


QUAL O PROPÓSITO DESTE PROJETO?

É tempo de repensar as nossas atitudes com relação à 
sustentabilidade, à inclusão social e ao saber, cuja ferramenta 
mais efetiva é o hábito da leitura.

Pense bem: dependemos da natureza para viver, mas o que 
estamos fazendo para garantir que os recursos naturais, como a 
água, o ar e a terra continuem alimentando a vida?  

Quanto à inclusão social, o que pode ser melhorado para 
garantir ainda mais o respeito às diferenças?

Na esfera do saber, como incutir nas nossas crianças o amor 
pela leitura, já que ela é fonte de informação e influencia a 
prática da sustentabilidade ambiental? 

Está mais do que na hora de mudar alguns hábitos do nosso dia 
a dia, certo?

COMO PROMOVER MUDANÇAS TÃO NECESSÁRIAS?

É por isto que a Ondrepsb está lançando em todas as suas 
unidades o Projeto Sustentabilidade. 

Trata-se de uma grande iniciativa, mas envolve atitudes simples 
que todos podemos adotar no trabalho, em casa e até na rua.



Nosso Projeto Sustentabilidade terá quatro pilares: 

Seja consciente. Seja sustentável. 

CONHEÇA OS DETALHES DE CADA UM DOS PILARES DESTE PROJETO  A SEGUIR

PROJETO ECONÔMICO 
Consumo consciente - da união nasce a força

Repensa o uso dos recursos naturais como a água e a 
energia elétrica, buscando seu uso consciente e racional

PROJETO SOCIAL 
Inclusão na Prática - Diferentes na forma, iguais no amor 

Visa à efetiva inclusão social de pessoas em vulnerabilidade social, seja 
pela condição física, classe social, gênero, etnia, entre outros aspectos.

PROJETO AMBIENTAL
 Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar

Incentiva o uso racional dos recursos da empresa e 
a redução do consumo de material.

PROJETO CULTURAL
Estrelas do Futuro

Incentiva a leitura, com foco na transmissão do saber relacionado 
à prática da sustentabilidade ambiental.



QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

O lixo é hoje um dos principais problemas ambientais.

Segundo estudos da Organização das Nações Unidas (ONU), a 
previsão é de que até 2050 o mundo tenha 9 bilhões de pessoas 
e a produção anual de lixo seja de 4 bilhões de toneladas.

Já imaginou? Pense no nível de contaminação das águas, do ar 
e da terra com toda essa quantidade de lixo. A vida se tornará 
quase impossível nessas condições!

Para garantir a sustentabilidade do nosso planeta, só tem um 
jeito: mudar as nossas atitudes.

COMO RESOLVER O PROBLEMA DO LIXO?

É simples, é fácil!

Além de reciclar e reutilizar, podemos reduzir significativamente 
a quantidade de lixo na nossa empresa, casa e em todos 
os lugares.

Consumir menos e de maneira eficiente é outro hábito 
saudável, sempre racionalizando o uso de material e de 
produtos no dia a dia.

PROJETO AMBIENTAL
 Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar

NA PRÁTICA, QUE ATITUDES O GRUPO ONDREPSB 
ADOTOU.

- Eliminou o uso de copos plásticos na empresa, substituindo 
por copos ecológicos e/ou xícaras.

- Criou uma coleta seletiva para o descarte correto de todo 
o material.

- Separa o lixo para reciclagem e descartar nas lixeiras 
distribuídas ao longo da empresa.

- Criou uma horta orgânica na empresa: o lixo orgânico vai para 
a compostagem e se transforma em adubo.

- Reduziu o consumo de papel nas atividades. Evita o desperdício.



QUAL A IMPORTÂNCIA DO PROJETO CULTURAL 
ESTRELAS DO FUTURO?

Historicamente, o índice de leitura do brasileiro em relação aos 
países desenvolvidos é baixo. Então, como incentivar as 
crianças a criar o hábito da leitura em um mundo cada vez mais 
conectado? Como disputar a atenção das crianças com a 
televisão, internet e celulares? Nós aceitamos mais este desafio.  

COMO MODIFICAR ESTA REALIDADE?

Em parceria com a escritora Quésia Cunha, que também é 
colaboradora da Ondrepsb, desenvolvemos um projeto de 
incentivo à leitura. A princípio ele será apresentado aos filhos dos 
nossos colaboradores e mais tarde às escolas públicas e 
privadas. Nossa proposta é envolver a família em atividades que 
despertem o interesse, o prazer e a emoção que a leitura pode 
proporcionar. Juntos, pais, mães e filhos participarão desta 
incrível e fascinante aventura rumo a um mundo mais sustentável.  

PROJETO CULTURAL

QUE OUTROS BENEFÍCIOS A LEITURA EM FAMÍLIA 
PODE PROMOVER?

Sabemos que estimular a leitura em crianças e adultos 
contribui para o desenvolvimento pessoal, intelectual e 
aprimora as habilidades de comunicação, além de ser 
importante fator de aceleração cognitiva. Além disso, a leitura é 
uma das ferramentas mais importantes para a sustentabilidade.



QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

A cada dia aprendemos algo novo e que na prática se traduz em 
atitudes simples. Com isto, nos tornamos pessoas mais 
conscientes e capacitadas para garantir que os recursos 
naturais, como a água e a energia elétrica, continuem existindo 
e possibilitando a vida na Terra. Porém, não basta que você faça 
a sua parte. Cada um de nós é apenas uma gota, e juntos somos 
um oceano. Lembre-se: da união nasce a força!

QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

Vivemos em um mundo movido por energia elétrica, esta força da 
natureza que movimenta  máquinas, impulsiona o desenvolvimento 
das nações e confere qualidade às nossas vidas. Imagine o caos 
que um apagão de apenas alguns dias poderia provocar numa 
cidade inteira. Agora pense num país. No mundo inteiro! Será que 
isto é possível? Infelizmente, a resposta é sim. A energia é um 
recurso sujeito à esgotabilidade. E quanto à água? Será que a fonte 
pode secar? Sim, a água também é um recurso esgotável. 

O QUE PODE SER FEITO PARA EVITAR QUE A 
ENERGIA E A ÁGUA SE ACABEM?

Para preservar o equilíbrio socioambiental, a Ondrepsb está 
implantando em todas as suas unidades o Projeto Econômico. 

PROJETO ECONÔMICO: 
CONSUMO CONSCIENTE - DA UNIÃO NASCE A FORÇA

Com a participação de todos os colaboradores no uso racional 
da água e da energia elétrica. Isto se chama consumo 
consciente e inteligente. Aplicando na empresa, na sua casa e 
em todos os lugares possíveis. Incentive você também as 
pessoas da sua convivência, seja exemplo, fique alerta!

NA PRÁTICA, QUE ATITUDES PODEMOS TOMAR?

Vejamos alguns exemplos de medidas bem simples:

- Apague as lâmpadas desnecessárias. Ambiente vazio não 
precisa de luz acesa.

- Desligue aparelhos elétricos que não necessitem de uso 
contínuo, como computador, carregador de celular (evite deixar 
o carregador na tomada quando não estiver em uso), etc.

- Use a água em quantidade apenas suficiente – evite o desperdício!

- Feche bem a torneira e avise quando identificar algum 
problema (torneira pingando ou vazamento de água).

Precisamos da sua energia. Engaje-se! 



QUAL A IMPORTÂNCIA DESTE PROJETO?

Historicamente, a sociedade tem marginalizado e/ou 
subestimado as pessoas consideradas “diferentes”, ou seja, fora 
do padrão da maioria. Contudo, sabemos que todos têm o 
direito ao trabalho e ao convívio social – a Ondrepsb sempre 
honrou esta responsabilidade ao longo dos seus 45 anos. Este 
projeto tem como proposta aumentar o nível de conscientização 
dos nossos colaboradores para o verdadeiro exercício da 
inclusão, combatendo o preconceito e fomentando atitudes de 
respeito às pessoas em vulnerabilidade social por qualquer tipo 
de condição física e/ou deficiência, classe social, educação, 
gênero, orientação sexual, etnia, entre outros.

COMO SERÁ NA PRÁTICA?

Diversas ações são organizadas neste sentido:

- Realização de projeto continuado em parceria com a ACIF 
(Associação Comercial e Industrial de Florianópolis) visando à 
criação e implantação de categoria específica junto ao PAP 
(Programa de Apoio a Projetos) de inclusão de pessoas com 
algum tipo de deficiência no mercado de trabalho.

PROJETO SOCIAL
INCLUSÃO NA PRÁTICA - DIFERENTES NA FORMA, IGUAIS NO AMOR

- Realização de projeto continuado de inclusão laboral de 
pessoas com deficiência de locomoção/cadeirantes em 
reclusão prisional.

- Realização de atividades educativas dentro da empresa.

COMO PODEMOS PARTICIPAR?

Assim como nos demais projetos, comece com atitudes 
simples – pois elas podem mudar o mundo. Respeite as 
diferenças. Considere que todos têm o mesmo direito que você: 
trabalhar, conviver pacificamente em sociedade, ter acesso à 
educação e à saúde, ter oportunidades de crescimento 
profissional e muito mais. Já é um bom começo!

Vamos juntos trilhar este caminho. A inclusão social é 
responsabilidade de todos nós.



Contamos com você!

Seja consciente. Seja sustentável. 


