A pandemia do novo coronavírus
tornou o futuro do planeta
imprevisível em variados aspectos,
com destaque para a área ambiental.
As necessárias medidas de isolamento
social para combater a disseminação
da doença provocaram mudanças
temporárias no cotidiano da
sociedade, o que afetou diretamente
o meio ambiente e trouxe reflexões
acerca da sustentabilidade
ambiental.

Mas o que significa
sustentabilidade
ambiental?

A sustentabilidade ambiental se refere ao
modo como os seres humanos utilizam os
bens e recursos naturais para suprir as suas
necessidades do dia a dia sem que isso
comprometa as próximas gerações. Este
conceito é baseado na ideia do consumo
consciente e racional, de maneira que não
haja um esgotamento de recursos no
futuro, e se relaciona com a capacidade
de sustentação dos ecossistemas.

Os efeitos do isolamento social e a
redução de circulação deixaram a
necessidade de dar atenção ao tema mais
evidente. Ainda que o vírus tenha
mostrado de forma mais ágil o impacto da
ação humana no meio ambiente, é fato
que ainda há muito a ser feito. Por isso
separamos 10 ações sustentáveis para
serem feitas visando a manutenção e
preservação do nosso meio ambiente.
Afinal, o planeta é um só e as ações
feitas nele geram impacto para todos.

“A nossa mãe Terra nos dá de graça
o oxigênio, nos põe para dormir, nos
desperta de manhã com o sol, deixa
os pássaros cantar, as correntezas e as
brisas se moverem, cria esse mundo
maravilhoso para compartilhar,

e o que a gente faz
com ela?”
Ailton Krenak

COMPOSTAGEM
Trata-se de um processo natural
em que os micro-organismos,
como fungos e bactérias, são
responsáveis pela degradação
de matéria orgânica,
transformando-a em húmus,
um material muito rico em nutrientes e fértil.

Como fazer uma composteira em casa?
Você vai precisar:
- 3 caixas plásticas escuras: a primeira deve ter tampa, e duas delas
devem ter pequenos furos para que a umidade passe
entre as caixas;
- Folhas secas, pequenos galhos e folhagem;
- Minhocas (compre 100 minhocas. Depois elas se reproduzem e
você não precisará de mais);
- Lixo orgânico (cascas de vegetais e frutas, casca de ovo, restos de
vegetais etc.);
- Borra de café (ela facilita o processo da compostagem);
Comece o processo:
- Forre a caixa com as folhas secas numa parte da caixa;
- Coloque o lixo orgânico em cima;
- Coloque a terra com as minhocas;
- Coloque a borra de café;
- Cubra com as folhas secas;
- Depois desse primeiro passo, faça diariamente novos depósitos até
preencher a caixa.
- Passe essa caixa para baixo e suba uma caixa vazia. Recomece o
processo.
Após três semanas (em média), o húmus estará formado e pronto
para ser usado em hortas, no quintal e em vasos.

RECICLAGEM DE RESÍDUOS
As vantagens da separação do lixo ficam cada vez
mais evidentes, pois entre outras coisas, aliviam os
aterros sanitários e lixões, já que grande parte dos
resíduos sólidos gerados podem ser reaproveitados.
A reciclagem economiza recursos naturais e
gera renda para milhares de trabalhadores
que sobrevivem a partir da coleta de
materiais recicláveis.

Como diferenciar
os tipos de lixo
LIXO SECO: papel, papelão,
plástico, vidro, embalagens
diversas.

LIXO MOLHADO: Papel
higiênico, cascas de
frutas e restos de alimentos,
fraldas descartáveis,
guardanapos de papel, e
papel toalha.

DIAS DE COLETA
Bairros Área 01

Bairros Área 02

Lado esquerdo
da Avenida Jove Soares

Lado direito
da Avenida Jove Soares

Lixo Seco (Reciclável)
Segunda, Quarta e
Sexta-feira.

Lixo Seco (Reciclável)
Terça, Quinta e Sábado.

Lixo Molhado
(Não Reciclável)
Terça, Quinta e Sábado.
Bairros: Centro,

Antunes,Eldorado, Fazenda da
Chácara, Irmãos Auler, Jadir
Marinho, Leonani, Lourdes, Morro
do Engenho, Nogueira
Machado, Nogueirinha, Nova
Vila Mozart, Olímpio Moreira,
Padre Eustáquio, Piaguaçu,
Palmeiras,Residencial
Veredas, Santo Antônio, Santa
Mônica II, Santiago, Várzea da
Olaria, Vila Mozart, Vila Tavares,
Vila Vilaça, Vila Santa Mônica e
Universitário.

Lixo Molhado
(Não Reciclável)
Segunda, Quarta e
Sexta-feira.
Bairros: Piedade, Aeroporto,

Alaita, Bela Vista, Belvedere,
Cerqueira Lima,Cidade Nova,
Cidade Nova II,Garcias, Graças,
Itaunense, João Paulo II, JK,
Morada Nova,Victor Gonçalves
de Souza, Parque Jardim
Santanense, Pio XII, Residencial
Morro do Sol, Residencial São
Geraldo, Residencial
Santanense, Santanense, São
Bento, São Geraldo, São Judas,
Serradão das Garças/
SantaEdwiges

Centro comercial
Lixo seco e lixo molhado –
da segunda a sábado, a partir das 17h
Área compreendida entre a Av. São João (da esq. Da Rua Dr. José
Gonçalves até a Av. Jove Soares), Av. Jove Soares (até a Praça
Celi), Ruas Getúlio Vargas, Agripino Lima, Dr. José Gonçalves,
Marechal Deodoro, Péricles Gomide, Praça Imaculada Conceição,
Ruas Zezé Lima, Dr. José Gonçalves e Av. São João.

DESCARTE DE MÓVEIS E
OBJETOS INSERVÍVEIS
O descarte irregular de sofás está
associado principalmente à
desinformação e busca por
comodidade por parte dos
donos. Afinal, para muitos é
mais fácil simplesmente
abandonar o móvel antigo
sem precisar se deslocar ou
gastar com o descarte
ecológico de sofás. Entretanto,
essa atitude demonstra o total
descomprometimento com o meio
ambiente, saúde, bem-estar e qualidade
de vida. A primeira questão que se pode citar é
quanto à poluição visual que o descarte irregular
causa.Inclusive, isso diminui a qualidade de vida de
todos que moram na zona ao redor.

Agende previamente o recolhimento
pelo telefone (37) 3249-5874,
de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
O serviço, realizado desde 2015,
é gratuito. O Cata-Móveis é
operado por empresa terceirizada
e funciona duas vezes por semana.
No dia da coleta o material
descartado deverá ser deixado na porta da sua
residência, conforme o endereço informado. Não
haverá coleta no interior da residência.

DESCARTE DE
ÓLEO DE COZINHA
Armazene em embalagem plástica fechada
e coloque para coleta junto com o lixo seco.
A Coopert faz a reciclagem. Não descarte
óleo na rede de esgoto – um litro de óleo
polui 20 mil litros de água.

SABÃO CASEIRO
Materiais necessários de como fazer sabão caseiro com óleo:
- Separe 5 litros de óleo de cozinha usado (Lembre-se de coar);
- Reserve 1kg de soda cáustica;
- Ferva 5 litros de água;
- Adquira um balde com material grosso e resistente;
- Para moldar o sabão, reserve bandeja de plástico,assadeiras de
metal ou diferentes recipientes forradoscom papel manteiga.

Passo a Passo:
No balde você deverá colocar a soda cáustica e adicionar
lentamente a água fervendo. Depois, mexa até a soda cáustica
dissolver por completo. Em seguida, junte o óleo e continue com
movimentos contínuos na mesma direção para que o sabão
caseiro não coalhe.
Faça esse processo até a consistência ficar pastosa para
despejar nos moldes. Deixe o produto secar por 24 horas para
você conseguir cortar do tamanho desejado e desinformar.

Cuidados:
Cuidado na hora em que for dissolver a soda na água
quente, porque os vapores são tóxicos. Utilize uma colher
bem longa, para não espirrar a mistura em você.

HORTA CASEIRA
Cultivar uma horta em casa é sinônimo de
saúde; afinal, além de ser um incentivo a
mais para incluir vegetais na alimentação
cotidianamente, com o cultivo caseiro
você garante hortaliças completamente
livres de agrotóxicos.
Na hora de escolher o melhor modo de
plantar a sua horta, pense no espaço
disponível, considere as espécies que deseja cultivar e
avalie qual modelo melhor se integra à decoração e estilo
da sua casa.
Algumas formas de cultivar as plantas são:
- Direto na terra: ideal para quem tem quintal com espaço, nesse

modelo tradicional as sementes ou mudas são plantadas direto na terra.

- Vasos: vasos são alternativas práticas tanto para quem mora em casa
quanto em apartamento, com várias opções de tamanhos, materiais,
formatos e cores.

- Embalagens recicladas: garrafas pet, latas de refrigerante ou

alimentos, caixas de leite, potes de vidro. É uma saída barata, rápida e
sustentável.

- Floreiras: oferecendo um bom espaço, as floreiras são ótimas para uma
horta compacta em pequenos espaços.

- Caixas de madeira: espaçosos e baratos, caixotes de madeira e

paletes podem ser boas escolhas.

- Horta vertical: ideal para quem mora em apartamento, esse modelo

consiste em montar a horta aproveitando espaços próximos a paredes. A
horta vertical pode ser plantada em vasos, embalagens recicladas,
estruturas de madeira e sapateiras.
Vale destacar que quem optar por vasos, potes, caixas, garrafas e outros
recipientes, seja em hortas verticais ou horizontais, não deve esquecer de
providenciar furos no fundo para evitar o excesso de água no solo.

Horta vertical com cano PVC
Material:
Canos grossos / Tampões para canos / Correntes / Ganchos para
correntes / Roscões e porcas / Cola multiuso / Pedaços de
geomanta / Argila expandida / Terra / Mudas de plantas da sua
preferência / Serra tico tico / Furadeira / Alicate de corte para
correntes / Lixa.

Passo a Passo:

1º passo: Comece desenhando com um lápis o formato do jardim em cima dos
canos. Você vai precisar fazer uma abertura retangular na parte de cima dele com
tamanho suficiente para que as mudas escolhidas sejam plantadas. Utilize uma régua
ou um pedaço de madeira: nesse momento, é necessário que a linha fique bem reta;
2º passo: Com o desenho feito, fure as extremidades (o ponto de encontro das linhas
nas quatro pontas) para dar passagem para a serra. Percorra o retângulo desenhado
com uma serra tico tico, com cuidado para que fique tudo reto e certinho;
3º passo: Na parte de baixo, faça furos com 10cm de distância entre um e outro

utilizando a furadeira. Eles vão ser responsáveis por fazer a drenagem da água depois
que as plantas estiverem lá;

4º passo: Use uma lixa para nivelar as pontas de PVC que foram cortadas: assim, as
pontinhas não vão ficar cortantes ou oferecer risco no manuseio;

5º passo: Com uma cola instantânea, fixe os tampões nas laterais dos canos para que
a terra não saia por ali;

6º passo: Faça quatro furos no teto onde a horta vertical ficará pendurada e instale os

ganchos para correntes. É importante que os espaços entre cada um deles sejam
proporcionais ao tamanho dos canos;

7º passo: Determine a altura que vai ter o seu arranjo de acordo com o espaço
disponível no local onde sua horta vertical vai ficar. Depois disso, com o alicate, corte
quatro pedaços de corrente do mesmo tamanho para a montagem da estrutura;
8º passo: Corte pedaços de 15 centímetros dos roscões (um pouco a mais do
diâmetro do cano) e passe cada um deles nas correntes fazendo duplas na mesma
direção. Utilize as porcas para travá-los no lado externo;
9º passo: Com a estrutura montada, chega a hora de plantar:

coloque uma camada de geomanta no fundo do cano de PVC,cubra com a argila
expandida, o substrato e as mudas quevocê deseja plantar. Finalize preenchendo o
espaço entreelas com terra;

10º passo: Para finalizar, encaixe os canos, já com as mudas plantadas, na estrutura
de correntes.

ALIMENTOS ORGÂNICOS

A categoria de
produtos orgânicos já
vinha se desenvolvendo e
ganhando capilaridade antes
da pandemia, com as novas atitudes
do consumidor em relação às origens
dos alimentos, preocupações com a
segurança do alimento, orientação à
sustentabilidade, preocupação com
o bem-estar animal, apoio a negócios
locais e um foco crescente em
escolhas alimentares voltadas
à saudabilidade.

BENEFÍCIOS
Ausência de agrotóxicos / Melhoria da vida no
campo / Conservação do solo / Redução de
poluição ambiental / Manutenção do bem-estar
animal / Promoção da biodiversidade.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA
DA CHUVA
Um sistema para captar água da chuva é um jeito muito
simples de conseguir ajudar o meio ambiente e
economizaresse recurso tão importante. A captação
pode ser realizadade forma bastante simples por meio
de baldes, por exemplo, ou, durante a fase de
construção, podem ser desenvolvidos
sistemas mais complexos e eficazes. Apesar de
parecer algo muito complexo, pode ser muito
facilmente construído quando bem projetado.

A água da chuva é limpa
o suficiente para:
- Regar o jardim / as plantas e
hortas após dias de sol;
- Lavar o carro;
- Lavar áreas externas da casa
ou apartamento, como
garagem ou sacadas;
- Substituir o uso da descarga
com o auxílio de baldes e um
volume de água suficiente para
exercer pressão e
“forçar” o movimento da água
no vaso sanitário.

CISTERNA PARA
ÁGUA DA CHUVA
Lista de materiais para construir uma cisterna
Material:
Tubos e conexões de PVC:
3 anéis de borracha de 75 mm / 1 cap de 75 mm / 4 joelhos 90°
de 75 mm / 1 plugue de 50 mm / 2 junções em T de 75 mm / 2
tubos de 75 mm x 3 m / 1 flange ¾.

Diversos:
1 adesivo plástico para PVC 17 gr (cola) / 1 massa epoxi 100 gr /
1 álcool para limpezas (ou solução limpadora) / 1 detergente
de cozinha / 1 bombona de 240 litros com tampa grande (ou
similar) / 1 estopa ou retalhos de panos para limpeza / 1 fita
veda rosca 18mm x 10m / 1 lixa 80 (para ferro) / 1 lixa 120 (para
ferro) / 6 blocos de concreto / 1 tela mosquiteiro / 1 torneira
para tanque 3/4" (esfera).

Como fazer uma cisterna
Passo 1: Prepare a tubulação.

Marque e serre os tubos de PVC. Use um gabarito de PVC
para ajudar a marcar os cortes. Para fazer o gabarito é só
serrar o pedaço de um joelho de 90° e lixar a ponta serrada
com uma lixa para ferro gramatura 80. Depois, usando o
gabarito é só marcar os tubos de PVC e serrá-los conforme
essas medidas:
2 tubos de 19 cm - para confecção do filtro / 20 cm - entrada
na bombona / 40 cm* - tubo do ladrão 70 cm* - redutor de
turbulência / 120 cm* - tubo de saída 100 cm* - tubo do descartador.

*Obs: essas medidas são para uma bombona de até 240 litros.

Passo 2: Furação do reservatório

Após serrar os tubos de PVC, você vai furar a bombona para
encaixálos. Com uma caneta, use o mesmo gabarito de PVC
para fazer uma marca lateral, 3 cm abaixo da tampa. Prepare a
furadeira com uma broca de 6 mm e faça vários furos paralelos
completando a circunferência; ainda com a furadeira, termine
de ligar os furos. Com uma lima grossa meia cana você vai
finalizar a tarefa garantindo que o buraco fique do tamanho da
marcação.

Passo 3: Redutor de Turbulência

O redutor de turbulência faz com que a água entre por baixo do
reservatório. Para montá-lo, você vai precisar de um tubo de 70
cm e dois joelhos de 90°.
Conecte uma junção em “T” com o tubo de 70 cm, utilizando
anel de vedação / Usando cola para PVC, conecte dois joelhos
de 90°, que formarão um “U” / Um dos joelhos será aquele de
que cortamos o gabarito de PVC para marcar os tubos e a
bombona / Encaixe o “U” no tubo utilizando anel de vedação.
O formato fará com que a “boca” fique pra cima, evitando
que o fluxo de água remexa a sujeira acumulada no fundo,
garantindo que a água que sai pela torneira seja limpa.

Passo 4: Descartador das primeiras
águas da chuva

O descartador tem função de eliminar da sua cisterna a primeira
água da chuva, sendo uma espécie de desvio, que, ao se
encher, permite que o restante da água limpa siga para o
reservatório da cisterna.
Corte um pedaço de tubo com 1 metro de comprimento e cole
uma luva numa das extremidades / Encaixe o lado da luva em
uma junção em T (conexão de PVC) / Coloque o anel de
borracha, passe detergente e conecte a ponteira do
descartador na outra extremidade do tubo / Agora basta
conectar a ponta de cima da junção em T ao filtro de folhas / A
saída lateral da junção em T receberá o tubo de 20 cm que vai
para o reservatório.

Passo 5: Filtro de folhas

O filtro de folhas tem o papel de reter a sujeira mais grossa
proveniente do telhado, como galhos, folhas, insetos, etc. Você
vai precisar de um tubo de 19 cm e de um gabarito de madeira,
veja detalhadamente como fazer seu filtro aqui.

Passo 6: Preparação da saída do sistema (ladrão)
Agora você construirá o “ladrão” (saída do sistema), que dá
vazão ao excesso de água no reservatório.

Utilize um tubo de 40 cm de comprimento. Na sua lateral, faça
um buraco com 5 cm de largura e 15 cm de comprimento. É por
este buraco que o excesso de água do sistema vai sair / Dentro
do tubo, faça uma pequena barreira com um pedacinho de
PVC, para forçar que a água da chuva desça pelo tubo com o
redutor de turbulências e depois entre pelo ladrão.

Passo 7: Inspecionador

Do mesmo jeito que você furou a saída de água da bombona,
você furará outro para o plugue inspecionador. o furo deverá ser
feito a uns 4 cm de altura da tampa, na mesma altura dos tubos
de entrada. Use o plug de 50 mm para marcar e fure da mesma
forma que você furou os do tubo de entrada.

Passo 8: Torneira

É pela torneira que você irá retirar a água que armazenou para
usála em seu dia a dia. Para acoplá-la ao reservatório, você
utilizará uma flange ¾.
Utilize a parte rosqueada da flange para marcar o local do corte
na bombona / Com a furadeira, faça vários furos paralelos na
parte interna da marcação / Usando uma Lima Meia Cana,
termine de arredondar o furo / Teste se a flange se encaixa e
remova o excesso de plástico com a lixa / Passe 10 voltas de fita
veda rosca na torneira / Rosqueie a torneira na flange e pronto!

Passo 9: Saída do sistema

No tubo de saída do excesso de água da sua cisterna
residencial, você deve colocar uma tela de mosqueteiro para
evitar que o mosquitos transmissores de doenças entrem.
Corte um pedaço de tela mosquiteiro que cubra bem o bocal
do tubo / Coloque a tela na boca do tubo e encaixe um joelho
de 90° / Com um estilete, corte a rebarba da tela mosquiteiro.

Passo 10: Junção das peças

O último passo é juntar todas as peças. Coloque a bombona no
lugar em que ela vai ficar definitivamente, encaixe o ladrão na
saída do reservatório e conecte-o à junção em “T” do redutor de
turbulência. Na outra ponta do “T”, conecte um tubo simples,
que deve atravessar o buraco de entrada da cisterna.
Depois, faça a conexão vertical, a partir da saída da calha, com
tubos para a descida da água e sua passagem pelo filtro e pelo
descartador, que devem ser conectados, nessa ordem. Calcule
o comprimento que essa montagem deve ter, considerando que
a saída lateral da junção em “T” deve chegar até o tubo de
entrada do reservatório.

Pronto, cisterna montada!

SACOLAS ECOLÓGICAS
ECOBAGS
Todos sabemos que o plástico é um dos
maiores vilões do meio ambiente. O que
fazer diante dessa alarmante realidade?
Uma das soluções é a mudança de hábitos.
Não utilizar canudos, copos e sacolas
plásticas tem se tornado um hábito comum
em muitas famílias. Mas na hora de
gerenciar o cotidiano dos pequenos, como
não utilizar itens de plástico? Como reduzir a emissão de
resíduos não biodegradáveis? A solução é simples e eficiente:
sacolas ecológicas.

Benefícios das ecobags
1) As ecobags são mais resistentes e seguras

Você pode colocar bem mais peso do que as plásticas, além de serem,
usualmente, mas confortáveis de segurar.

2) Mais economia

Hoje em dia nos grandes mercados as sacolinhas são pagas. São poucos
centavos, mas se for fazer a conta a cada compra, simboliza uma
diferença no final do mês! Fora o tempo de embalar e desembalar, que é
bem menor, quando está tudo concentrado na mesma ecobag!

3) Espalhe a ideia do respeito ao meio ambiente sem esforço

Você pode incentivar pessoas a utilizar ecobags também, só por andar
com ela na rua. Seja um influenciador, inspire outras pessoas com boas
ações!

4) Elas são muito versáteis

Utilize sua ecobag além das compras no mercado e na feira. Existem
ecobags maravilhosas, que podem ser usadas para sair, para ir a praia,
para o pic nic no parque e onde mais quiser!

5) Ecobags 100% naturais

Se sua ecobag for feita integralmente de algodão, ela irá durar muito
e não terá impacto algum no meio ambiente. Muito pelo contrário! Ela
poderá ser reciclada e quando em condições ideais e se não tiver tido
contato com nenhum químico, poderá ser compostada. Nesse caso,
ainda virará nutrientes para a terra!

Faça você sua ecobags
Já pensou em transformar aquela calça jeans que você
não curte mais e que está lá parada no guarda-roupa
em uma nova e charmosa ecobag?
E que tal reutilizar um material que você já tenha em
casa, como as pernas daquela calça jeans que você
transformou em shorts?

1) Desmanche a costura de uma das laterais de cada

uma das pernas da calça, formando duas peças planas.
2) Sobreponha uma peça sobre a outra, direito com
direito e costure nas laterais deixando a abertura para a
parte com o acabamento da barra, que já existia.
3) Nos cantos faça uma costura, na perpendicular, a 2
cm da extremidade formando os cantinhos, como na
imagem abaixo. Para as alças, se não tiver mais sobras
de jeans, use outro tecido, de outra cor, vai ficar bonito.
4) Corte dois retângulos de 0,45 x 0,10 cm e dobre.
5) Costure com linha para pesponto na lateral maior sem
precisar revirar. Se quiser dar um toque de graça na
sacola, antes de fechar as laterais, costure bolsos.
6) Antes ou depois, aplique recortes de tecido com "cola
pano".
7) Antes da colagem pinte os recortes com termolina
leitosa para que eles fiquem firmes, como se estivessem
entretelados.
8) Após a colagem, com tinta para tecido e pincel de
contorno, pinte simulando os pontos à mão em torno dos
apliques.

CONSUMO CONSCIENTE
De acordo com Zygmunt Bauman, a sociedade de
consumo “prospera enquanto consegue tornar perpétua
a não satisfação de seus membros”, na medida em que
está pautada na busca da “plena satisfação” humana,
ou seja, os estímulos permanecem para motivar o desejo
de constantemente adquirir novos produtos [1].
Estimula-se o consumo de produtos e aumenta-se a
quantidade de lixo e de outros impactos ambientais.
O primeiro passo para entender o que é consumo
consciente é perceber que o consumo de toda e
qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz
consigo consequências positivas e negativas. O ato de
consumir afeta não apenas quem faz a compra, mas
também o meio ambiente, a economia e a sociedade
como um todo. Por isso é tão importante refletir sobre
os nossos hábitos de consumo, estar atento à real
necessidade do que consumimos e aos possíveis
impactos que uma compra pode causar.

Coronavírus ensina que a saúde humana
depende de um meio ambiente saudável
A redução das atividades
durante a quarentena fez as
águas dos canais de Veneza
ficarem
cristalinas
e
a
qualidade do ar melhorar a
ponto de “salvar” a vida de 77
mil pessoas na China em
apenas 3 meses.
Pois é, a natureza nos mostrou
que do jeito que vivemos
não dá pra
continuar. É
hora
da
humanidade
abraçar a
missão
urgente
de cuidar do
nosso planeta
e,
assim,
cuidar de nós
mesmos.
Um relatório da
ONU
apontou
que cerca de 70%
das doenças que
surgiram desde os anos
1940 tiveram origem animal,
assim
como
o
novo
coronavírus. E sabe qual o
motivo disso? A degradação
do meio ambiente causada
pela derrubada de florestas,
produção
agrícola
desenfreada e comércio de
animais silvestres.

Talvez a lição mais importante
que podemos tirar de tudo isso
é que não podemos mais tratar
a saúde humana, animal e
ambiental de maneira isolada.
Afinal, fazemos parte de um
todo chamado Terra, certo?
Nesse momento, mais do que
refletir, temos o poder de agir!
A
pandemia
causada pelo
coronavírus já
nos ensinou
que
cada
e s c o l h a
individual
faz toda a
diferença
para
a
sociedade
e
também para o
planeta.
Diante disso, ao
transformarmos
velhos
hábitos,
podemos
nos
tornar
cidadãos mais conscientes
para cobrar medidas mais
firmes de responsabilidade
ambiental,
tanto
dos
governantes,
quanto
das
empresas. Afinal de contas, o
que está em jogo é o
próprio futuro da humanidade,
não é mesmo?
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