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  HOME E DIT ORIAS E SPE CIAL

Desenvolvimento social na educação

Em Ribeirão Preto e Santa Rita do Passa Quatro, empresas da GS Inima Brasil promovem e
apoiam ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores

    

Responsáveis pela prestação de serviços de saneamento básico nas cidades de Ribeirão Preto e Santa
Rita do Passa Quatro, as empresas da GS Inima Brasil estão engajadas em projetos que ajudam o
desenvolvimento dos municípios, a preservação do patrimônio natural e contribuem para a melhoria da
qualidade de vida dos moradores.
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C o m p art i lhar:

    

Tanto a GS Inima AMBIENT, de Ribeirão Preto, quanto a COMASA - Companhia Águas de Santa Rita do
Passa Quatro desenvolvem programas envolvendo instituições e representantes das comunidades onde
atuam. Essas iniciativas têm por objetivo mobilizar crianças e adultos em torno de temas socioambientais,
tais como a importância dos serviços de saneamento básico para o desenvolvimento econômico e social
dos municípios e seu impacto na saúde. Para isso, elas mantêm fortes vínculos com as comunidades
locais e são parceiras em eventos signi�cativos na qualidade de patrocinadoras, parceiras ou apoiadoras.

Em Santa Rita do Passa Quatro, a COMASA realizou o projeto Guardiões do Meio Ambiente, iniciativa
inédita de educação ambiental na região. Para incentivar o uso consciente dos recursos naturais e
valorizar os serviços de saneamento básico, 314 alunos da escola CAIC Laura Suriani Barbuio �zeram
atividades em todas as disciplinas. À medida que as tarefas foram concluídas, os estudantes receberam
�gurinhas personalizadas com as fotos dos alunos, professores e equipe escolar para completar o álbum.
O programa também incluiu o recolhimento de óleo de cozinha usado para estimular o seu descarte
correto evitando rupturas na rede e o retorno do esgoto para as residências, além de um mutirão para
coleta de papeis e garrafas pet para reciclagem que contribuiu para a formação de cidadãos conscientes,
capazes de intervir na defesa da natureza como futuros guardiões do meio ambiente. No Dia da Árvore, a
COMASA promoveu, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o plantio de mudas de
espécies nativas na Represa Passa Quatro com os alunos da escola CAIC Laura Surriai Barbuio. 

Em Ribeirão Preto, a AMBIENT realiza visitas na unidade, recebendo alunos de escolas públicas e privadas,
através do programa Herdeiros do Futuro que já atendeu mais de 86 mil crianças. As apresentações são
realizadas de forma divertida e interativa onde os alunos participam ativamente conhecendo as etapas do
tratamento de esgoto realizado no município, além da importância de cuidar do meio ambiente através
dos 5 R’s — Reduzir, Reciclar, Reutilizar, Repensar e Recusar —, com o reconhecimento de professores,
coordenadores e diretores das diversas instituições participantes. 

    

Uma pessoa curtiu isso. Seja a primeira pessoa entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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