QUALIDADE E
MEIO AMBIENTE

um futuro melhor!
Segundo a Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento,
desenvolvimento sustentável é
definido como aquele que atende
às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade das
gerações futuras atenderem às
suas próprias necessidades. Em
outras palavras: Se não cuidarmos

do presente, nosso futuro estará
comprometido.
A Furukawa estabeleceu como meta
para 2010, a redução de 5% de suas
emissões de CO2. Esta meta envolve
todos os colaboradores da Furukawa
e também os parceiros, que aplicam
diariamente em seu trabalho e suas vidas
a filosofia do Mottainai, ou seja, viver em

total harmonia com o Meio Ambiente.
Pensando nisso, estamos lançando os
6 Desafios. São ideias que traduzidas
em 25 ações, trazem mudanças no
estilo de vida e até mesmo na maneira de
pensar e agir!
Contribua você também, como cidadão,
e reduza suas emissões de CO2! O Planeta
Terra e as futuras gerações agradecem!

Desafio 1

Desafio 3

Desafio 5

1. Sempre que possível
utilize o transporte
público. Pratique a “carona solidária”.
Bicicleta e caminhadas também
podem ser boas alternativas.
2. Pratique a direção ecológica: acelere
suavemente e desligue o motor
quando parado, sempre que possível.
3. Até na cozinha é possível ser
ecologicamente correto, usando
todo o conteúdo dos mantimentos
e o fogo baixo sempre que possível.
Muito dos nutrientes estão contidos
nas folhas e cascas de alimentos que
normalmente são jogados fora. Pense
nisto!
4. Utilize as sacolas retornáveis, “ecobags” em suas compras. Abrir mão
das sacolinhas plásticas é uma
atitude sustentável!
5. Evite deixar a torneira aberta ao
fazer a barba, escovar os dentes ou
lavar a louça. E nem pense em usar
mangueiras para lavar calçadas,
quintais e carros.

10. Plante árvores: além
de ajudar a absorver
o CO2, elas produzem
sombra e amenizam a temperatura
dentro dos ambientes.
11. Economize água fechando sempre
bem as torneiras e reduzindo o
tempo de banho.
12. Dê preferência aos veículos movidos
a álcool ou bicombustíveis.
13. Use os dois lados de uma folha de
papel. Este gesto simples ajudará
a proteger o meio ambiente, pois
diminuirá a produção de resíduos e
a derrubada de árvores.

Escolha um estilo de vida
ecologicamente correto

Desafio 2

Utilize a energia
elétrica de forma
inteligente e eficiente
6. Substitua o ar condicionado pelo
ventilador.
7. Desligue lâmpadas e equipamentos
eletroeletrônicos quando não
estiverem sendo utilizados.
8. Ao adquirir novos eletrodomésticos,
compre sempre os que são
ecoeficientes e consomem menos
energia elétrica, verificando o selo
Procel.
9. Troque sempre que possível, as
lâmpadas incandescentes por
fluorescentes que, além de mais
econômicas, podem durar até 10 vezes
mais.

Use racionalmente os
recursos naturais

Desafio 4

Gerencie e controle
os seus resíduos
14. Evite comprar
produtos que
contenham mais de
uma embalagem e fique atento
também às quantidades adequadas
para sua família.
15. A reciclagem pode começar em
sua casa! Separe o lixo seco
(embalagens, papéis, revistas e
jornais) do lixo úmido (restos de
alimentos e folhas). Parece uma
atitude simples, mas é uma grande
contribuição no processo de
reciclagem.
16. Não jogue roupas, livros, móveis,
brinquedos e outras coisas fora.
Doe estes itens para entidades ou
alguém que precise e que poderia
usá-las!
17. Na hora de comprar frutas, verduras
e legumes, pegue o alimento
somente depois de decidir o que vai
levar.
Tocar os alimentos reduz a sua vida
útil.

Na escola também é
possível proteger o Meio
Ambiente
18. Sempre que possível,
utilize o transporte coletivo para ir
e vir da escola. Assim, ajudamos a
diminuir o trânsito e a poluição do ar
e economizamos combustível.
19. Compre papel sulfite reciclado e lápis
com o selo FSC, o qual indica que a
madeira é proveniente de manejo
sustentável.
20. Prefira as frutas na hora do lanche!
Além de mais saudáveis, o processo
produtivo é geralmente menos
prejudicial ao meio ambiente do que
os produtos industrializados.
21. Respeitar o professor também é uma
atitude ambientalmente correta,
afinal, ele também faz parte do meio
ambiente!

Desafio 6

Apoie as ações de
redução de CO2
e prevenção do
aquecimento global
22. Sempre que possível adquira
produtos feitos com material
reciclado. Apoiar empresas que
investem em reciclagem é uma
atitude de consumo consciente.
23. Evite usar máquina de lavar e secar
roupas, ferro elétrico e chuveiro entre
18h e 21h. Este é o chamado horário
de pico, no qual o consumo de energia
elétrica é maior. Esta atitude simples
ajuda a diminuir os investimentos
em geração e distribuição de energia
elétrica.
24. Busque mais informação para
entender o que está acontecendo
com o clima do planeta! Um planeta
mais saudável e sustentável depende
das ações de cada um de nós.
25. Conscientize as pessoas dos
problemas que se agravam pelo
aquecimento global.

