e que
estão dispostas a compartilhar, formando um ambiente
propício para o negócio colaborativo.

Economia

A Grande Recessão de 2008 fez com que, principalmente os americanos, começassem a repensar seus valores e a reavaliar a forma como lidavam com o dinheiro,
resultando na busca de alternativas para economizar.
Cenário ideal para o surgimento de negócios que suprissem as necessidades dos consumidores por produtos
mais acessíveis, além daqueles que precisavam vender
algo para melhorar suas economias.

Preocupação ambiental

Outra tendência atual que está diretamente relacionada ao surgimento desse novo tipo de comércio é a preocupação com o meio ambiente e a preferência por atitudes mais sustentáveis, que atendam às necessidades
dos consumidores sem causar tanto impacto na natureza. Por meio do consumo colaborativo, tem-se acesso a
uma maior gama de produtos sem que haja necessidade
de aumentar a produção dos mesmos. Por sua vez, estes
são compartilhados, reutilizados e pertencem a uma coletividade e não apenas a um indivíduo.

Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.
org/posts/2013/janeiro/ecod-basico-consumo-colaborativo?tag=consumo_consciente
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Campanha busca inspirar pessoas para
solucionar problemas da cidade
As cidades são atualmente o lar de mais de 54% da com
a gente. Assim tem levado a vida, que o levou a ser
população mundial. As suas complexidades e dimensões
hoje o coordenador de articulação da rede nacional do
são problemas de mobilidade. No sentido de melhorar
este aspecto, o blog de notícias de transporte sustentável The City Fix Brasil lançou a campanha #SomosCityFixers. O objetivo é reunir depoimentos em vídeos de pessoas engajadas em iniciativas para melhorar o acesso à
cidade e divulgá-los na página da internet.
Ao todo, já foram publicados três vídeos. Carla Link
compartilha a experiência de revitalizar uma praça com
a iniciativa Ocupe & Abrace. JP Amaral, do Bike Anjo, inspira pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte. Gabriela Callejas, cofundadora do Cidade Ativa,
explica como nossas escolham moldam uma cidade.
Assista aos vídeos:

Bike Anjo.

https://vimeo.com/128819529

#SomosCityFixers - Carla Link

Mestre em Design Estratégico, Carla acredita no potencial colaborativo das pessoas para transformar as
cidades em lugares melhores e mais sustentáveis. Em
2012, ela deixou a publicidade, área em que atuara por
mais de dez anos, para desenvolver projetos de inovação
social a partir do design, trabalhando na construção de
estratégias, plataformas e iniciativas para melhorar os
sistemas urbanos e a qualidade de vida nas cidades.
Carla faz parte do coletivo Ocupe & Abrace. O grupo acredita que é possível criar cidades mais sustentáveis a partir da ação dos próprios moradores e, por isso,
promove ações de revitalização ambiental e cultural na
Praça da Nascente, no bairro da Pompeia em São Paulo.
De 2013 para cá, a praça se tornou um laboratório de
convivência do O&A, o espaço onde a conexão entre as
pessoas, a natureza, as águas e o bairro é continuamente construída e reconstruída.

https://vimeo.com/129040422
- JP Amaral
JP é formado em Gestão Ambiental e há sete anos
decidiu trocar o carro pela bicicleta. Desde então, tudo
mudou em sua vida: a saúde, o humor, a inspiração e,
principalmente, a cidade. A gente muda e a cidade muda

https://vimeo.com/129551274

#SomosCityFixers - Gabriela Callejas

A mudança é urgente e depende de cada um – em
rede somos ainda mais fortes. Em comemoração ao
seu 4º aniversário, o TheCityFix Brasil convida grandes
CityFixers a contar como transformam o potencial em
ações práticas de impacto nas cidades.
Sobre Gabriela Callejas
Gabriela é Arquiteta e Urbanista formada pela
FAUUSP, com mestrado em desenho urbano pela GSAPP, Columbia University, onde também trabalhou como
professora. Entre 2011 e 2012, teve experiência no escritório de Desenho Urbano do Departamento de Planejamento de Nova York. Foi quando conheceu o movimento
Active Design e participou da elaboração do estudo Active Design: Shaping the Sidewalk Experience. No Cidade
Ativa, Gabriela atua coordenando iniciativas, realizando
workshops e palestras e buscando parcerias para desenvolvimento de pesquisas e projetos.

#SomosCityFixers
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Fonte:
https://catracalivre.com.br/geral/mobilidade/indicacao/campanha-busca-inspirar-pessoas-para-solucionar-problemas-da-cidade/

Prefeitura de Curitiba troca materiais
recicláveis por recompensas
O leitor de cartão transporte instalado na Estação do
Guabirotuba é uma forma de estimular ainda mais a adesão da população ao projeto. O secretário municipal do
Meio Ambiente, Renato Lima, conta que a intenção é dar
prêmios simbólicos aos moradores que mais colaborarem com a coleta seletiva. ”É uma maneira de estimular
e valorizar o cidadão que tiver assiduidade na separação
do lixo. Juntamente com a Fundação Cultural iremos presenteá-los com ingressos para atividades artísticas do
município”, diz. Os detalhes desse sistema ainda estão
sendo definidos.

A Estação Sustentabilidade está apta a receber 12 tipos
de materiais recicláveis.

U

m leitor de cartão transporte que permitirá identificar usuários e premiar os mais assíduos na entrega
voluntária de lixo é a novidade da quarta Estação de Sustentabilidade de Curitiba. A nova unidade – resultado de
uma parceria entre a Prefeitura e a Volvo do Brasil – está
localizada no bairro Guabirotuba, em frente ao Horto Municipal. As três outras Estações de Sustentabilidade da
cidade – localizadas nos bairros Tingui, Boa Vista e Santa
Cândida – já coletaram juntas mais de 20 toneladas de
recicláveis.

As Estações de Sustentabilidade foram concebidas
para envolver os cidadãos na gestão dos resíduos sólidos e aperfeiçoar a coleta seletiva, já que possuem divisórias para receber diferentes tipos de materiais. Isso
garante um aproveitamento muito maior dos resíduos.
“A estação de sustentabilidade é um sucesso. O aproveitamento do material coletado nesses equipamentos é
de 98%, enquanto que nos caminhões do Lixo que não é
Lixo o percentual chega a 60% - ou seja, 40% do material
coletado não pode ser aproveitado e tem que ser encaminhado para o aterro sanitário”, explica Lima.
Além disso, as estações representam um mecanismo
de inclusão social, ao delegar a administração dos resíduos para associações de catadores.
A Estação Sustentabilidade está apta a receber 12
tipos de materiais recicláveis, como vidro, papel, papelão, embalagem longa vida, plásticos, rótulos, tampas e
garrafas PET, além de latas de alumínio e outros metais.

Fonte: Da Prefeitura de Curitiba
http://ciclovivo.com.br/noticia/prefeitura-de-curitiba-troca-materiais-reciclaveis-por-recompensas
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Adeus caixões!

Cápsula orgânica transforma
pessoas falecidas em árvores
A

ideia do “ciclo da vida” agrada muitas pessoas
independentemente da fé. Em poucas palavras, é vida
se transformando em vida — a morte fica em segundo
plano.
O projeto italiano The Capsula Mundi é uma representação perfeita desse conceito.
Desenvolvido pelos designers Anna Citelli e Raoul

O projeto veio da ideia de criar uma alternativa
ecologicamente sustentável para caixões

Bretzel, o projeto consiste em uma cápsula orgânica e
biodegradável que é capaz de transformar um corpo em
decomposição em nutrientes para uma árvore.
Primeiro, o corpo do falecido é colocado dentro da
cápsula e então enterrado. Depois é plantada uma árvore ou uma semente por cima para aproveitar a matéria
orgânica.

Isso sem derrubar árvores para produzir caixões

Cada cliente pode escolher sua árvore favorita
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É a transformação do cemitério…

… em uma floresta de memórias!

Plantando vários tipos para gerar mais vida

O projeto é ousado e mexe em tradições seculares,
por isso ainda não foi colocado em prática. A Itália tem
leis restritas sobre enterros.
Eu achei a solução incrível. Transformar cemitérios
em lugares cheios de árvores (vida) é uma excelente maneira de resgatar boas lembranças das pessoas que se
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foram.
O que você acha de ser enterrado e dar vida a uma
árvore?

Fonte: http://awebic.com/cultura/adeus-caixoes-capsula-organica-transforma-pessoas-falecidas-em-arvores/

Garotas brasileiras
criam App sobre água e
vão à final de prêmio nos EUA
Por: YURI GONZAGA

O

desafio de inovação para meninas Technovation
Challenge, teve sua etapa final em San Francisco, o Brasil foi representado por um grupo de garotas de Recife
que criaram um jogo para conscientização de crianças
sobre uso racional de água.
Outra iniciativa, de um colégio de São Paulo e que
tem como objetivo facilitar o relacionamento entre cidadãos e a prefeitura, ficou na semifinal do concurso, que
premia o vencedor com US$ 10 mil (R$ 30,8 mil).
The Last Drop (“a última gota”), feita por cinco garotas da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, também conhecido como Nave Recife, expõe o jogador, idealmente
entre 6 e 12 anos, ao problema da escassez hídrica.
“Escolhemos o tema porque é um problema que não
é só nosso, mas do mundo todo”, diz Gabrielle Lopes, 16,
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uma das desenvolvedoras. “Tivemos de desenvolver o
jogo em dois meses para cumprir o prazo do concurso],
o que foi um desafio para nós”, conta.
No game, a protagonista Victoria tem um tempo limitado para encontrar todas as maneiras em que pode ajudar a combater o desperdício em uma das cinco fases.
O interesse por programação, conta Jacqueline Alves,
17, outra das integrantes, junto com Jaqueline Rodrigues, Leonor Vitória e Sâmara Beatriz, todas de 16, foi
natural, já que a escola onde estudam tem cursos de
desenvolvimento e de design digital. “Isso nos ajudou a
escolher que área seguir.”
Elas dizem que o fato de serem meninas causa certa
surpresa a quem ouve a história pela primeira vez, mas,
segundo Sâmara, “isso não prejudica em nada”.

“As mulheres são as maiores consumidoras de tecnologia no mundo,
e ainda sim são as que menos participam de sua criação”, diz Christianne Poppi, diretora-executiva no Brasil do Technovation Challenge, que
faz parte do grupo sem fins lucrativos californiano Iridescent, a disparidade de gênero é o que motiva o
concurso, realizado anualmente.
“O estímulo à participação feminina [na tecnologia] vem de encontro com o preconceito que as mulheres sofrem diariamente, em todas as
esferas”, diz. “A grande maioria das
meninas nem pensa na área de tecnologia como uma possível escolha
de faculdade, porque já está enraizado, seja pelos pais, pela escola,
pela sociedade, que tecnologia não
é coisa de mulher.”
Segundo o Censo de 2010, diz
Poppi, um quarto das 520 mil pessoas que trabalham com computação
no Brasil é composto por mulheres.
“São as maiores consumidoras de
tecnologia e, ainda assim, as que
menos participam da sua criação.”
A executiva afirma, ainda, que o
Brasil vem se saindo “incrivelmente
bem” nas últimas edições do torneio. “Considerando que os times
competem com 26 países, e mais de
6.000 [projetos] já participaram no
mundo todo, podemos dizer que o
Brasil se destaca.”
O The Last Drop compete com
grupos de EUA, Índia e Nigéria na categoria de Ensino Médio. Os quatro
finalistas do Fundamental são oriundos de EUA, Índia e México.
Poppi conta que, de todos os projetos inscritos na edição deste ano,
um quinto era brasileiro.
APP CIDADÃO
O app Civit, feito por garotas do
paulistano Colégio Bandeirantes,
chegou até a semifinal do torneio
com a proposta de ser um “atalho”
para fazer denúncias e reclamações
acerca de problemas estruturais da
cidade.
“Pensamos nele ao perceber
como a burocracia para denunciar
problemas é enorme”, diz Mariana
Yumi da Cruz, 17. “Sabíamos pouco
sobre programação, e essa parte foi
a mais desafiadora.”
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Mariana teve a ajuda de Isabela Rister Portinari Maranca e Maíra Romero
Machado, que têm sua idade; e de Isabela Baptista Caetano da Silva e Isadora Ferreira Marchesini, que têm 16 anos.
“Algumas meninas do grupo já tinham tido contato com programação,
mas a maioria descobriu esse mundo quando ficamos sabendo do concurso”, diz Isabela Baptista. “Nosso grupo não sofreu muito preconceito, porém
várias pessoas ficaram mais surpresas do que o esperado por sermos meninas.”
“Como nossa sociedade é bastante machista, esse tipo de incentivo é
necessário para mostrar às garotas que essa também é uma possibilidade”,
diz ela.
OPORTUNIDADES
Estudante de escola pública na zona leste de São Paulo, Sâmela Cesar
da Silva, 13, é uma entre os jovens que desenvolveram o app Tudo Sobre
Bullying, pensado para informar e prevenir a prática nas escolas, depois de
fazer um curso on-line.
Para ela, a situação socioeconômica, além de seu gênero, pode influenciar as chances de uma garota entrar no mundo do desenvolvimento.
“Pelo que vivo todos os dias, posso até ter o celular, mas não tenho a
oportunidade. Nunca tinha visto HTML [código de páginas web] ou coisas
do tipo antes de ter feito o curso, mas acho que quem tem renda maior tem
mais contato”, diz.
Ela opina que programação poderia ser ensinado no ensino básico. “Acho
que deveríamos ver isso na escola, afinal, é uma das profissões [mais importantes de hoje].”
O aplicativo foi apresentado durante um evento da ONG Ismart na sede
do Google em São Paulo. O instituto oferece bolsas de estudo para alunos
de escolas públicas estudarem por uma plataforma online e desenvolverem
projetos, como a criação de apps, ou para que possam entrar em colégios
particulares cuja mensalidade não poderiam pagar.

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/06/1646913-garotas-brasileiras-criam-app-sobre-agua-e-vao-a-final-de-premio-nos-eua.shtml

Leia o Rótulo

A

ntes de comprar qualquer
produto leia atentamente tudo o
que está escrito na embalagem. Verifique informações como as substâncias presentes na composição e
qual o prazo de validade do produto.
Saber o que está levando para casa
é fundamental para quem pretende
ser um consumidor consciente.
Algumas substâncias químicas
utilizadas em produtos de higiene e

cosmético, como peróxido de hidrogênio, água oxigenada e solução de
formaldeído, já foram proibidas em
diversos países. Informe-se e não
compre o que pode te fazer mal.
Verifique também de onde vieram
aqueles produtos e se eles foram
testados em animais.
Em caso de dúvidas, ligue para
o Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) da empresa e não hesite em

perguntar tudo que você quer saber
sobre o produto. O telefone deverá
estar presente no rótulo da embalagem.

Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/dicas-e-guias/
dicas/2012/janeiro/leia-o-rotulo#ixzz3h7Tg9p7v

10 Carreiras para quem se interessa
por Sustentabilidade
Profissões para quem quer proteger o futuro

F

oi-se o tempo em que sustentabilidade era apenas
um tema para discursos vazios e demagógicos.
Nos últimos anos, diz a consultora Juliana Pereira, da
Catho, a cobrança por responsabilidade social e ambiental se tornou muito mais concreta - e, no limite, até ameaçadora para o sucesso de uma empresa.
Para atender às exigências de uma sociedade cada
vez mais crítica, tem crescido a demanda por profissionais capazes de pesquisar, implementar e atestar práticas sustentáveis.
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O leque de carreiras possíveis na área é amplo: vai
de biologia a arquitetura, passando por engenharia, logística e até design.
Segundo Juliana, quem sonha em trabalhar na área
deve ter, acima de tudo, um perfil empreendedor.
“O profissional precisa enxergar a sustentabilidade
como parte de um negócio, isto é, integrar políticas de
responsabilidade social e ambiental ao cotidiano das empresas, sem perder de vista o retorno financeiro”, afirma
a consultora.

BIÓLOGO
O que faz? A missão do biólogo é estudar ecossistemas e
seres vivos para gerenciar o impacto do homem sobre a vida
dessas espécies e ambientes.
Por que a profissão vale a pena? Segundo Beatriz Pacheco, sócia-fundadora da Plongê, quem opta pela carreira tem
a chance de compreender o ritmo e os limites da natureza e
sugerir adaptações dos métodos produtivos a eles. Por isso,
seu papel é único. “Trata-se de uma profissão essencial para
a perpetuação da espécie humana no planeta”, diz ela.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
O que faz? Estuda o impacto ambiental de uma operação, bem como as oportunidades de minimizá-lo. Entre muitas outras funções possíveis estão o planejamento e a administração de estações de tratamento de esgoto, redes de
distribuição da água e descarte do lixo.
Por que a profissão vale a pena? De acordo com um estudo da consultoria Kelly Services, a profissão está relativamente em baixa, se comparada a outras engenharias neste
ano. Ainda assim, a carreira segue ganhando espaço na iniciativa privada, ao longo dos anos. “Cada vez mais empresas buscam esses profissionais, pois estão sendo forçadas
a reduzir a geração de resíduos e o consumo de matérias-primas”, explica Beatriz Pacheco, da Plongê.

ENGENHEIRO QUÍMICO
O que faz? O leque profissional do engenheiro químico é
bastante vasto. Na área de sustentabilidade, ele pode atuar
no desenvolvimento do sistema de tratamento de gases e
líquidos, na supervisão da produção de medicamentos ou
no planejamento da construção de usina de mineração, por
exemplo. De forma resumida, ele pode definir normas e métodos de preservação ambiental na cadeia produtiva de uma
empresa.
Por que a profissão vale a pena? De acordo com Juliana
Pereira, da Catho, o mercado de trabalho é bastante receptivo a profissionais da área especializados em sustentabilidade. “Há um grande interesse das indústrias em reaproveitar
matérias-primas, para obter mais eficiência e, ao mesmo
tempo, eliminar a poluição”, explica ela.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO OU FLORESTAL
O que faz? Entre outros papéis, o escopo desses profissionais inclui a recuperação de áreas degradadas, a orientação da produção agropecuária e o planejamento da aplicação de recursos naturais de forma sustentável.
Por que a profissão vale a pena? Segundo Beatriz Pacheco, sócia da Plongê, está cada vez mais evidente que o
atual modelo econômico global só é viável com base numa
exploração sustentável dos recursos naturais. Nesse contexto, é natural que ganhem visibilidade profissionais capazes
de recuperar recursos florestais e garantir a sustentabilidade
da produção agrária.
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LEED AP (LEED ACCREDITED PROFESSIONAL)
O que faz? Desenvolve projetos de edificações candidatas à certificação ambiental LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). Reconhecido internacionalmente, o
documento valida as construções “verdes”.
Por que a profissão vale a pena? Pessoas que já aderiram
à carreira são raríssimas: no Brasil, há apenas 128. A escassez de mão de obra, aliada à explosão de empreendimentos
com selo LEED no país nos últimos anos, torna o mercado
promissor, na opinião de Vanessa Siqueira, do escritório

Norte Arquitetura. Outro estímulo para a área, disse ela a
EXAME.com, é o incremento de políticas públicas e leis de
incentivo fiscal para construções sustentáveis.

DESIGNER DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS
O que faz? Desenvolve produtos ecoeficientes, isto é,
com o mínimo impacto ambiental possível.
Por que a profissão vale a pena? Segundo Beatriz, da
Plongé, cada vez mais empresas estão sendo desafiadas as
diminuir o seu impacto ambiental, repensando seu uso de
matérias-primas e geração de resíduos. Designers de bens
cuja produção, distribuição e descarte sejam sustentáveis
são essenciais nesse processo.

COORDENADOR OU GERENTE DE SUSTENTABILIDADE
O que faz? É responsável pela gestão e planejamento de
atividades corporativas ligadas ao âmbito social e ambiental
da empresa. Suas atividades incluem adaptação de sistemas de gestão, auditorias, avaliação de fornecedores, bem
como estabelecimento de indicadores e relatórios de sustentabilidade, como o GRI. “Ele garante a responsabilidade
da empresa com o ambiente e comunidade no seu entorno”,
explica Diego Mariz, gerente executivo da Michael Page.
Por que a profissão vale a pena? Em épocas de crise, as
empresas aumentam os investimentos em qualquer atividade ligada a redução de risco da operação. Por isso, diz Mariz,
esse profissional segue em alta no Brasil, apesar da desaceleração da economia. Outro fator por trás do aquecimento
do mercado são legislações cada vez mais “apertadas” e
exigentes quando o assunto é meio ambiente e responsabilidade social.

GESTOR DA CADEIA DE FORNECEDORES
O que faz? Garante a adequação da cadeia de fornecedores em temas como condições de trabalho, governança e
impacto ambiental.
Por que a profissão vale a pena? O mapeamento e monitoramento de riscos e oportunidades socioambientais na
cadeia se transformou numa questão relevante nos últimos
anos, segundo Beatriz Pacheco, da Plongê. “A reputação de
uma empresa pode ser muito comprometida por uma prática inadequada de um fornecedor, a exemplo do que aconteceu com várias redes de varejo recentemente”, afirma.

DIRETOR DE NEGÓCIOS SOCIAIS
O que faz? Lidera negócios especializados em produtos
ou serviços que promovam o desenvolvimento sustentável.
Por que a profissão vale a pena? De acordo com Beatriz Pacheco, sócia-diretora da Plongê, muitos empresários
e fundos de investimento têm direcionado recursos financeiros para criar soluções inovadoras para os desafios sociais
e ambientais. Por essa razão, criar e gerir empresas cuja
principal entrega é a sustentabilidade pode ser um caminho
com futuro.

COORDENADOR DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO
O que faz? Coordena a aplicação dos recursos de uma
empresa em uma questão relevante para a comunidade em
que atua.
Por que a profissão vale a pena? Praticar filantropia, pura
e simplesmente, tornou-se uma questão ultrapassada para
as empresas mais modernas, segundo Beatriz. “Hoje, está
em evidência um profissional que ajude a organização a trazer resultados e impactos de fato para a sociedade”, explica
ela.

Os símbolos da

reciclagem

E

les parecem confusos, mas estão nas embalagens dos produtos para orientar o
consumidor em todas as etapas da coleta seletiva. Entenda o que significa cada símbolo
do processo de reciclagem.

Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/infograficos/popup.shtml?file=/download/stand3-painel9-simbolos-reciclagem.pdf&img_src=/imagem/infograficos-reciclagem-simbolos.jpg
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O Instituto de Oncologia Santa Paula apresenta o
“Banco de Lenços”,

criado para receber e doar lenços para quem está em tratamento oncológico.

LENÇO é um símbolo que carrega consigo doses exageradas de
carinho, amor e solidariedade a todas as pessoas que desejarem.

O

O Banco de Lenços nasceu da vontade de um grupo de pessoas em poder fazer um pouco
mais por quem precisa de carinho. Receber e doar lenços para quem estiver em tratamento
oncológico vai além de presentear e enfeitar, a ideia é sempre lembrar a essas pessoas que
elas não estão sozinhas.
O poder de superação na troca de experiências promove a autoestima e confiança na
relação com a beleza.
A Equipe de Marketing do Instituto de Oncologia Santa Paula e a Rede Coneccte são
responsáveis pela coordenação do projeto.

Onde Doar

A/C Departamento de Marketing do Instituto de Oncologia Santa Paula
Rua Alvorada, 48 - 1º Andar
Vila Olímpia - São Paulo-SP
CEP 04550-000
(11) 3040 8054
Por:

Conheça o Projeto completo, faça os Pedidos de Lenços e
veja Dicas e Vídeos de Amarrações de lenço no site:

www.bancodelencos.com.br
Apoiadores e Mantenedores:

Av. Santo Amaro, 2.382 - Vila Olímpia
São Paulo - SP / (11) 3040 8200

www.santapaula.com.br

www.coneccte.com.br

www.quimioterapiaebeleza.com.br

