
Ação reciclagem de óleo - Passo a Passo
Comitê Vila Velha

Link da ação no portal:
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/ca135450-d81e-401d-9f33-b559e66460bf

Passo 1: Identificação da OS
Descobrimos um Instituto próximo a Garoto que trabalhava com a reciclagem do óleo,
transformando-o em sabão. O Instituto Verde Vida faz sabão em barra, com uma receita que
rende 2kg de sabão por quilo de óleo, aproximadamente.
Esse sabão pode ser doado diretamente ou trocado por moedas verdes. Isto fica a critério do
instituto.
Caso queiram contactá-los para saber mais sobre o funcionamento do instituto, deixamos aqui
o contato do Sr. João (tesoureiro do Instituto Verde Vida): (27) 99278-6767.

Passo 2: Mapeamento das necessidades
Entramos em contato com o instituto e após entendermos o seu funcionamento como uma
espécie de banco cooperativo e da sua Moeda Verde para ajudar a comunidade local,
fechamos o acordo para doarmos o óleo de cozinha para reciclagem.

Passo 3: Logística - parceria para entrega do óleo arrecadado
Aí para garantirmos a logística, verificamos com a Corpus (empresa que recolhe o lixo aqui na
Garoto) a viabilidade deles levarem o óleo para nós ao Instituto, já que para eles seria caminho.
Eles aceitaram prontamente e passaram a realizar as entregas, Vejam mais informações no
Passo 6.

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/ca135450-d81e-401d-9f33-b559e66460bf


Passo 4: Lançamento da ação - plano
Com isso tudo acordado e organizado, associamos o início dessa ação com o Dia Mundial da
Água.

Passo 5: Sensibilização
Na data da ação, explicamos aos colaboradores como o óleo deveria estar (em garrafas pets
tampadas), explicamos sobre o impacto do óleo na rede de esgoto e como polui a água.



Passo 6: Viabilização / Prosseguimento
Disponibilizamos dois armários em pontos estratégicos da Fábrica, para que os colaboradores
coloquem essas garrafas de óleo usado. Para evitar que o material fique exposto na portaria
por muito tempo ou provoque algum incômodo, a Corpus retira as garrafas do PEV e leva até
um pequeno depósito fechado com piso impermeável, onde armazenamos resíduos, no prédio
anexo.

Veja na ação no portal:
> documentos relacionados à ação;
> fotos, e;
> pdfs dos materiais de comunicação e móvel de recebimento do óleo para reciclagem:
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/ca135450-d81e-401d-9f33-b559e66460bf

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/ca135450-d81e-401d-9f33-b559e66460bf

