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O projeto Teto Verde tem o intuito de instalar coberturas vegetais para a 
diminuição da temperatura interna.  Em parceria com funcionários da loja 
SJO, foi realizada a instalação de dois telhados verdes na instituição 
lantrópica Casa Ronald McDonald Rio de Janeiro (que realiza o 
acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes com câncer), 
sendo o primeiro telhado verde em uma Casa Ronald na América Latina. 
Além disso, foi realizada uma atividade de conscientização ambiental 
jujunto às crianças atendidas e aos funcionários da instituição, por meio da 
apresentação de uma peça de teatro. Para despertar o espírito 
empreendedor dos funcionários, foi realizada também uma capacitação de 
empreendedorismo. 
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O projeto foi recebido com grande entusiasmo pela administração da Casa 
Ronald McDonald e pelos funcionários da loja SJO, que abraçaram 
totalmente a ideia, demonstrando a grande importância do 
desenvolvimento ambientalmente sustentável proposto pelo Teto Verde.

Para os próximos passos temos como objetivo aumentar a educação 
ambiental dos moradores da favela do Arará/RJ, usando telhados verdes 
como ferramenta. O desenvolvimento será possível com a ajuda do nosso 
parceiro Teto Verde Favela, projeto liderado pelo Luis Cassiano (Careca), na 
comunidade onde o projeto Teto Verde já desenvolve atividades.

Como resultado, o projeto apresenta os três pilares:
Social: A partir da diminuição da temperatura interna e do conforto visual devido 
ao aumento da área verde;
Ambiental: Com o aumento da área verde tem-se o aumento do sequestro de CO2, 
e a melhora da qualidade do ar;
EEconômico: A diminuição da temperatura torna possível a redução dos gastos 
energéticos, permitindo uma maior eciência na alocação dos recursos para a 
acomodação das crianças e adolescentes, juntamente com suas famílias.

A ação atende 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
indicados pela ONU: Cidades e Comunidades Sustentáveis; Consumo e 
Produção Responsáveis; Ação Contra  Mudança Global do Clima; e Vida 
Terrestre.
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