ODS 12 – Assegurar padrões de
produção e de consumo
sustentáveis X Corona vírus

E se pudéssemos, juntos, transformar o mundo para melhor?
Quadro de consumo e
produção sustentável

Nessa quarentena, produza o que
for consumir, tenha essa
consciência! Cada desperdício
afeta o meio ambiente.

Gestão de resíduos e
produtos químicos

Significa reduzir a sua liberação
para o ar, a água e o solo, então
tanto para as empresas, quanto
para nós, temos que evitar jogar
esses elementos no meio
ambiente.

Aquisições públicas
sustentáveis

Isso permite reduzir as emissões
de gases de efeito estufa,
melhora a eficiência dos recursos
naturais e reciclagem.

Turismo sustentável

Evite aglomerações, mas caso for
sair, siga as orientações dos
profissionais da saúde e não viole
o meio ambiente.

Uso eficiente de
recursos naturais

Redução do desperdício
de alimentos

Água e energia são dois
recursos naturais essenciais
para nossa vida, mas não
exagere no uso! Economize.

Neste momento em que
você está em casa
consuma somente o necessário.

Redução, reciclagem e
reutilização de resíduos

Práticas sustentáveis nas
empresas

Não se esqueça de separar na
sua casa o lixo orgânico do lixo
reciclável. E também tente
reutilizar tudo o que for
possível.

As empresas utilizam muitos
recursos naturais, então
precisamos ter cuidado! Evitar
copos descartáveis e utilizar
garrafas são pequenas atitudes
que fazem a diferença.

Educação para
desenvolvimento sustentável

Adote as praticas sustentáveis e
incentive seus familiares e amigos
a praticarem junto!

Subsídios de
combustíveis fósseis

Fortalecer a ciência e
tecnologia para
sustentabilidade

O desenvolvimento que
satisfaz as necessidades do
presente sem comprometer as
próximas gerações, então
utilize a nosso favor.

Cuide da sua saúde e também
do meio ambiente! Nosso
planeta precisa de você!

Não faça consumo exagerado,
tenha plena consciência sobre as
necessidades específicas e
condições dos países em
desenvolvimento
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