MANUAL DE
BOAS PRÁTICAS
VIRADA SUSTENTÁVEL 2016

O QUE NOS MOVE?
A VIRADA SUSTENTÁVEL É GUIADA
PELOS PRINCÍPIOS DOS 17
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS) DEFINIDOS
PELA ONU. E CONTAMOS COM
TODOS NOSSOS PARCEIROS NESTA
BUSCA CONSTANTE,
PRINCIPALMENTE EM TODAS AS
AÇÕES RELACIONADAS AOS
EVENTOS.

PARA SABER MAIS, VISITE:
http://bit.ly/1RUBZVC
viradasustentavel.com

RESPONSABILIDADE SOCIAL e CIDADANIA
•

Trabalho escravo ou infantil são terminantemente proibidos e estão sujeitos às penalidades previstas
em Lei;

•

Salários e jornadas de trabalho devem ser condizentes com as regras trabalhistas e melhores práticas
do mercado de trabalho, sempre tentando pagar o máximo possível para todos os envolvidos;

•

Voluntários não estão no evento para trabalhar, mas para aprender;

•

Cuidado redobrado com a comunicação voltada ao público infantil. Não será permitida qualquer ação
promocional dirigida às crianças;

•

Privilegie a contratação de grupos locais e associados a redes de economia solidária;

•

Não utilize produtos provenientes de práticas exploratórias. Estimule o “fair-trade”;

•

Realizar ações de coleta de roupas, livros, alimentos não-perecíveis, que possam ajudar outras
instituições e pessoas em necessidade.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL e CIDADANIA
•

O respeito à diversidade é fundamental. Respeite o diferente e fique atento a demandas específicas
de minorias (ex.: alimentação vegetariana);

•

O grau de empoderamento e inclusão social é fator determinante na escolha e seleção dos locais
(equipamentos culturais, escolas, parques e praças de lazer etc.);

•

A programação nos extremos da cidade demanda a mesma atenção e carinho dos eventos
localizados nas regiões centrais;

•

Não promover o consumo de tabaco, álcool, drogas, armas e violência;

•

Não associar as atividades durante a Virada com nenhuma religião, partido político, classe social,
raça ou gênero;

•

Não vincular as atividades ao uso de animais para o entretenimento. Ações que usem animais, ou
lidem com a vida de outras espécies, precisam ser submetidas à aprovação do Conselho e garantirem
que não causarão nenhuma forma de sofrimento ou maus-tratos.
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ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
•

Locais com acessibilidade completa para pessoas com deficiência terão sempre preferência
em relação aos demais;

•

Sempre que possível, oferecer versões dos conteúdos das atividades em braile;

•

As atividades de debates, cinema, teatro e contação de estórias devem ter a maior cobertura
possível de linguagem de libras e áudio descrição;

•

Todas as atividades devem ser gratuitas e abertas a qualquer tipo de pessoa, mas podem ser
focadas em faixa etárias, se isso for necessário.

viradasustentavel.com

GESTÃO DE RESÍDUOS
•

Atenção à separação dos materiais (recicláveis, não-recicláveis e compostáveis) nos locais de
maior circulação. Cooperativas ou empresas parceiras serão responsáveis pela destinação final;

•

A montagem dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nos locais de maior circulação ocorre antes
da montagem dos eventos. Cheque datas e horários com a devida antecedência;

•

Evite os descartáveis plásticos. A melhor solução para o lixo é primeiro REDUZIR sua produção e
apenas reciclar ou reaproveitar o que realmente não teve jeito;

•

Não distribuir materiais promocionais ou produzir brindes que gerem lixo;

•

Todos os banners de comunicação visual do evento devem ser enviados para local indicado ao
término do evento, para reciclagem/reutilização.
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ALIMENTAÇÃO
•

Privilegie, caso a atividade envolva alimentação, a contratação de produtos orgânicos, da época
e produzidos localmente;

•

Evite ao máximo o desperdício de alimentos em qualquer atividade, prática ou comercialização
(na feira de comida) durante os projetos da Virada;

•

Doe sobras de alimentos que possam ser destinadas a entidades e projetos sociais (fale conosco
se precisar de indicações);

•

Para as atividades que lidem com comida, sempre considerar opções vegetarianas e veganas;

•

Utilizar produtos com origem comprovada, que respeitem as leis de proteção ambientais e dos
animais e pratiquem o “fair trade”;

•

A oferta de bebidas alcoólicas é terminantemente proibida em todas as atividades da Virada
Sustentável, com exceção da Festa de Lançamento, que é restrita a convidados.
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MUDANCAS CLIMÁTICAS E
MOBILIDADE URBANA
•

A neutralização de GEE (Gases do Efeito Estufa) é obrigatória em todas as etapas do evento.
Responda ao questionário de avaliação das emissões recebido ao término do evento;

•

Estimule o uso do transporte público, compartilhado, as bicicletas e o pedestrianismo. A escolha de
locais leva em consideração esses itens;

•

Utilize pontos de parada para a bicicleta nos locais de maior visitação, mesmo que temporários - ou
privilegie a escolha de locais que contem com essa estrutura.

Tanto para se preocupar, né?
Mas, quando adotamos uma postura sustentável, quase tudo isso se torna natural e constante. Isso é o
que buscamos e vamos construindo, todos juntos.
Dúvidas? Entre em contato com a Virada: contato@viradasustentavel.com
viradasustentavel.com

