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A Toshiba comemora o Dia da Terra durante o ano inteiro reciclando e 

reflorestando  

 
A empresa reciclou mais de 68 toneladas e replantou 21.422 árvores  

ao redor do mundo em 2020 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 21 de abril de 2021 – A Toshiba America Business Solutions 

comemora o Dia da Terra de 2021 mantendo seu compromisso com um planeta mais sustentável 

por meio de iniciativas contínuas de reciclagem e reflorestamento. Esse foco levou à reciclagem 

de mais de 68 toneladas de consumíveis de toner usados nos EUA e ao reflorestamento de 

21.422 árvores em 2020. 

 

A reciclagem preserva o espaço aberto 

 

Evitar que mais de 1.610 toneladas de lixo eletrônico entrassem em aterros sanitários desde 2008 

é o resultado do Programa EcoSmart de Reciclagem de Toners da Toshiba em parceria com uma 

recicladora internacionalmente reconhecida, a Close the Loop.Esse peso é equivalente a 501 das 

máquinas niveladoras de gelo mais recentes da Zamboni®. 

 

O Programa EcoSmart de Reciclagem de Toners da Toshiba garante a transformação dos 

cartuchos de toner gastos da empresa para que possam ser reutilizados. Muitos dos componentes 

convertem-se em novos produtos, incluindo um material de asfalto para nivelamento de estradas. 

 

Reflorestamento global 

 

A Toshiba tem facilitado o replantio de 99.736 árvores em projetos globais de reflorestamento 

em Madagascar, República Dominicana, Estados Unidos, México, Irlanda, Canadá, Brasil e 

Índia desde sua parceria com a PrintReleaf em 2016. Os clientes da Toshiba escolhem as áreas 

específicas que desejam reflorestar de acordo com as recomendações da iniciativa Global Forest 

Watch do World Resources Institute. 

 

 

 

http://business.toshiba.com/
http://business.toshiba.com/media/tabs/downloads/company/environmental/tonerRecycling.pdf
https://www.closetheloopusa.com/
https://www.wri.org/
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Uma nova árvore é plantada quando um cliente da Toshiba imprime 8.333 folhas. A SGS 

International, uma organização líder mundial em inspeção, verificação, teste e certificação, 

certifica os parceiros globais de reflorestamento enquanto verifica a sobrevivência total de 100% 

das árvores. 

 

“Estabelecer um planeta mais sustentável e saudável por meio de nossos esforços diários é o foco 

principal da nossa força de trabalho da Toshiba”, declarou Scott Maccabe, presidente e diretor 

executivo da Toshiba America Business Solutions. “Embora estejamos satisfeitos com nossas 

realizações atuais nesta área, nós nos esforçamos assertivamente para melhorar e superar essas 

conquistas em 2021 e além.” 

 

Clique para tuitar: a Toshiba comemora o Dia da Terra durante o ano inteiro reciclando e 

reflorestando 

 
Sobre a Close the Loop 

A Close the Loop (CtL) fornece as melhores soluções de sustentabilidade da categoria para ajudar as 

empresas a aprimorarem os programas de responsabilidade social corporativa.Com a confiança da 

indústria global de imagens, a CtL projeta e gerencia programas de alta eficiência de reutilização, 

recuperação e recebimento de cartuchos de tinta e toner. Atuando em toda a América do Norte, 

Austrália e Europa, a CtL trabalha em direção a uma economia circular mantendo itens que 

normalmente acabariam em aterros sanitários e oceanos e transformando-os em mercadorias 

úteis.Para saber mais, acesse www.closetheloopusa.com ou siga a Close the Loop no Facebook e 

LinkedIn. 

 

Sobre a PrintReleaf 

A PrintReleaf cria um padrão global de sustentabilidade garantindo certificadamente compensar o 

consumo de papel dos clientes da PrintReleaf com reflorestamento. A PrintReleaf é a única 

plataforma de tecnologia que mede o uso de papel dos clientes e refloresta certificadamente o 

equivalente a esse uso.  

 

 

https://www.sgs.com/
https://www.sgs.com/
https://ctt.ac/7nTe7
https://ctt.ac/7nTe7
http://www.closetheloopusa.com/
https://www.facebook.com/ClosetheLoopUSA
https://www.linkedin.com/company/close-the-loop-inc
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A tecnologia patenteada da PrintReleaf não apenas rastreia o consumo de papel, mas também 

monitora os parceiros de reflorestamento PrintReleaf para garantir que isso seja concretizado.As 

empresas líderes de mercado com paixão pelo meio ambiente e uma preocupação cada vez maior de 

promover a gestão ambiental responsável, juntamente com seus clientes, confiam na PrintReleaf para 

fornecer um vínculo de parcerias envolvendo silvicultura, tecnologia e negócios.Para obter mais 

informações, acesse http://www.printreleaf.com.  

 
Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de 

trabalho que oferece um extenso portfólio de produtos de gestão de documentos e fluxo de 

trabalho reconhecidos pelo setor para empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, 

México e América Central e América do Sul. 

 

A TABS apoia as diversas necessidades dos profissionais de hoje por meio de impressoras 

multifuncionais premiadas e-STUDIO™, impressoras de etiquetas e recibos, sinalização digital, 

serviços de impressão gerenciados e soluções em nuvem. A Toshiba se concentra continuamente 

nos clientes e comunidades que atende, tem um compromisso com a sustentabilidade e é 

reconhecida como uma das Top 100 Empresas Sustentáveis do Wall Street Journal.Para saber 

mais, acesse business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIne YouTube.  

 

Contato de imprensa: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

 

http://www.printreleaf.com/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/user/toshibacopiers
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

