Banco de Tokyo promove ação sustentável em escola pública do Itaim Paulista
Equipamentos e dispositivos de sustentabilidade serão instalados no local com o objetivo
de fomentara cultura de sustentabilidade na comunidade escolar
O Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil realizará no próximo dia 30 de novembro, com
seus colaboradores e em parceria com a escola EMEF José Honório Rodrigues, uma ação
voluntária para instalação de equipamentos e dispositivos de sustentabilidade que
colaborem para a diminuição do consumo de água, energia, minimização de resíduos
sólidos e emissão de gás carbônico. Deverão participar 250 voluntários entre colaboradores,
amigos e pessoas da escola.
A escola receberá a instalação de cisternas para armazenamento de água da chuva, jardins
sensoriais, horta orgânica, parques, áreas verdes, além de oficinas sobre educação
alimentar, construção de móveis e brinquedos com materiais reciclados e painéis de
energia solar.
Ao término da ação, o banco e seus colaboradores terão contribuído para a adequação dos
espaços utilizados para a realização de práticas educativas focadas na sustentabilidade do
ambiente escolar e no fortalecimento de hábitos e comportamentos ecologicamente
corretos.
Com a ação, a EMEF José Honório Rodrigues se tornará uma escola sustentável, um
conceito importante para criação de uma cultura de sustentabilidade que promove atitudes
e práticas sustentáveis entre alunos, professores, funcionários e membros da comunidade
escolar.
Prioridade para a sustentabilidade
O

Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil, realiza ações para ser o grupo financeiro mais

confiável do mundo, construindo relacionamentos duráveis com os clientes e promovendo
crescimentos mútuos e sustentáveis nas regiões em que atua.
Em cada um de seus escritórios, em mais de 40 países, o banco tem compromisso com o
crescimento econômico sustentável e saudável para um mundo melhor. A instituição é
signatária das principais práticas ambientais e de sustentabilidade do mundo, além de
atender aos princípios de finanças responsáveis, incorporando-os ao dia a dia dos
negócios.
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