GUIA FIQUE EM CASA SUSTENTÁVEL
Ideias, inspirações e ações-sementes para as Ecofamílias
fortalecerem sua resiliência em época de isolamento e distanciamento social.

O Planeta é a Nossa Casa
e a humanidade é a nossa família.

GUIA FIQUE EM CASA SUSTENTÁVEL
É TEMPO DE PARCERIA PELA “CASA COMUM” SUSTENTÁVEL
A Arquidiocese de Feira de Santana, instituição mantenedora da Faculdade Católica de Feira, vem com esperança
apoiar a importante publicação desenvolvida pelo Ecobairro Brasil: O GUIA FIQUE EM CASA SUSTENTÁVEL, que
nasceu, também, inspirado a partir da Encíclica da Ecologia Laudato Si (Louvado Sejas!), do Santo Padre, o Papa
Francisco, entre outros documentos internacionais relevantes para uma “casa comum” sustentável.
No início do ano letivo de 2020, lançamos na Católica de Feira, em parceria com o Ecobairro Brasil, o Programa
Nossa Faculdade Sustentável, para que a nossa IES possa dar uma contribuição efetiva na “Educação para o
Desenvolvimento Sustentável”, que visa uma Ecologia Integral, permitindo que a mesma possa ser um laboratório
de atividades intra e extramuros, cooperando com o município de Feira de Santana e região, para que tenhamos
cidades e comunidades sustentáveis.
O GUIA FIQUE EM CASA SUSTENTÁVEL soma-se aos nossos esforços para consolidação da Encíclica da Ecologia
Laudato Si, da cultura do cuidado com o nosso Planeta, respeitando todo o criado como dom sagrado, dádiva
do Criador. A Encíclica Laudato Si nos inspira, com profundidade, sobre sustentabilidade, mas com propostas de
ações concretas nos indivíduos e em sua casa, para que esse habitat posso ser o núcleo de uma “ecofamília”,
termo, inclusive, que nos é muito caro em nossa prática cristã católica: as famílias. O mote que o Ecobairro Brasil
apresenta como “ecofamílias” ecoa também em nosso coração: “O PLANETA É A NOSSA CASA E A HUMANIDADE
É A NOSSA FAMÍLIA”, “para que todo sejam um” (Jo-17,21).
Estamos lançando este GUIA FIQUE EM CASA SUSTENTÁVEL, que nos convida, de forma amorosa, à “conversão
ecológica”, na ocasião da primeira turma do Curso de Extensão da Encíclica da Ecologia Laudato Si, que fará
parte do processo pedagógico, contudo deve se estender a muitos segmentos da sociedade, a todos
e todas que podem viver uma nova educação para uma Ecologia Integral, promovida pela Nossa
Faculdade Sustentável: a Católica de Feira.
Louvado sejas!

Feira de Santana-BA, 05 de agosto de 2020.
Dom Zanoni Demettino Castro
Arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana
Prof. Hipólito Gramosa dos Santos
Diretor Geral da Faculdade Católica de Feira
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Dedicamos esta publicação à Carta da Terra, à
Encíclica da Ecologia Laudato Si e à Agenda 2030 - ONU
TERRA, NOSSO LAR
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma
comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta,
mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação
da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera
saudável com todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade
de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O
meio ambiente global com seus recursos finitos é uma
preocupação comum de todas as pessoas. A proteção
da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever
sagrado.

Carta da Terra
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PEDIDO
O urgente desafio de proteger a Nossa Casa Comum inclui a preocupação de unir toda a família humana
na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar.

Encíclica da Ecologia Laudato Si | Papa Francisco
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SAÚDE E BEM-ESTAR
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS 3 – Assegurar uma
vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. Meta 3.3 – Até 2030,
acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater
a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis.

Agenda 2030 |ONU
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AMÁVEIS PRATICANTES !
Começamos o ano de 2020 com este grande desafio: isolamento e distanciamento social, fruto da
COVID-19, que se tornou uma pandemia, fazendo com que todos fiquem em suas casas, exceto aqueles
que trabalham em serviços essenciais.
Por outro lado, em 2020 celebramos 20 anos da publicação da Carta da Terra, um apelo de nosso
planeta para que vivamos em harmonia com a natureza. Além disso, também faz cinco anos da
publicação da Encíclica da Ecologia Laudato Si, do Papa Francisco, e da Agenda 2030 da Organização
das Nações Unidas - ONU. A Encíclica da Ecologia mostra que o problema ambiental é o resultado dos
desequilíbrios sociais e econômicos, e que é possível reverter a situação numa atitude de “conversão
ecológica”, incluindo uma visão de espiritualidade na ecologia. Já a Agenda 2030 propõe 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável com 169 metas, para que a humanidade possa regenerar as dimensões
sociais, ambientais e econômicas do planeta.
Engajado nesta causa desde o seu nascimento em 2004, o Programa Permanente Ecobairro publicou
o Guia Sementes para um Bairro Sustentável e Pacífico em 2013, visando tornar a cidade
sustentável e pacífica, a partir do indivíduo, sua casa, seu quarteirão/rua, seu bairro...e
em rede.
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Diante do cenário atual, que nos leva a refletir sobre estilos de vida, já temos motivos suficientes para
adotar uma nova postura em nossa casa. E como podemos fazer isso?
Compreendendo…
1. Que o Planeta é a Nossa Casa e que a humanidade é a nossa família;
2. Que as nossas casas são o nosso pequeno mundo em que nos organizamos como a primeira célula
social - a família;
3. Que nossos hábitos começam em nossas casas, e se queremos um mundo sustentável precisamos
primeiro fazer isso dentro de casa.
Chegou a hora! Vamos aproveitar este momento de maior tempo em nossas casas para torná-las
sustentáveis e pacíficas, fazendo florescer as Ecofamílias. Este é o objetivo do Guia Fique em Casa
Sustentável - para uma resiliência pessoal e local.
Divirtam-se, pois se não for divertido não é sustentável!
Equipe Ecobairro Brasil
#fiqueemcasasustentavel
#ecobairrobrasil
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Nosso DNA social
O Programa Ecobairro atua em oito núcleos de
sustentabilidade, visando promover comunidades
sustentáveis: Espiritualidade, Cultura, Educação,
Saúde, Ecologia, Economia, Comunicação e Política.
Esses núcleos são reflexo dos principais aspectos
do cotidiano dos seres humanos, compondo nosso
DNA Social.

INDIVÍDUO

Escala de TransformAÇÃO

REDE

O Programa Ecobairro convida a uma transformação
da consciência individual, para que, a partir daí, inspire
transformações no primeiro núcleo social - a família, e assim
impulsione a transformação na vizinhança e na comunidade, ou
seja, na rua/quarteirão/condomínio e no bairro.

BAIRRO

CASA OU
APARTAMENTO

QUARTEIRÃO
CONDOMÍNIO
OU RUA

Se mudarmos verdadeiramente - o mundo muda, como dizia o grande pacifista indiano Gandhi, então:
“seja a mudança que você quer ver no mundo.”
Este guia convida a experimentar pessoalmente e a praticar em casa cada um dos núcleos deste DNA.
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Ciclo da Vida e as Ecofamílias
O Programa Ecobairro interage com as diversas faixas etárias, com
iniciativas e ações focadas: na infância, através do Ecoinfância; nos
jovens, com o Ecojovem; e para os ‘jovens há mais tempo’, com o
Ecomaturidade, estimulando momentos intergeracionais para
convivência e troca de saberes e visões.
Na casa o convite é para que o núcleo social que lá habita se torne uma
Ecofamília. Ecofamílias são os grupos sociais que habitam na mesma casa, seja
com laço sanguíneo ou não, mas que compartilham a abertura e disposição de
ser um núcleo pacífico e sustentável, levando em conta as diversas faixas
etárias e visões diferentes. Mas que podem experimentar um exercício
de cooperação, quando as diversas expressões são respeitadas e
transformadas para uma vida em comunidade.
Entender que O PLANETA É A NOSSA CASA e que fazemos parte de
uma ÚNICA FAMÍLIA - a família humana, e o que acontece em nossa
casa reflete e impacta o mundo, é uma percepção que norteia a
essência do Ecobairro e de uma ECOFAMÍLIA. É hora de reconhecer que
a família humana é uma só, e que mora numa mesma Casa comum - a
Terra, e que precisamos valorizar a capacidade de enxergar um futuro em que todos podem construir
caminhos para viver em paz.
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PRINCÍPIOS DA CIDADANIA
PLANETÁRIA
Cada vez mais é fundamental colocar em prática o “pensar
global e agir local” e para isso é preciso fortalecer os
cinco princípios da Agenda 2030 – ONU: Planeta, Pessoas,
Prosperidade, Parceria e Paz.

Atrelados a essa perspectiva dos cinco princípios, temos
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serem
implementados localmente até 2030. E todas as ações
contam, inclusive e principalmente, com as decisões que
tomamos cotidianamente em casa e em família.
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Espiritualidade
Inspiração: Valorizar a conexão com o sagrado e a
compartilhar na diversidade com a intenção de vivermos
num mundo melhor.

Faça práticas diárias pessoais de meditação ou oração e leitura de
textos sagrados. Expanda-se.
Contemple mudanças em ciclos naturais do dia a dia, nas mudanças
planetárias, tais como as fases da Lua e as estações do ano. Perceba
a voz do Planeta nos sinais naturais, no clima, na energia…
Olhe para o Céu, acolha o infinito! Perceba a vida dos corpos celestes
e planetários.
Perceba a Natureza nas dimensões internas: corpo, mente, coração e
espírito. Silencie e observe seu ritmo corporal periodicamente.
Crie ou participe de um grupo de prática do sagrado no seu lar,
condomínio, quarteirão, bairro. Use a comunicação digital para
inspirar união e promover reuniões onde o Sagrado serve ao Mundo.
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Espiritualidade

A Casa é Sagrada! Em um local especial da casa, reúna a família
para uma prática sagrada, valorizando a diversidade. Praticar a fé
potencializa a regeneração da vida e a saúde de todos.
Sua Família é um núcleo de transformação! Estimule a participação
dos membros da família na prática de uma espiritualidade que
alegre a todos, celebrando a vida e fortalecendo a cura.
O Planeta é Sagrado e quer Paz!
Engaje-se e compartilhe a campanha
http://www.casadasreligioesunidas.org.br/carta-pt/
Convide a família para encontros periódicos pela paz local e mundial.

Compartilhe suas práticas ou dicas!
Marque #fiqueemcasasustentavel e inspire outrxs...
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Cultura
Inspiração: Promover a cultura local, o resgate e a preservação
de antigos saberes. Valorizar novas expressões culturais
como base para o fortalecimento da cultura na comunidade.

Resgate as histórias e saberes da sua família, da sua cidade, junto aos
seus pais e avós.
Desperte o artista em você e nas crianças: crie, pinte, faça artesanato
com materiais recicláveis e exponha os resultados num espaço da
casa.
Revisite sua biblioteca, baixe livros em PDF ou adquira via sebo
(procure opção virtual).
Museus e galerias de arte estão disponibilizando visita online de
seus acervos, aproveite.
Conheça sobre a Cultura de Paz e o sentido mais profundo de cultura
como “Cultivo da Luz.”
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Cultura

A Beleza é essencial à vida! Arrume sua casa, troque móveis de
posição, utilize objetos que estão guardados, promovendo beleza e
bem-estar na sua família.
Convide a família para momentos mão na massa e cuidem da
manutenção, consertos e limpeza, com carinho e diversão.
Promova saraus em casa: recite uma poesia, cante uma música,
dance, apresente uma pintura ou desenho.
Promova sessão de cinema com pipoca.
Resgate e/ou aprenda as receitas de família, e faça junto com as
crianças e/ou companheira/o.

Compartilhe suas práticas ou dicas!
Marque #fiqueemcasasustentavel e inspire outrxs...
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Educação
Inspiração: Cultivar o processo de autoeducação para que
a comunidade e o bairro se tornem locais de aprendizado.
Valorizar o indivíduo como agente de conhecimento e
gerador de cultura.

Valorize todas as possibilidades de aprendizado e continue a
estudar, aprimorar e praticar conhecimentos e habilidades. O
mundo é dinâmico, a cada momento surgem coisas novas. Seja um
melhor ou o melhor cuidador do local onde você mora.
Dedique
um tempo para aprender e desenvolver novos
conhecimentos e habilidades que possam ajudá-lo após a retomada
e num futuro cada vez mais incerto. Muitas plataformas estão
disponibilizando gratuitamente seus conteúdos durante a quarentena.
Autoeducar-se é um compromisso para toda a vida, você pode criar
seus próprios conceitos e aprimorá-los, evoluindo no refinamento do
seu pensamento, colaborando com a educação dos demais.
Dedique-se aos estudos em casa em conexão com a sua escola, é
hora de incluir a possibilidade do aprendizado através do ensino
remoto, o êxito depende de sua dedicação e interação. Torne-se um
pesquisador e consulte seu professor em caso de dúvidas e alegrese, a educação formal é para preparar melhor você para a vida, uma
amiga.
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Educação

Se você é um estudante, estudioso ou aprendiz, identifique em livros e
estudos onde são citados aspectos de sustentabilidade, regeneração
e de vida pacífica. Caso não encontre, pesquise em outras fontes!
Se você é um profissional da educação ou mãe/pai, lembre-se de
associar as atividades domésticas a conteúdos e conhecimentos.
Estamos vivendo uma oportunidade única de integrar teoria com a
prática.
Estamos tendo uma grande oportunidade de vivenciar o ensino
digital: aquele que conecta e aproxima. Aproveite a oportunidade de
usá-lo com afetividade.
Avalie as fontes de informações das notícias que você recebe. Nem
tudo que nos chega é educativo!
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Educação

Organize um espaço dentro de casa para os estudos e mantenha o
ritmo. Faça de sua casa um ambiente de aprendizado constante.
Se você tem crianças em sua casa, brincar é coisa séria, é bom para
a saúde e desenvolvimento socioemocional da criança, mas lembrese: violência, nem de brincadeira.
Crie momentos para praticar em família formas de como ser mais
sustentável e pacífico. Sejamos cada vez mais “ecoconscientes”, e
divirtam-se ao descobrir novas formas mais amigáveis e responsáveis
com o ambiente.
Desenvolva a educação do coração: exercite ser compreensivo e
compassivo com você e com o outro.
A casa é o nosso primeiro ambiente de aprendizagem. Mantenha o
diálogo para aprender a ser pacífico com todos os seus membros.
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Educação

Experimente uma pedagogia que inclua todos os métodos com
cultura de paz e que tenha a qualidade de gerar transformações
positivas em seus filhos e filhas para uma vida saudável, feliz e
próspera.
Reserve um tempo para uma leitura em família. Opte por leituras
que gerem diálogos construtivos e pacíficos.
Este Guia pode ser um grande objeto de estudo e novas práticas
para a família, leiam e experimentem juntos. Aproveite cada situação
como uma oportunidade de troca e aprendizado com seus familiares.

Compartilhe suas práticas ou dicas!
Marque #fiqueemcasasustentavel e inspire outrxs...
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Saúde
Inspiração: Auxiliar na restauração do equilíbrio do Ser,
reconectando-o com sua natureza interna e externa. Utilizar,
de acordo com a necessidade, diversas ferramentas que
contribuem para o reconhecimento de si e da sua atuação
no mundo.
Higiene pessoal deve ser mantida com cuidados envolvendo o
nosso corpo, roupas, alimentos, todos os compartimentos da casa
(detalhadamente) onde mora. Aperfeiçoe essas práticas a cada
situação individual, local ou planetária que se apresente.
Alimentação saudável, afetiva e orgânica. Inclua alimentos frescos
da estação, de preferência da sua região; limão, brócolis, brotos, mel,
inhame, castanhas, suco de uvas, aveia, cúrcuma, gengibre, entre
outros, aumentam o sistema de defesa do nosso corpo.
Pesquise em fontes confiáveis outros ítens para aumentar a sua
imunidade.
Mastigue bem os alimentos até que se tornem líquidos, para então
ingeri-los. Você pode economizar energia e na digestão aproveitará
melhor os nutrientes. Suas células agradecerão!
Evite os alimentos industrializados, embutidos, enlatados.
Hidrate-se, água ao acordar (morna ou na temperatura ambiente),
podendo acrescentar gotas ou ½ limão. Durante o dia, água em
pequenas quantidades, com frequência.
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Saúde

Durma entre 7 e 8 horas de sono. Tome uma ducha, e prepare-se
para dormir, agradecendo e revendo o seu dia, sentindo o que foi
benéfico e o que se propõe a experimentar e fazer diferente amanhã.
Respirar é um dos movimentos naturais que nos conecta
profundamente ao aqui e agora.
Apesar de respirar a todo momento, é necessário aprender a
respirar expandindo todo o pulmão; assim, restaura-se a saúde
física, liberam-se e expandem-se as emoções e reais possibilidades
de expressão; também amplia-se a conexão com o Sagrado.
Pratique a atenção plena ou uma meditação de sua preferência; sua
presença amplia-se quando praticada com frequência.
Faça movimentos corporais diariamente. Dance, curta, cante,
compartilhe com amigos, leia, faça amizades, ame intensamente.
Atualmente, é possível realizar várias dessas atividades online.
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Saúde
Responsabilize-se por seu bem-estar. Se necessário peça ajuda e, se
oferecida, consulte e siga as indicações do seu coração.
A Medicina Integrativa avança no mundo inteiro. Leia, experimente
e descubra em você a terapêutica que melhor equilibra o seu sistema
- a tradicional chinesa, a Ayurveda, a homeopática, antroposófica
e outras reconhecidas; todas são bons instrumentos e oferecem
aumento/manutenção da vitalidade e cura. Invista em ações de
prevenção de saúde, melhor do que ter que remediá-la.
Reserve e dedique um tempo a você e aos seus projetos de vida, caso
não tenha ainda ...crie seu projeto!
Cuide das suas emoções para não acumular resíduos e impacto
interno. Recicle-os diariamente, reconhecendo-os para ser capaz de
mudá-los: transmute, descarte, cuide dos fluxos emocionais.
Coopere com o planeta, desenvolvendo os seus talentos, habilidades
e colocando-os em prática.
Lembre-se: somos únicos e nossa missão é cooperar, através de
nossos sentimentos, pensamentos e ações saudáveis na construção
do mundo que queremos para nós e as futuras gerações!
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Saúde

Trazer beleza e leveza para a casa, cultivar o verde, como
uma pequena horta, temperos, flores e se relacionar com esses
maravilhosos seres vivos.
Ter e cuidar de outros reinos da natureza (minerais, vegetais e
animais) em casa é um jeito de estar mais próximo da natureza.
Mantenha-os limpos, dê-lhes atenção/ perceba e viva a interação,
aprenda com eles. Nessa interação nós e eles tornamo-nos melhor!!!
Plantas (babosa, filodendro, dracena, lírio da paz entre outras)
reduzem a poluição eletromagnética e outros tipos de poluientes
em sua casa; é indicado colocá-las em pontos estratégicos na
casa, especialmente ao lado dos equipamentos que irradiam essas
correntes e outros poluentes. É importante lembrar que essas
plantas precisam de cuidados como água (lembrar que a rega pode
ser diferente para diferentes plantas), terra e vitaminas; observá-las
e tratá-las com carinho, para que mantenham-se saudáveis e possam
realizar a tarefa com eficiência.
Sua família - seu 1º núcleo, é um campo para desenvolver boas
relações e, muitas vezes, harmonizar relações desafiadoras e
promover liberdade.
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Saúde
Cada componente assumindo uma parte na manutenção das rotinas
estabelecidas reduz o estresse, isto é COOPERAÇÃO.
Reconhecer habilidades e dons em si e no outro e estimular expressálas, isto é ALEGRIA.
Quando precisar discordar, faça-o com harmonia, isto é PAZ.
Explore novas idéias e estimule-os a contribuir e participar, isto é
exercitar a CRIATIVIDADE.
Decidam e encontrem um momento juntos para realizarem alguma
atividade em benefício de outros (pode ser oração, levar uma palavra
de conforto aos que precisam, oferecer recursos aos que não têm,
isto é AMOR.
Pensar em como será um mundo onde vivamos bem, em que as
diferenças sejam uma fonte de crescimento e aprendizado, e, irradiar
o melhor que existe no coração, isto é construção do FUTURO.

Compartilhe suas práticas ou dicas!
Marque #fiqueemcasasustentavel e inspire outrxs...
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Ecologia
Inspiração: Fomentar a conexão entre o bairro e seus
moradores, concentrando suas atividades na própria região
com o objetivo de buscar o uso adequado e a restauração
dos recursos naturais de forma a preservar o ciclo da vida.

Atenção e reflexão pessoal constantes sobre como as decisões
interferem e geram impactos na pegada ecológica pessoal. Vale
manter uma auto-observação constante e uma verdadeira vontade
de transformar posturas e hábitos em prol da sustentabilidade. Sentir
a necessidade que temos que mudar, e mudar!
Consuma o que for estritamente necessário, evitando gerar
desperdícios ou resíduos.
Ao escolher produtos, observe suas características, como: local de
produção, materiais saudáveis, e baixo custo de manutenção.
Verifique se os produtos que você utiliza são ecologicamente corretos
e saudáveis.
Prefira produtos limpos e alimentos sem venenos, de fabricação
local e com meios de produção ecológicos, ajudando a combater a
pirataria e os meios de produção perversos que envolvam trabalho
infantil ou escravo.
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Ecologia

Reflita, recuse, reduza, reutilize, repare, recicle, respeite,
responsabilize-se, repasse, etc.
Reduza distâncias e tempo de viagem de suas atividades cotidianas
e profissionais, e quando necessário sair de casa, adote a mobilidade
ativa, respeitando sempre um distanciamento social seguro e
utilizando máscaras.
Estude, pesquise e observe o funcionamento do ecossistema ao seu
redor.
Observe o céu e o movimento dos astros pela sua janela. Procure
identificar quantos e quais astros você consegue enxergar.
Sintonize-se com as fases da lua e as estações do ano.
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Ecologia
Prepare seu alimento em casa e com sua família, busque aprender
novas receitas mais saudáveis, usando cada vez mais ingredientes
locais e ‘in natura’. Você também pode resgatar e ressignificar receitas
familiares tradicionais usando este princípio.
Cultive hortas em vasos e paredes e use flores e plantas em seu
ambiente. Mesmo em pequenos espaços você pode cultivar vegetais
variados para o consumo da sua família.
Se mora em casa, valorize as áreas permeáveis como canteiros,
quintais e áreas ajardinadas. Avalie a possibilidade de plantar uma
árvore que tenha porte e características adaptáveis ao espaço
disponível e pesquise quais cuidados técnicos são necessários para
que ela cresça e se mantenha saudável.
Apoie o movimento global Segunda Sem Carne... É uma forma
de você ajudar o meio-ambiente, e nas segundas-feiras faça um
excelente cardápio vegetariano para sua família.
Busque verificar onde estão os medidores da sua casa e acompanhe
o consumo de água, energia elétrica e gás, monitorando os consumos
médios e buscando identificar junto com a família maneiras de
economizar.
Para reduzir o consumo de água você pode: utilizar válvulas duplas
nas caixas acopladas que são acionadas conforme a necessidade
do volume de água; colocar uma garrafa de 1 litro, cheia de água e
fechada, dentro da caixa acoplada para reduzir o volume da descarga;
ao tomar banho, você pode colocar um balde vazio dentro do box
para coletar a água e aproveitá-la para dar descarga no vaso sanitário;
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tomar banhos mais curtos; implantar sistemas de reaproveitamento
de água de chuva para fins não potáveis; usar águas de lavagem para
outros usos.
Para reduzir o consumo de energia elétrica você pode: manter as
luzes apagadas quando o ambiente não estiver em uso; manter fora
da tomada equipamentos que não estejam sendo utilizados; dar
preferência para eletrodomésticos e lâmpadas com alta eficiência
energética; avaliar alternativas para geração de energia local como
a eólica e a solar.
Para reduzir o consumo de gás você pode: aumentar o consumo de
alimentos crus; tomar banhos mais curtos (caso seu chuveiro seja
aquecido por gás).
Separe os resíduos sólidos em 3 diferentes coletores: um para
recicláveis, um para compostáveis e outro para rejeitos. Os vidros
devem ter um acondicionamento especial para que possam ser
efetivamente reaproveitados ou reciclados.
Busque informações sobre o serviço público de coleta seletiva no seu
bairro e cidade e também sobre cooperativas locais.
Cobre do seu condomínio ou da prefeitura para que faça a destinação
correta dos resíduos.
Observe o volume de resíduos gerados na casa e busque pensar com
a sua família alternativas de redução.
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Você pode reduzir a produção de rejeitos e resíduos recicláveis
optando pela compra de produtos in natura, levando seus próprios
saquinhos laváveis/reutilizáveis para transporte de frutas e legumes
vendidos a granel; levando seus próprios potes para compra de grãos e
afins; reduzindo a compra e o consumo de alimentos industrializados;
utilizando guardanapos de pano; eliminando a utilização de produtos
de único uso como canudos, pratos, copos e talheres descartáveis.
Você pode produzir seus próprios produtos de limpeza e higiene a
base de materiais simples e naturais.
Você pode reduzir a produção de resíduos orgânicos maximizando o
aproveitamento dos alimentos em todas as suas partes como talos,
folhas, polpa, casca, sementes. Existem receitas incríveis e altamente
nutritivas!
Chame a família para montar uma composteira doméstica e produza
adubo de qualidade a partir de seus resíduos orgânicos para utilizar
em sua horta caseira.
Envolva as crianças nas atividades domésticas e converse com elas
sobre todos os seus aprendizados e mudanças feitas nas dinâmicas
da casa para que ela se torne mais sustentável. Você também pode
contar a seus vizinhos e demais familiares e encorajá-los a adotarem
boas práticas!
Monte uma gincana para ver quem diminui mais a pegada ecológica
e se divirtam!

Compartilhe suas práticas ou dicas!
Marque #fiqueemcasasustentavel e inspire outrxs...
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Inspiração: Estimular a prática de uma economia de
resultados cooperativos e solidários, a partir da valorização
dos recursos locais e da biorregião.

Vida simples é sinônimo de abundância global.
Seja responsável e coerente nas suas decisões de consumo. Procure
reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar seus produtos.
Adquira máscaras das costureiras locais ou as confeccione com
tecidos apropriados, alegres e divertidos.
Valorize uma economia baseada em cooperação e solidariedade,
de modo que todos tenham acesso ao mínimo garantido para uma
vida digna, no lugar de um tipo de economia baseado na competição,
em que poucos têm uma vida muito próspera e muitos não têm o
mínimo.
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Avalie e identifique os furos no balde do seu orçamento, aos poucos
vá sanando os vazamentos.
Seja um gerador de riquezas utilizando seu talento pessoal. A
prosperidade da família depende dessa riqueza.
A quantidade de dinheiro não torna uma pessoa rica, a prosperidade
vem da forma como você se relaciona com o dinheiro e é isso que
pode realmente trazer a sensação de felicidade e bem- estar.
Decida exercer o seu poder de consumidor, ele pode ser mais forte
do que o de cidadão. Apoie somente empresas que tratam bem seus
funcionários, respeitam o meio ambiente e contribuem com o local
onde estão instaladas.
Você pode ir além de apenas consumidor, passe também a ser
um ‘prosumidor’ (junção de produtor + consumidor) – descubra e
desenvolva suas habilidades, reduza a terceirização da sua vida.
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Tenha coragem de equilibrar os gastos em sua casa.
Quando tiver dificuldade de harmonizar a economia de sua casa,
aprenda a solicitar ajuda e encontrar novos caminhos.
Consuma apenas o estritamente necessário, nada de supérfluos.
Faça trocas dentro de sua casa e com outras casas (quando acabar
o isolamento e distanciamento social), participe de feiras de trocas,
aquilo que não é útil para você pode ser útil para outra pessoa.
Atualmente, é possível participar de grupos de desapego e de “buy
nothing” (comprar nada).
O princípio que regula a economia é a fraternidade. Não aguarde que
o governo lance o “Plano Fraternidade”. Comece já!
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Ajude os membros de sua família com dificuldades financeiras,
compartilhando melhores formas de considerar e usar recursos.
Ajude os membros de sua família com difculdades financeiras,
compartlhando
melhores formas
de considerar
usar recursos.
Valorize o empreendedor
- comércio
e serviços elocais.
Valorize
empreendedor
- comércio
serviços.
Quando oa economia
do larlocal
estiver
indo bemeajude
outras casas, seja
solidário - compartilhe o excedente.
Quando a economia do lar estiver indo bem ajude outras casas, seja
solidário - compartilhe o excedente.
Valorize a economia local, compre produtos e serviços em seu
quarteirão ou em seu bairro e negocie uma condição boa para sua
casa, lembrando que toda negociação só é boa quando é bom para
os dois lados, seja justo.
Faça uma lista/inventário de equipamento, utensílios e mobiliários
que a família pode compartlhar e emprestar, para uso temporário,
com outras famílias.
Descubra no seu entorno ou condomínio as pessoas ou profissionais
que possuem habilidades e talentos e que produzem ou oferecem
serviços muito próximo da sua casa.

Compartilhe suas práticas ou dicas!
Marque #fiqueemcasasustentavel e inspire outrxs...
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Inspiração: Desenvolver o exercício dos vários níveis de
comunicação: individual, interpessoal, intra e intergrupal,
totalmente sustentados nos princípios da Cultura de Paz e
da não violência.

Escute e sinta seu corpo, sua mente e emoções. Aprenda a relaxar
as tensões.
Como está sua percepção sutil? Observe como se comunica consigo
mesmo e com os outros - palavras e pensamentos têm força.
Telefone para um amigo e tenha uma conversa com temas positivos
e animadores!
Reflita: como posso me expressar melhor e entender meu
interlocutor/parceiro/família?
Escute com atenção o que os outros dizem e tente entender seus
sentimentos e necessidades.
Evite conflitos nas redes sociais.
Utilize os meios de comunicação também para manter contato com
amigos e familiares que estão distantes. A comunicação virtual
veio para aproximar os distantes e não para separar os que estão
próximos.
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Divulgue apenas o que tem certeza de que é uma informação
consistente.
Se você está trabalhando de casa procure organizar sua rotina, para
que possa manter os cuidados pessoais e profissionais. Se precisa
sair, siga todas as medidas de prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus.
Observe a comunicação interpessoal em sua casa, entre pessoas da
família, e se esforce para que essa comunicação seja sustentável e
pacífica.
A comunicação entra em sua casa por meio das diversas mídias
como: televisão, rádio, jornais, mídias sociais, etc. As informações
que chegam produzem angústia ou paz em sua casa?
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Você pode ajudar na comunicação com seus vizinhos, para que as
relações sejam sustentáveis e pacíficas. Procure cumprimentar e
manter boas conversas com vizinhos nesse período de distanciamento
social, mantendo a distância recomendada ou utilizando os meios
virtuais.
As diversas fases dos filhos exigem dos pais atenção, mobilização
de energias e desenvolvimento de habilidades, assim como a
construção de um canal de comunicação sincera que permite viver e
superar os desafios que a família possa viver. Tudo pode ser evolução
e aprimoramento!
Ter um momento para conversar, realizar atividades e/ou lazer
juntos é fundamental para manter a UNIDADE e UNIÃO.
Se você está trabalhando de casa procure organizar sua rotina, para
que possa manter a comunicação nos níveis familiar e profissional.
Se precisa sair, siga todas as medidas de prevenção ao contágio pelo
novo coronavírus.

Compartilhe suas práticas ou dicas!
Marque #fiqueemcasasustentavel e inspire outrxs...
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Inspiração: Trabalhar na transição para uma gestão local,
circular e participativa, na qual os membros da comunidade
são encorajados a uma atuação responsável e consciente
em prol do bem comum e do exercício da cidadania plena.

Seja consciente que cada um de nós pode ser parte da solução!
Exercite seu papel de cidadão e aprimore sua cidadania, visando o
bem comum e não seu interesse pessoal.
Procure conhecer os conselhos locais (de saúde, tutelar, participativo,
meio ambiente, gestor de parque, outros) que atuam na sua região/
bairro/cidade. Participe e colabore, há oportunidades online!
Promova o voto consciente e acompanhe o candidato eleito,
verificando se está trabalhando para o bem comum e por uma vida
sustentável e pacífica. Use os canais mais diretos e próximos para
fazer esse monitoramento, principalmente em períodos de eleição
dê atenção a condutas éticas.
O uso correto do voto e as escolhas de consumo são responsáveis
pela eleição de governos, políticas públicas e ditam as estratégias
do marketing corporativo. Envolva-se nas questões pelos direitos
humanos e dos animais, pela Cultura de Paz e pela cidadania efetiva
e participativa.
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Faça reflexões com sua família para que a casa seja um exemplo
de governança diversa, pacífica e sustentável e para que todos
trabalhem em cooperação para o bem comum – o bem de todos; o
que acontece fora das casas é o resultado do que acontece dentro
delas.
Exercite a governança circular, compartilhando o poder e as
responsabilidades, promovendo o empoderamento todos da família
para o bem comum, mas faça num clima de alegria e respeito entre
todos.
Eduque os crianças e jovens sobre a importância da política que visa
o bem comum e que leva a felicidade coletiva.

Compartilhe suas práticas ou dicas!
Marque #fiqueemcasasustentavel e inspire outrxs...
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#DESAFIOECOBAIRRO
Experimente aplicar as inspirações deste Guia Fique em Casa Sustentável e poste nas redes sociais
para incentivar que outros também adotem boas práticas!
Como sugestão, observe o DNA Social do Programa Ecobairro e a cada dia escolha pelo menos uma
prática a ser experimentada de um dos 8 núcleos.

Compartilhe: #fiqueemcasasustentavel #ecobairrobrasil
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Quer fazer parceria conosco?
Envie e-mail para: contato@ecobairro.org.br

www.ecobairro.org.br
@ecobairrobrasil
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O PLANETA
É NOSSA
CASA

fique
em casa
sustentável
Para fortalecer a saúde, resiliência e
construir uma nova forma de atuar no
mundo, para valorizar e cuidar da vida!
Distribuição em parceria

A HUMANIDADE
É A NOSSA
FAMÍLIA

