
COLABORE 

Separe seu resíduo Um ambiente mais saudável (reduz o 

aquecimento Global, previne enchentes, 

preserva o solo...) 

  

Uma vida consciente que preserva as 

gerações futuras (consciência ecológica). 

 

 

 

 

& RECEBA ... 

 

Seu resíduo ajuda 

pessoas 

& RECEBA ... 

Em 2015 todo material recolhido e 

encaminhado à Terra Cycle foi 

convertido em valores. 

 

O montante arrecadodo foi 

direcionado para GVCC – GRUPO DE 

VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO 

CANCER  

SOLIDARIEDADE 

Iniciativa projeto USP na Escolinha  



 

A Cartilha de Reciclagem de Lixo especial é 

um manual simples de uma nova prática a 

ser adotada pela comunidade Uspiana. 

 O objetivo é mostrar que uma pequena 

mudança de uma rotina pode transformar o 

mundo em um planeta melhor.  

        RECICLE                       CAMPANHA        RECICLE &  RECEBA   

COMO SEPARO O RESÍDUO? 

PASSO A PASSO: 

 Primeiro Passo: Identifique o material a ser separado. 

 

 

 

 

RESÍDUOS: esponja de cozinha velha, tubo de pasta 

de dente vazio, escova de dentes imprópria para uso, 

canetas de quadro branco inúteis para uso... lá-

pis,  canetinhas,  apontador, ...  

 

Segundo Passo: Deposite na caixa coletora ou procu-

re um posto de recolhimento 

Secretaria ZEA: Henrique e  Fabiana. (Sérgio) 

Secretaria ZAB:  Régis e Rosangela. (Bruna) 

Secretaria ZEB : Delaine e Paula (Thaisa) 

SecretariaZAZ: Reginaldo e Estelinha (Amanda) 

Secretaria ZMV : Alecssandra, Wagner e Joel.  

Biblioteca: Girlei, Marcelo, Auder, Patricia, Bernadete, 

Claudio e Vanessa 

Prédio Central—Prefeitura: Natalia e Rafaela 

O que é a reciclagem? 

A reciclagem é o resultado de um conjunto 

de técnicas e atividades que tem o objetivo 

de reaproveitar e reutilizar os resíduos de 

substâncias em seus ciclos de produção.  

PRA ONDE VAI O RESIDUO? 

Todos os resíduos são direcionadas ao 

Departamento de Engenharia de Biossiste-

Primeiro Passo: O resíduo é separado 

Segundo Passo: Embalado, pesado e 

direcionado para terra Cycle—Correios 

Terceiro Passo:  A Terra Cycle contabiliza e 

disponibiliza um valor para ser encaminha-

do à uma instituição de nossa escolha. 

Resultado da arrecadação em dez/2015 


