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SUSTENTÁVEIS
DICAS
1. Economizar água é algo essencial!
● Fechar as torneiras quando elas não es�verem sendo usadas;
● Desligar o chuveiro para ensaboar o corpo ou fazer a barba;
● Consertar encanamentos com problemas para evitar pingos e vazamentos;
● Reu�lizar a água da lavagem de roupas para lavar o quintal;
● Recolher a água da chuva e usar para regar as plantas.
 

2. Respeitar a Terra e não poluir é sustentabilidade!
● Evitar o uso de sacolas plás�cas;
● Consumir menos carne bovina ajuda a economizar água também e evita o desmatamento;
● Dar preferência aos produtos orgânicos, que são saudáveis e não agridem o solo com agrotóxicos;
● Evite o uso de produtos químicos na limpeza de casa, para lavar roupas e louça. Escolha produtos de limpeza
 biodegradáveis, que se decompõe na natureza.
 

3. Economize energia: bom para você, bom para a natureza!
● Apague as luzes dos cômodos que não estão sendo usados;
● Use lâmpadas fluorescentes;
● Não deixe televisão e rádio ligados se ninguém es�ver usando esses aparelhos;
● Aproveite a luz solar, abra as portas e janelas é mais agradável e faz bem para a saúde;
● Re�re da tomada os eletrodomés�cos após o uso.
 

4. Reduza!
● Diminua o consumo de produtos embalados, compre a granel e use sacolas de tecido;
● Vá pelo menos uma vez por semana ao mercado e compre somente o necessário, liste as coisas que são realmente 
necessárias.

5. Reu�lize!
● Transforme coisas velhas em novas com um pouco de cria�vidade e materiais que tem em casa;
● Escolha produtos com embalagens retornáveis;

6. Recicle!
● Separar o lixo para coleta sele�va diminui a poluição do solo;
● Faça a compostagem caseira dos resíduos orgânicos e adube suas plantas;
 

7. Use o Transporte Sustentável!
● Em curtas distâncias deixe o carro na garagem e faça uma caminhada, além de evitar a emissão de gases poluentes, faz bem à 
saúde;
● Andar de bicicleta também gasta calorias e poupa a natureza;
● Prefira carros que u�lizem etanol ou energia elétrica e se possível use transporte cole�vo, é um carro a menos poluindo o ar 
que respiramos;
● Dar carona aos amigos ou pegar carona pode ser diver�do e sustentável.
 

8. Proteja o nosso meio ambiente!
● Adote um animal, existem muitos animais abandonados que foram ví�mas de maus tratos esperando por um lar.
● Nós somos responsáveis pelo lugar em que vivemos e devemos trabalhar e cuidar para mantê-lo saudável. Denuncie prá�cas 
que agridem o meio ambiente;
 

9. Divulgue a sustentabilidade ambiental
Não dá para mudar o mundo sozinho, é necessário a união para conseguirmos 
a�ngir essa meta de sermos sustentáveis.
● Crie projetos sociais no seu bairro, podem ser oficinas de reciclagem,
 horta comunitária e palestras nas escolas sobre o tema;
● Divulgue a importância de preservar a natureza e seus bene�cios, 
é importante ensinar as crianças a serem sustentáveis, pois o futuro do planeta depende disso.
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