
OISS – ORIENTAÇÕES SOBRE SUSTENTABILIDADE PARA ENCONTROS & EVENTOS   

Essas orientações devem se ajustar levando em conta diferenças locais, culturais, financeiras e técnicas 

Antes do evento 

 Pense em sustentabilidade desde o planejamento; 

envolva o pessoal do Go Green da sua região ou 

Centro Sathya Sai. 

 Conscientize-se dos ensinamentos de Sathya Sai 

Baba sobre a Natureza e combate ao desperdício. 

 Calcule e compense as emissões de efeito estufa 

do seu evento. 

 Escolha fornecedores e produtos locais, que 

sejam éticos e ecológicos. 

 Adquira alimentos orgânicos. 

 Escolha produtos que consumam menos 

embalagens; evite embalagens plásticas. 

 Prefira caminhar, andar de bicicleta, usar 

transporte público ou carona solidária para o 

evento. Em retiros distantes ou ecológicos, 

escolha a carona solidária. 

 Planeje os gastos para minimizar as embalagens e 

o lixo; reutilize e recicle. 

 Use comunicação e divulgação digital. 

 Tenha um plano para o material final descartado.  

 Garanta que sejam fáceis a seleção e o descarte. 

No evento 

 Divulgue que o evento é sustentável  

 Use utensílios recicláveis, biodegradáveis ou 

reutilizáveis.  

  Use ventilação e luz naturais. 

 Ajuste o ar condicionado no mínimo possível, 

durante o verão.  

  Apague as luzes que não estiver utilizando. 

 Use cópias digitais, limite a distribuição de 

papel. Use papel reciclado e imprima dos dois 

lados. 

 Tenha alimento suficiente apenas para o 

número de participantes (refira-se a 

orientações específicas).  

  Use garrafas d’água ou canecas reutilizáveis. 

 Sirva água de bebedouros no lugar de água 

engarrafada. Não distribua garrafas d’água 

descartáveis.  

  Use quadros de caneta hidrocor. Não use 

flipchart de papel.  

  Ponha os recipientes de coleta de lixo em 

locais de fácil acesso. 

Após o evento 

 Recicle latas de alumínio, garrafas de vidro, 

recipientes plásticos, papel. 

 Não descarte produtos tóxicos como tintas, óleos, 

solventes, removedores químicos e remédios na 

pia da cozinha ou no vaso sanitário. 

 Selecione e reutilize ou recicle outros tipos de 

rejeitos.  

  Distribua a comida que sobrar. 

 Deligue todas as luzes, ar-condicionado e 

equipamentos eletrônicos.  

  Recicle os crachás. 

 Use produtos de limpeza seguros para o 

ambiente, como vinagre branco e bicarbonato de 

sódio.  

  Não deixe nenhum lixo no local do evento. 

 Avalie o desempenho ambiental do encontro para 

identificar possibilidades de melhoria. 

 Comunique o sucesso do evento de uma maneira 

sustentável. 

 

Para mais informações: 
http://www.sathyasai.org/ya/serve-the-planet  
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