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Reciclando
brinquedos
A Capitã Recicla quer reciclar esse
carrinho de plástico. Encontre a metade
que completa o brinquedo para ajudá-la.

É tão bom ver essas
crianças brincando
enquanto o planeta
segue em harmonia
com a natureza.
As plantas se alimentam da energia do
sol e dos nutrientes presentes no solo.

Suas folhas e
frutos servem
de alimento para
insetos e outros
animais menores.

E esses insetos e animais
menores se tornam alimento
para outros animais maiores.

E quando chega
a hora deles, são
transformados em
nutrientes para
o solo, e o ciclo
começa novamente.

Espere...

Está tão tranquilo
que eu até vou
tirar um cochilo
debaixo da árvore
no pé daquela
montanha de lixo.

O que??
?

Como é possível existir tanto
lixo acumulado em um único
lugar? Preciso investigar.
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Capitã
Recicla!
Eu acho
que todo
a
mundo jog
lixo lá.

É verdade! Lá
em casa, sempre
que alguma coisa
quebra ou lançam
algo mais novo
e mais legal,
descartamos o
antigo lá. É assim
que funciona!

Não, esc
ute
existe um m aqui,
a
melhor forma
de fazer
isso: voc
ês
ouviram já
falar
nos 3 R
’s?

Não!
O que é isso?

Significa: Reduzir,
Reutilizar e Reciclar.
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É só usar a imaginação e
adicionar umas coisinhas
aqui e aqui, e pronto!
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Uau! Não
sabia que
poderíamos
fazer isso.
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Nem sempre é possível
reutilizar, mas nesses
casos, o melhor a ser
feito é reciclar.
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Algumas coisas puderam ser consertadas e voltaram
a ser usadas, outras foram descartadas corretamente.

Assim, foram
transformadas
novamente em
matérias-primas,
reduzindo o
desperdício.
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E não se esqueçam, amiguinhos,
ao armazenarem o óleo de
cozinha usado em uma garrafa
plástica e levar para um ponto
de entrega, vocês garantem
a reciclagem do óleo e da
embalagem! Eu conto com vocês
e nosso planeta agradece!

Labirinto
Ajude a Capitã Recicla encontrar o
caminho certo até o ponto de entrega
de óleo usado, para que ele possa ser
reciclado e utilizado novamente.
novamente

A MISSÃO DA CAPITÃ RECICLA NÃO TERMINA AQUI.
AINDA EXISTE MUITO ÓLEO DE COZINHA PARA RECICLAR!

Eu tenho alguns SUPERPODERES
SUPERPODERES...
CINTO DE UTILIDADES:
essas são as
ferramentas que
uso para combater o
descarte errado do
óleo de cozinha!

ANEL DO
CONHECIMENTO:
Com ele, eu espalho
a luz da educação
ambiental!

RAIO RECICLADOR:
Com ele, eu capturo
e transformo tudo
o que pode ser
reciclado!

Minha capa e minha
roupa SÃO feitAs A PARTIR
DE garrafas PET. EU SOU
ECOLOGICAMENTE CORRETA
DOS PÉS À CABEÇA!

PRONTO PARA FAZER A SUA PARTE?
PARTICIPE COM SUA FAMÍLIA DO
PROGRAMA ÓLEO SUSTENTÁVEL.
SUSTENTÁVEL

Juntos com a ABIOVE e o Óleo Sustentável,
vamos contribuir com a reciclagem do óleo de cozinha usado.
Acesse o site e confira o ponto de entrega mais próximo da sua casa:

www.oleosustentavel.org.br

