Redução do impacto ambiental da viagem

A Itália Viagem aderiu ao programa Amigo da Floresta da Organização Iniciativa Verde com o objetivo de
reduzir o impacto ambiental provocado pela emissão dos gases CO² durante os traslados aéreos e rodoviários
da viagem. Lembramos que os gases CO2 são os que mais contribuem para o efeito estufa do planeta.

A participação ao programa consiste no financiamento do plantio de árvores nativas em áreas a serem
reflorestadas ou destinadas à mata ciliar que devem ser refeitas.
O plantio de árvores é executado pela Equipe da Iniciativa Verde, que se encarrega da coleta das sementes,
cultivo das mudas, escolha e preparo do terreno, plantio, manutenção do plantio durante dois anos.
Calcula-se que durante a viagem aérea internacional e os traslados rodoviários de ônibus na Europa, cada
participante será responsável pela emissão de aprox. 1.700 kg de CO2. Para "compensar" a emissão desta
quantidade de gases, seria necessário o plantio de 12 árvores.
A Itália Viagem financia o plantio de 3 arvores por cada cliente que for participar de uma viagem organizada
pela empresa, e oferece aos mesmos clientes a oportunidade de integrar e financiar plantio de arvores
adicionais.

Redução de utilização da água durante as viagens
Nos hotéis de alta categoria, os lençóis de cama são trocados até todos os dias. Na maioria dos casos esta
troca é desnecessária. Com a intenção de reduzir o impacto no meio ambiente provocado pela viagem, a Itália
Viagem combina com os hotéis utilizados durante o roteiro, que a troca de lençóis de cama seja efetuada
somente para permanências no mesmo hotel superiores a cinco noites.

A Itália Viagem apoia e colabora na divulgação do projeto Desmatamento Zero , iniciativa do Greenpeace que
tem o objetivo de levar ao Congresso Nacional um projeto de Lei para a interrupção do desmatamento das
florestas nativas brasileiras e proteção das mesmas.

A Itália Viagem apoia o projeto ecológico: UMAGOTA.DOC
Trata-se de uma expedição para vários países do sul America, organizada por moradores de Florianópolis que
fazem parte da organização ambiental "projeto route", e que tem o objetivo de criar um documentário que
aborda o tema do LIXO MARINHO, através de fotos, vídeos, palestras sobre educação ambiental, ações de
limpeza de praia e entrevistas com profissionais da área.
umagota.com.br

