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Dado o acelerado ritmo de produção e consumo, o mundo está se voltando cada vez mais à inclusão da sustentabilidade aos 
atos diários, visando tentar garan�r que as futuras gerações tenham recursos naturais suficientes para uma vida digna. E nesta 
mesma atenção está o Comitê de Sustentabilidade da PHMP, com a adoção de ações diárias e revisão constante de hábitos na 
busca de cuidar do meio ambiente e ecológico. Dentre elas, podemos destacar:

 Separação do lixo reciclável do orgânico;
 Uso consciente do ar condicionado;
 Ambiente profissional com inclusão de plantas e folhagens;
 Cul�vo de horta com temperos e ervas para chás;
 Redução da u�lização de papel, dando preferência aos documentos eletrônicos;
 Placas de orientação e conscien�zação com o meio ambiente; etc.

São pequenas ações aliadas ao grande propósito de manter o crescimento econômico, juntamente com o cuidado constante do 
nosso meio ambiente.
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Neste mês de fevereiro, a PHMP completa mais um ano de uma trajetória de determinação, confiança, entusiasmo e com o 
grande propósito de “melhorar a vida das pessoas”. São 17 anos de diversos desafios e oportunidades, sendo superados com 
perseverança, dedicação e resiliência por parte de cada integrante da Equipe PHMP, aliados ao respeito e consideração mútuos, o que, 
com certeza, valoriza ainda mais cada conquista alcançada.

Momentos inesperados e situações indesejadas foram vencidos com força para enfrentar os infortúnios e con�nuar a seguir 
cada vez mais forte e unida. O crescimento e sucesso estão também aliados ao constante aperfeiçoamento técnico, juntamente 
com o respeito, confiança e lealdade com os clientes, parceiros e a sociedade em geral.

E assim, com muita alegria, a PHMP comemora mais um ano de sua existência, cumprindo seu propósito e aprimorando cada 
vez mais os conhecimentos e soluções, com garra e união, para o constante alcance em sua missão de ser reconhecida por sua 
organização e qualidade técnica. 

Gra�dão é a palavra que resume a PHMP frente toda a sua equipe, clientes e parceiros, que juntos contribuem ao 
desenvolvimento e crescimento do escritório. Obrigada!


