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 Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
Este informativo está disponível no endereço eletrônico: Intranet > Institucional > Diretorias-Gerais > DGLOG > DGLOG Em Foco.

DIA INTERNACIONAL DO 
PLANETA TERRA

VOCÊ FAZ A DIFERENÇA! 
PEQUENAS ATITUDES PODEM MUDAR O MUNDO! 

Seguimos em período de distanciamento social. 

Você sabia?

    No último dia 22 de abril 
celebramos o 50° aniversário 
do Dia Internacional do Planeta 
Terra. A data foi criada em 
1970 com o propósito de abrir 
discussões em todo mundo sobre 
a importância da preservação 
dos recursos naturais do planeta 
Terra.

Além disso, possui o objetivo de 
sensibilizar a população acerca 
dos problemas da contaminação, 
destruição da biodiversidade, 
uso não sustentável dos recursos 
naturais, desmatamentos, etc.

Anote essas informações e ajude 
a preservar o Planeta não somente 
neste dia, mas sempre!

Desligar o computador durante a hora do almoço economiza cerca de 
60 kwh em um ano, e deixa de jogar na atmosfera 18 kg de Co2.

O lixo descartado sem separação adequada potencializa a formação 
de chorume. Esse líquido tem um poder de contaminação até 200 
vezes superior ao esgoto doméstico.

Para produzir um quilo de papel são necessários 540 litros de água. E 
para cada tonelada de papel produzida, doze árvores são derrubadas.

Um copo descartável pode levar até 100 anos para se decompor na 
natureza, sua substituição por um copo durável economiza até 2000 
descartáveis por ano.

Um litro de óleo vegetal descartado incorretamente pode contaminar 
20 mil litros de água. Uma caixa d’água de 1000 litros contaminada 
deixa 20 famílias sem água potável.

Uma torneira pingando desperdiça 46 litros de água por dia, o que 
signifi ca mais de 16.000 litros de água em um ano.


