
Papéis higiênicos, lenço de papel, 
curativos, fraldas descartáveis e 

absorventes higiêncios.

Etiquetas adesivas, papel carbono, 
fita crepe, papéis plastificados, 

toco de cigarro, fotografias, 
espelhos, vidros planos, lâmpadas, 

cerâmicas, porcelanas, tubos de 
tv, pratos, cabos das panelas, 

tomadas, acrílicos, embalagens de 
biscoitos e de agrotóxicos, esponja 

de aço, pilhas, clipes, grampos, 
isopor, panos.

ã é
á

Rejeitos:

Não Recicláveis:

A separação dos

materiais é uma prática
positiva, pois, você

estará contribuindo

com.

a melhoria da qualidade de vida de nossa

cidade e ajudando na renda da família dos
agentes ambientais.

O material que você separa e é destinado à
coleta seletiva são reciclados por varias

indústrias, se transformando em novos

objetos.

’s
Reduzir o desperdício pelo excesso de

consumo. Escolher bem antes de comprar.

Escolher embalagens retornáveis, como
garrafa de algumas bebidas e galões de

água mineral. Opte pelas pilhas

recarregáveis, elas evitam o acúmulo de
lixo tóxico.

Reutilizar sempre que for possível

antes de jogar fora. Usar papel de

rascunho nos dois lados. Não jogar fora

coisas que podem ser vendidas ou doadas

para bibliotecas, brechós, como livro,

revistas, roupas, móveis, etc.

Reciclar, ou melhor, separar para

reciclagem. O correto é separar o lixo que
produzimos e entregar à agentes

ambientais. Um agente pode ser uma

cooperativa de catadores ou até uma

instituição filantrópica que receba

material reciclável para acumular e

comercializar.
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“Educar o homem do futuro é 

a missão primordial do homem 

do presente.               O 

homem do futuro pode viver, 

desde já, construindo a ponte 

de acesso aos novos tempos”

Comenius

Projeto

Florestal Recicla

Sustentar idéias, reciclor conceitos.

Acesse nosso site:
www.florestalrecicla.com

contato@florestalrecicla.com

Projeto

Florestal Recicla

Em respeito ao Meio 

Ambiente.

contato@florestalrecicla.com
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