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1. Propostas de ações de divulgação 

 

 Instalar sistema de monitoramento de rotas nos caminhões da coleta 

seletiva intermunicipal, que utilize o comando “cerca” (comando que 

identifica quando o motorista se afasta até 20m da rota ou não cumpre a 

rota); 

 Criar mascote do CIRSURES; 

 Avaliar viabilidade de divulgação em jornais digitais (por exemplo, Sul in 

foco, ou outros nesta linha de atuação); 

 Desenvolver e-mail marketing da coleta seletiva (semestral ou anual); 

 Criar assinaturas de e-mail personalizadas com dizeres da coleta 

seletiva e/ou aterro sanitário; 

 Criar blog da coleta seletiva ou coleta seletiva em redes sociais; 

 Criar flash da coleta seletiva seguindo o padrão de publicações 

CIRSURES, para cada município, a ser inserido nos sites das 

prefeituras, secretarias de educação, dentre outros; 

 Criar banneres digitais da coleta seletiva para por no site Cirsures; 

 Criar quiz da reciclagem no site CIRSURES; 

 Criar novos banneres institucionais tanto da coleta quanto do aterro 

sanitário; 

 Adaptar a grade de horários da coleta seletiva para jornais seguindo o 

padrão da publicação em jornal feita na semana do Meio Ambiente; 

 Criação de panfletos da coleta seletiva por faixa etária; 

 Panfletos para pintar, completar e/ou colorir; 

 Elaboração de outdoor e banner em formatos diversificados, por 

exemplo, no formato de garrafa PET, latas de alumínio, etc; 

 Criar panfletos enfatizando as ações já efetuadas pelo CIRSURES 

(seguindo exemplo utilizado pela Famcri ou SAVNO). 

  



 

 

2. Propostas de ações em educação ambiental 

 

 Listagem de datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente para 

divulgação no site ou outras ações; 

 Elaboração de um “Guia do desperdício zero”; 

 Criar um guia pedagógico de resíduos sólidos: 

Exemplo 1:  

http://www.unimedlondrina.com.br/publicacoes/40/pdf.pdf 

Exemplo 2:  

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/files/2014/11/12-guia-pedagogico-do-lixo.pdf 

Exemplo 3: 

http://www.imasul.ms.gov.br/controle/ShowFile.php?id=126502 

 Propostas para o “dia da sustentabilidade” ou “sábado sustentável”: 

Seria um evento que contemple algumas atividades, como por exemplo: 

 Corrida Lixo Zero 

 Passeio ciclístico 

 Distribuição de panfletos da coleta seletiva com utilização de barraca 

e utilização do spot da coleta seletiva em caixa de som. 

 

 Proposta de elaboração de uma “Feira da Sustentabilidade”:  

 

Propõe-se um evento gratuito, de caráter regional, para divulgação, reflexão 

e troca de experiências sobre ações, ideias, leituras, estratégias, inspirações e 

práticas sustentáveis nos âmbitos da gestão municipal, do desenvolvimento 

comunitário, da gestão empresarial, da construção civil, etc. 

 

Algumas atividades que podem fazer parte da feira: 

 

 Oficinas gratuitas, exposição de produtos à base de materiais 

recicláveis; 

 Blitz da coleta seletiva/reciclagem (para distribuição de panfletos da 

coleta nos semáforos); 

 Oficina de compostagem caseira; 

 Oficina de produtos de limpeza ecológicos; 

 Oficina de artes para crianças com utilização de materiais 

reaproveitáveis (exemplo oficina do puff de pneu). 
 

http://www.unimedlondrina.com.br/publicacoes/40/pdf.pdf
http://www.imasul.ms.gov.br/controle/ShowFile.php?id=126502


 

 

 

 

 Criar uma plataforma virtual para aprendizado relacionado à coleta 

seletiva, reciclagem, resíduos e aterro sanitário; 

 Elaborar a cartilha com atividades relacionadas à coleta seletiva (caça-

palavras, cruzadinha de resíduos sólidos, etc) que podem ser tanto 

impressas, disponibilizadas em pdf no site do CIRSURES ou, 

dependendo do caso, serem feitas em flash no site. 

 

Exemplo de jogo próprio para alunos de 1º ano 

 

Exemplo de jogo próprio para alunos de 1º ano 

 

 Organizar oficinas, tais como a do puff de pneu, construção de pipas, 

dentre outras que tenham cunho educativo e não competitivo; 



 

 

 Criar banneres educativos, por exemplo, dos 5R’s; 

 Adquirir caixas do tipo “brooks” de modo a viabilizar a separação de 

vidros na Cooperamérica; 

 Elaborar teatro de fantoches para trabalhos relacionados à coleta 

seletiva 

 Criar panfletos da coleta seletiva com picotes que pode tornar-se um 

brinquedo (por exemplo, um origami); 

 Distribuir de sacos diferenciados para acondicionamento de recicláveis 

 

Exemplo de sacolas utilizadas para coleta seletiva 

 Adquirir um data show para palestras; 

 Desenvolver modelos de templates de power point seguindo o design 

padrão da coleta seletiva (tom de verde, desenho da mão, logo 

CIRSURES, etc) 

 Aquisição de composteira doméstica para trabalhos de educação 

ambiental: 

 

Composteira doméstica 



 

 

 

 Palestras de Educação ambiental: 

 
 Sorteio de brinde no final de palestra para adultos tais como camisetas 

de garrafa PET, livros do tema (primavera silenciosa, sustentabilidade: O 

que é o que não é?), dentre outros. 

 

 Desenvolver brindes educativos da coleta seletiva, tais como: 

 

Modelo de caneca fibra de côco ou agenda em material reciclado 

 

Modelo de caneca em polietileno com aditivo que acelera degradação 

 

 

Modelo de calculadora ecológica 



 

 

 

3. Proposta de outros projetos 

 

 Elaboração de projeto, preferencialmente em parceria com a secretaria 

de assistência social ou secretaria de saúde, para empoderamento dos 

catadores da Cooperamérica; 

 Elaboração de projeto “bairro sustentável” ou “lixo zero” a ser implantado 

nas comunidades Rio América e Rio Carvão; 

 Elaboração de projeto piloto de compostagem no aterro sanitário que 

atenda inicialmente as comunidades Rio América e Rio Carvão; 

 Elaboração de projeto de central de reciclagem de vidros; 

 Implantação da A3P no CIRSURES e incentivo de implantação das 

mesmas nos municípios consorciados; 

 Implantação de PEVs padronizados em todos os municípios 

consorciados; 

 Implantar a coleta de eletroeletrônicos em Ecopontos; 

 Desenvolver parcerias para a implantação pontos de coleta seletiva de 
óleo de fritura usado; 

 Ampliação do acervo da biblioteca do CIRSURES referente ao tema de 

educação ambiental. 

 Instalação de sensor de ré nos caminhões da coleta seletiva; 

 Instalação do guarda-corpo nos caminhões da coleta seletiva conforme 

prevê o PPRA; 

 Instalador de jato de limpeza no caminhão 2 da coleta seletiva; 

 Organizar as gravimetrias das rotas da coleta seletiva de modo a serem 

efetuadas na esteira de catação e sem prejudiar a produção da 

cooperativa. 

  



 

 

Datas Comemorativas - Meio Ambiente 

Janeiro 

11 - Dia do Combate da Poluição por Agrotóxicos 

31 - Dia do Eng. ambiental 

 

Fevereiro 

2 - Dia Mundial das Zonas úmidas 

6 - Dia do Agente de Defesa Ambiental 

22 - Aniversário do IBAMA 

 

Março 

1 -  Dia do Turismo Ecológico 

2 - Aniversário do serviço Florestal Brasileiro - SFB 

16 - Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas 

21 - Dia Mundial Florestal 

22 - Dia Mundial da Água 

 

Abril 

15 - Dia da Conservação do Solo 

17 - Dia Nacional de Botânica 

19 - Dia do Índio 

22 - Dia da Terra 

28 - Dia da Caatinga 

 

Maio 

3 - Dia do Solo e do Pau-Brasil 

5 - Dia do Campo 

17 - Dia mundial da reciclagem 

22 - Dia Internacional da Biodiversidade 

27 -  Dia da Mata Atlântica 

 

Junho 

5 - Dia Mundial do Meio Ambiente 

8 - Dia Mundial dos Oceanos 

13 - Aniversário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

17 - Dia Mundial de Combate à Desertificação 

 

Julho 

10 - Aniversário de criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente 

12 - Dia do Engenheiro Florestal 

13 - Dia do Eng. sanitarista 

17 - Dia da Proteção das Florestas 

 

 



 

 

Agosto 

14 - Dia do Controle da Poluição Industrial 

28 - Aniversário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio 

 

Setembro 

3 - Dia Nacional do Biólogo 

5 - Dia da Amazônia 

11 - Dia Nacional do Cerrado 

16 - Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio 

20 - Dia Internacional da Limpeza de Praia 

20 - Dia do Eng. químico 

21 - Dia da Árvore 

22 - Dia da Defesa da Fauna 

 

Outubro 

3 - Dia Nacional das Abelhas 

5 - Dia das Aves 

12 - Dia Mundial para a Prevenção de Desastres Naturais e Dia do Mar 

15 - Dia do Consumo Consciente 

16 - Dia Mundial da Alimentação 

 

Novembro 

19 - Aniversário do Ministério do Meio Ambiente 

 

Dezembro 

10 - Dia Internacional dos Povos Indígenas 

19 - Aniversário da Agência Nacional de Águas - ANA 
 


