Papéis sanitários
uma escolha saudável, renovável e higiênica

Toalhas e lenços de papel, papel multiuso e
papel higiênico são feitos de árvores
cultivadas. Além disso são biodegradáveis.
#PapelNãoDesmata

1. Toda a celulose usada para a
fabricação de papéis
sanitários é obtida de árvores
cultivadas para essa finalidade.
Papel não desmata. Use com
tranquilidade, mas não desperdice.

2. A higiene das mãos é
reconhecida pela Organização
Mundial de Saúde como uma
ação muito importante
para evitar infecções.

3. Toalhas de papel são mais
eficientes para evitar a disseminação
de micro-organismos. Por isso,
após lavar as mãos com água e
sabonete, prefira secá-las com
a toalha descartável.
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Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por
membros das indústrias de base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa.
Two Sides, a mais importante iniciativa do setor, estimula a produção e o uso conscientes do
papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns
sobre os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, cartão e papelão são
provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são
recicláveis e biodegradáveis.

4. Secar as mãos com secadores de ar
pode contaminar tanto o usuário como
quem estiver próximo a ele. O jato
espalha micro-organismos pelo
ambiente, principalmente se a
lavagem das mãos não foi bem feita.

5. O European Tissue Symposium
afirma que toalhas e lenços
absorventes de uso único são a
melhor solução para secar as
mãos, objetos e superfícies, com
eficiência e higiene.
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