
“Devemos ser a mudança que 

queremos ver no mundo” 

M. Gandhi 

 

 
 

Este é um guia simples de uma nova prática a ser adotada nesta 
Seccional. O objetivo é mostrar que apenas a mudança de UMA 
ÚNICA rotina pode transformar o seu ambiente de trabalho e o 
mundo em um planeta melhor. 
Aqui você encontrará passo a passo todas as informações 
necessárias para fazer a separação correta dos materiais na SJPA 
e até em sua residência. 
A partir desta leitura não existirão mais impedimentos para você 
também fazer a sua parte. Comece agora! 

    

    

RECICLA SJPA! 



POR QUE RECICLARPOR QUE RECICLARPOR QUE RECICLARPOR QUE RECICLAR????                                     

Uma das principais preocupações dos centros urbanos é a 
quantidade do lixo produzido pela população. Esta questão 
representa um dos maiores desafios a ser enfrentado pela 
Administração Pública, pois além dos problemas relacionados aos 
catadores dos lixões, à falta de espaço para disposição dos resíduos, 
deve também ser levada em conta a preservação do meio ambiente, 
pois a disposição incorreta do lixo polui ÁGUAS, RIOS, PEIXES E E E E 

TODA A FAUNA E FLORATODA A FAUNA E FLORATODA A FAUNA E FLORATODA A FAUNA E FLORA....  
A atitude de reciclar, além de diminuir a quantidade de lixo a ser 
tratada e eliminada, contribui significativamente para a redução 
da extração de matérias-primas necessárias à produção de novos 
bens de consumo. Assim, cada vez que Reciclamos, Reutilizamos e 
Reduzimos o consumo de papel, embalagens plásticas, sacos 
plásticos, etc., estamos REDUZINDO o corte de árvores, poupando 
água potável e energia, e, claro, reduzindo a quantidade de lixo. 
 

QUAL O ASPECTO SOCIAL DA QUAL O ASPECTO SOCIAL DA QUAL O ASPECTO SOCIAL DA QUAL O ASPECTO SOCIAL DA RECICLAGEM?RECICLAGEM?RECICLAGEM?RECICLAGEM?    

 

Além da preservação dos recursos naturais do meio ambiente, a 
reciclagem se torna socialmente importante, pois gera emprego 
DIGNO e RENDA para as MILHARES DE FAMÍLIAS de 
catadores de rua e dos lixões que hoje vivem e trabalham em 
condições sub humanas. 



CCCComo deve ser a separação do lixo?omo deve ser a separação do lixo?omo deve ser a separação do lixo?omo deve ser a separação do lixo?  

 
    

Passo a PassoPasso a PassoPasso a PassoPasso a Passo 
1º passo:1º passo:1º passo:1º passo: 
Devemos separar todo o material que pode ser reciclado: vidros, 
papéis, papelão, plásticos e metais que devem ser colocados NA 
LIXEIRA CORRETA. Restos de comida também são recicláveis e 
tem sua lixeira própria. 

2º2º2º2º    passo:passo:passo:passo: 
É importante lembrar que o lixo orgânico não deve ser colocado 
junto do lixo reciclável apesar de também pode ser reutilizado. Se Se Se Se 
possível, remova o excesso de alimento das embalagens antes de possível, remova o excesso de alimento das embalagens antes de possível, remova o excesso de alimento das embalagens antes de possível, remova o excesso de alimento das embalagens antes de 
colocar nas lixeiras de recicláveis.colocar nas lixeiras de recicláveis.colocar nas lixeiras de recicláveis.colocar nas lixeiras de recicláveis.    

3º3º3º3º    passo:passo:passo:passo:    

 Depositar o material reciclável nas lixeiras corretas que estarão 
disponíveis nos corredorescorredorescorredorescorredores. LEMBRE-SE: AS LIXEIRAS AZUIS 
DENTRO DOS SETORES SÃO APENAS PARA PAPEIS!        

ATENÇÃO       

LEMBRE-SE QUE VOCE PODE TRAZER SEUS RECICLÁVEIS 
DE CASA E DESCARTAR AQUI SE NÃO HOUVER COLETA 
SELETIVA NO SEU BAIRRO! 

VAMOS NOS UNIR E ALCANÇAR NOSSAS METAS DO PLS-JFPA!  

Quer saber mais? Acesse nossa página na intranet: 
https//portal.trf1.jus.br/sjpa/institucional/gestão socioambiental 

 

 



Confira abaixo o que realmente pode e o que não pode ser reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como reduzir o envio do lixo para reciclagem e para  os lixões?   

Ter uma vida mais saudável e responsável, partindo da prática da teoria dos 3 
R’s, que significam: REDUÇÃO, do uso de matéria-prima e energia e do 
desperdício nas fontes geradoras, REUTILIZAÇÃO  dos materiais e a 
RECICLAGEM . 
– Reduza os produtos descartáveis: prefira louças de vidros, 
mesmo em festas. O descarte desses produtos pode acarretar em 
sérios problemas para mares e rios. Reduzir o consumo também é 
uma boa opção, afinal armário atolado de roupas, bolsas e sapatos 
não traz alegria, ficam defasados e produzem lixo desnecessário. 

– Diga não às embalagens : no supermercado, compre produtos à 
granel (castanhas, feijão, farinha, biscoitos, etc); prefira produtos 
como xampus, maquiagens, cremes nas embalagens de refil (sache), 
além disso, opte pela sacola reutilizável para carregar os produtos, 
ao invés de usar as sacolas plásticas do supermercado. 

– Diga não às sacolas plásticas : Leve sempre com você para as 
compras bolsas retornáveis ou carrinho de feira. 

– Seja mais digital : faturas de cartões, contas de telefone e afins 
podem ser todas pagas com códigos de barra (sem necessidade de 
papel) ou via débito automático, faça essa escolha ao invés de pedir 
as faturas em papel via correio. Tente sempre fazer a substituição 
das correspondências por e-mails. 

– Crie objetos : com as garrafas pet, por exemplo, é possível fazer 
vassouras, cortinas, e até árvores de natal. Com tampas de lata de 
alumínio, dá para fazer bolsas, bonecos e até roupas. Latões de tinta 
podem virar bancos, chinelos podem virar brinquedos e até objetos 
de decoração.  

Veja abaixo algumas fotos e inspire-se!   

 

 

 

 

 



1. Chinelos viram elefante psicodélico 

 

 

2. Armário velho de ferro vira rack “vintage” 

 

 



 

3. Organizando criativamente com potes de vidro 

 

 

 

 

4. Gavetas velhas podem virar coisas inusitadas e lindas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Tampinhas de plástico de refrigerante também podem virar arte e 
brincadeira 

 

 

6. Lâmpadas florescentes também se reciclam! 

 

 



7. Rolhas viram quadro de avisos 

 

8. Latões de tinta viram vasos ou lixeiras 

 

VEJA OUTROS EXEMPLOS EM NOSSA SALA MULTIUSO (9º 
ANDAR). 


