
A ALICC irá receber doações de um programa de reciclagem consciente, que visa retirar do meio 
ambiente poluentes transformando-os em recicláveis que serão aproveitados sem nenhum malefício para 
o nosso planeta. 
1) COMO FUNCIONA ESTE SISTEMA? 
Através da coleta de lixo reciclável consciente, iremos ajudar o meio ambiente retirando dele poluentes 
que podem ser reciclados.  
O valor arrecadado será doado para a ALICC. 
2) COMO IRÁ FUNCIONAR A COLETA DOS PRODUTOS 
A coordenadora ficará responsável pela coleta de todos os produtos, e envio para as empresas cadastradas.  
O material será coletado a cada quinze dias e enviado para descarte apropriado nas empresas cadastradas  
Os coletores podem ser usados por todos os colaboradores, bem como toda a sociedade de Limeira.  
Quanto mais pessoas colaborarem, maiores serão as caixas e mais pontos teremos com a coleta destes 
produtos.  
E ainda ao descartarem estes produtos em locais adequados, as pessoas estarão ajudando a evitar a 
contaminação do ambiente e a estimular o reaproveitamento desses materiais, uma vez que eles serão 
reciclados. 
3) COMO FUNCIONA O PROGRAMA DE PONTOS  
-As doações em dinheiro para as entidades acontecem duas vezes por ano. Os resgates efetuados até o dia 
30 Abril são revertidos em doações entre os meses de Junho e Julho. Já os resgates efetuados até 31 de 
Outubro são convertidos entre Novembro e Dezembro.  
4) QUAIS SÃO OS PRODUTOS QUE JÁ PODEMOS COLETAR (EMPRESAS já CADASTRADAS) ? 
4.1 BRIGADA DE INSTRUMENTOS DE ESCRITA FABER-CASTELL 
Que tipos de resíduos são aceitos na Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-Castell? 
Todos os tipos de lápis grafite, lápis de cor, lapiseiras, canetas, canetinhas, borrachas, apontadores, 
destaca textos, marcadores permanentes e marcadores para quadro branco usados e que não tenham mais 
utilidade, independente da marca, podem ser enviados para a Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-
Castell! 
Como eu envio os resíduos? 
Opção 1 (Maneira Eco Amigável!): Junte todos os resíduos coletados em uma caixa, respeitando o peso 
mínimo de 1020g para o envio. 
4.2 ) Brigada de Saúde Bucal Colgate® 
Que tipos de embalagens são aceitas na Brigada de Saúde Bucal Colgate? 
Todos os tipos de escovas de dente e as suas respectivas embalagens, assim como os tubos e caixas de 
creme dental, independente do tamanho e marca, podem ser enviados para a Brigada de Saúde Bucal 
Colgate! 
4.3 ) Brigada de Esponjas Scotch-Brite 
Que tipos de embalagens são aceitas na Brigada de esponjas Scotch-Brite? 
Neste programa de coleta, vocês poderão enviar esponjas de limpeza de uso doméstico, de todos os 
tamanhos e marcas. Não aceitamos esponjas com graxa, óleo de carro e derivados. 
Coloque todas as esponjas limpas dentro de um saco resistente, dessa forma você evita a contaminação e 
aparição de possíveis odores e insetos. Coloque esse saco dentro de um caixa de papelão ou qualquer 
outro material já usado. Brigada Protetores do Planeta. 
4.4 ) Brigada Protetores do Planeta – Coppertone 
Que tipos de embalagens de protetor solar são aceitas na Brigada Coppertone Protetores do Planeta? 
Nós aceitamos todas as embalagens de protetor solar vazias de todas as marcas e tamanhos. 
• LOCAL DA COLETA:  
• RUA BOA MORTE, 922, SALA 31/32 CENTRO – LIMEIRA 
HORÁRIO COMERCIAL DE 2ª. FEIRA À 6ª. FEIRA DAS 9:00 AO 12:00 E DAS 14:00 ÀS 17:00 
Para maiores informações e dúvidas, entre em contato pelo telefone: (019) 3702-3824. 
Caso deseje ser um Colaborador, basta enviar um email para cvassuncao76@gmail.com 
 


