
Água

Energia elétrica

Telefone

Onde não há dispositivos especiais para economia de água, podemos colaborar com alguns 
cuidados:

Escove os dentes com a torneira fechada; 
Verifique as válvulas de descarga e efetue reparos sempre que necessário; 
Não utilize o vaso sanitário como lixeira ou cinzeiro; 
Feche bem as torneiras para que as mesmas não apresentem goteiras;
Conserte os vazamentos;
Quando o uso da mangueira for indispensável, faça uso de esguicho - revolver.

Com maior atenção, podemos colaborar para a economia de energia:
Faça uso da iluminação natural sempre que possível e apague as luzes ao sair

de ambientes desocupados; 
Desligue os monitores sempre que o computador não estiver em uso;
Ao usar o ar condicionado, evite a entrada de ar doambiente externo: mantenh

portas e janelas fechadas; limpe os filtros para facilitar a circulação de ar;
Desencoste a geladeira de paredes, móveis e fontes de calor; não bloqueie 

a circulação de ar frio com prateleiras de vidro, de plástico e outros materiais;
Retire os aparelhos elétricos das tomadas;
Evite ligar muitos aparelhos  e lâmpadas no horário de pico (entre 18 e 21 horas).

 
A economia de recursos reflete também na economia financeira. Em nosso trabalho, podemos 
colaborar evitando o uso desnecessário do telefone:

Antes de efetuar a ligação para celular, tente uma linha fixa;
Não use o telefone corporativo para resolver assuntos pessoais;
Quando possível, faça ligações de celular para celular: é mais econômico.
Encaminhe e-mails para tratar de assuntos extensos;
Ligações para DDD e DDI devem ser realizadas apenas por departamentos

que prestam serviços de natureza essencial.
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Adote novos hábitos e faça a diferença

A economia de papel é importante
para poupar recursos naturais:
 na produção de uma tonelada de 
papel são usadas 17 árvores, 
300.000 litros de água e 5.06 MHh 
de energia elétrica. Quanto mais branco é 
o papel, maior a quantidade de agentes cancerígenos 
usados em sua produção. Ao atingir o solo ou cursos 
d’água, estes agentes causam desastres 
incalculáveis. 
Para evitarmos, bastam alguns cuidados:

Utilize os dois lados do papel para imprimir ou 
escrever;

Revise textos na tela do computador e só
 imprima se for realmente necessário;

 Use filtros, guardanapos e toalhas de pano 
em vez dos de papel;

Separe o lixo e doe os materiais recicláveis 
para as cooperativas de catadores;

Sempre que possível, reduza o tamanho do 
documento e imprima mais de uma página 
na mesma folha de papel.
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Economize
Papel

Feche a torneira, sempre quando não
estiver  usando. Economizar é preservar 
a água. Um bem precioso.

Apague a lâmpada sempre que não for usar. 
Utilize a luz ambiente.

Fale ao telefone somente o necessário.
Ajude a economizar e todos poderão usar.

Use o papel sem desperdício. Quando não for
mais aproveitado, separe-o para a reciclagem.

Atenção:



Participe você também das reuniões da A P³
Informações: 3652-9112 

Pequenas mudanças podem garantir 
o conforto de todos por mais tempo 

e ainda ajudar o meio ambiente.

PA33AA PP Cada um de nós
ajudando o planeta

e a nossa cidade

Ganho ambiental com economia
de recursos financeiros

 =  bem estar comum
Apoio

PA33AA PP
O desenvolvimento das atividades humanas 
depende largamente da disponibilidade de 
recursos hídricos e energéticos. Devido ao grande 
salto tecnológico em todos os setores da 
indústria mundial, o consumo de ambos os 
recursos teve  seus valores e volumes de 
consumo ampliados consideravelmente. Parte da 
população mundial já sofre com privações ao 
acesso destes bens e por este motivo temos uma 
importante missão para minimizar impactos 
negativos como estes.
Na Prefeitura de Osasco, a A P – Agenda Ambiental ³
da Administração Pública - propõe um novo 
modelo de gestão, onde a atenção é voltada para 
a economia de recursos naturais e bens de 
consumo, também produzidos com recursos 
extraídos da natureza.  Fique atento aos hábitos 
coletivos e individuais e lembre-se sempre 
“pensar global, agir local”.

O que é A P?³

PA33AA PP

A P - Agenda Ambiental da Administração Pública, ³
é uma ação que prevê a inserção de critérios 
socioambientais em todas as esferas da 
administração pública, estimulando  gestores e 
funcionários a incorporar ações que permitam 
adequar seus processos aos princípios da gestão 
ambiental.
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