MANUAL DA CAMPANHA DE COLETA
DE RESÍDUO ELETROELETRÔNICO

A Campanha de Coleta de Resíduo Eletroeletrônico é uma ação
desenvolvida pela Estação de Metarreciclagem e parceiros com o intuito
de proporcionar à sociedade uma opção de descarte desses resíduos e
também de equipamentos eletrônicos e de informática.
Esse manual é um conjunto de peças visuais e orientações que objetivam
promover a comunicação dessas ações e instrumentalizar o parceiro
sobre como agir e administrar um posto de coleta ou uma campanha.

Obrigado e... #TamosJuntos
Obrigado por aceitar fazer uma campanha de coleta de lixo eletrônico.
Que bom que você topou esse desafio. A equipe da Estação de
Metarreciclagem agradece sua iniciativa e pré-disposição.
Portanto você deve estar com várias perguntas e dúvidas sobre como
realizar a campanha, correto?
Para contribuir com sua iniciativa foi que preparamos essa cartilha
com as principais orientações e procedimentos de maneira a alcançar o
maior número de pessoas possível e coletar a maior quantidade de
materiais e resíduos.
Muito rapidamente sempre lembramos as pessoas que praticamente
todos os bens que consumimos utilizam algum tipo de matéria prima
para sua produção. E essa matéria prima é, em sua maioria, extraída da
natureza. Porém, com o consumismo desenfreado e cada vez maior da
população a natureza não dispõe de matéria prima para as próximas
gerações.
Em resumo a reciclagem deixa de ser apenas uma ação bonita e passa
a ser uma questão de sustentabilidade do planeta. Nós agradecemos a
sua iniciativa e o planeta também.
Vamos lá então?

Ok, mas o que é a Estação de Metarreciclagem?
A Estação de Metarreciclagem é um projeto que oferece capacitação
em informática a jovens e adultos, como informática básica, suporte
técnico e manutenção de computadores, eletrônica, robótica livre e
edição de vídeo e áudio. Lá também são recondicionados
computadores, ou seja, os alunos fazem manutenção nos
computadores, instalam softwares livres, trocam peças e
componentes que apresentam defeitos e limpam os equipamentos.
Depois esses computadores são doados a escolas, bibliotecas,
associações, telecentros e também para a melhoria de serviços
públicos.
Além de tudo isso a Estação de Metarreciclagem ainda promove a
reciclagem dos resíduos eletroeletrônicos. Computadores, celulares,
televisores e tantos outros equipamentos são desmanchados,
separados por tipo de matéria prima e depois enviados às indústrias
que transformam o resíduo em novos produtos. A Estação de
Metarreciclagem está instalada em Valparaíso de Goiás.

Estrutura necessária
Para a realização da campanha a Estação de Metarreciclagem
disponibilizará 01 caixa de coleta, 01 banner e 100 panfletos (em média)
de divulgação da campanha, de acordo as ilustrações e especificações a
seguir.

PANFLETOS
BANNER
Tamanho 80cm de largura
por 120cm de altura.

Quadro para fixar
o período da campanha.

Período da campanha

CAIXA DE COLETA
Tamanho 90cm de largura
por 90cm de altura e
120 cm de comprimento.
A caixa é plástica e coberta, o que
facilita o acondicionamento.
É importante que você separe um
espaço adequado para deixar a
caixa fixa durante o período da coleta.

O que receber durante a campanha?
A Estação de Metarreciclagem trabalha com a coleta e a destinação
correta de quase todo tipo de equipamentos eletroeletrônicos e de
informática. Mas quando falamos assim é difícil imaginar o tamanho
desse universo de materiais.
Costumamos dizer que todo equipamento que conduza energia ou
transmita dados nós coletamos. Para facilitar e exemplificar
preparamos a relação seguir:

Informática

Televisores

Eletroeletrônicos

Microcomputador, monitor (tubo, Lcd, Led,
Plasma), notebook, servidor, teclado, mouse,
modem, roteador, impressora, estabilizador,
tablet e no-break.
Televisão de tubo de imagem, Led, Lcd e
Plasma.
Vídeo cassete, DVD player, aparelho de som,
controle remoto, forno microondas, secador de
cabelo, prancha de cabelo.

Aparelhos telefônicos

Aparelho celular, acessórios, smartphone,
aparelhos telefônicos com e sem fio, fax e
secretária eletrônica.

Resíduos eletrônicos

Baterias de notebooks, baterias de no -breaks,
chapas de raio X, cabos de força, cabos,
carregadores e adaptadores.

Lâmpadas, pilhas, baterias, papel, plástico, copos,
NÃO
RECEBEMOS bitucas de cigarro, vidro e resíduos orgânicos.
Importante sensibilizar as pessoas a evitar que se retire
equipamentos já descartados, mesmo que para fins de
aprendizagem, pois esses resíduos acabam sendo descartados de
maneira inapropriada. Além disso inviabilizam a campanha.

Como devo organizar uma campanh

Para colaborar com a
organização da
campanha algumas
dicas são
fundamentais.
São elas:

MOBILIZAÇÃO DO
PÚBLICO
A definição do público e a
mobilização dele é fator de
sucesso da campanha. Lembrese que as pessoas possuem
rotinas diferentes e o lixo
eletrônico está ocupando um
local na sua residência ou no
local de trabalho.

LOCAL
É muito importante divulgar
o local exato onde acontecerá
a ação e, especialmente, onde
ficará a caixa coletora para
que as pessoas descartem
seus resíduos.

ha de arrecadação de lixo eletrônico?

DEFINIR A DATA
E O PERÍODO
Definir o período da ação
é fundamental para o sucesso.
Sugerimos uma campanha mínima
de 1 semana e máxima de 30 dias.
É sempre no final da campanha que
aparece o volume maior de
descarte.
Não se preocupe, isso é natural.

RESPONSÁVEL PELA
CAMPANHA
Defina quem será a pessoa
responsável pela campanha,
qual será a sua participação e
como as pessoas a
encontrarão (telefone, email,
whatsapp).

Divulgando a campanha
A divulgação da campanha de coleta de resíduo eletrônico pode-se
utilizar dos vários meios disponíveis. Listamos alguns dos principais.
Facebook: Essa mídia social facilita muito a divulgação de
campanhas de coleta. Para um melhor resultado da ação
sugerimos a divulgação na Fan Page (do condomínio ou
da empresa realizadora da campanha) utilizando um
panfleto.
Marcar as pessoas na publicação é uma forma de
melhorar a divulgação, direcionando às pessoas a qual se
quer divulgar. Criar um evento com data e convidar as
pessoas também é super bacana.
Whatsapp: Uma poderosa ferramenta de divulgação e
que tem rendido bons resultados. Caso haja um (ou mais)
grupo sugerimos divulgar o panfleto da campanha de
coleta, destacando o período de realização e o tipo de
material que pode ser descartado.

www

Site: Caso disponha de site ou blog sugerimos publicar
uma matéria prévia divulgando a ação colocando em
destaque o período de realização e o tipo de material que
pode ser descartado.
Mídia impressa: quando acontecer em condomínios
sugerimos sempre divulgar para os moradores. Para isso
pode-se utilizar de panfletos, cartazes na portaria, no(s)
elevador(es), na garagem e outros pontos de fluxo de
pessoal.

Boca a boca: sem dúvida é uma das melhores
comunicação com as pessoas, o contato direto e a
informalidade. Sugerimos sempre ajudar as pessoas a
identificar que elas geram lixo eletrônico e nem sempre
percebem. E o que é pior, acabam descarte no lixo comum.
É bacana também ilustrar para as pessoas qual a
destinação desse material realizado pela Estação de
Metarreciclagem.
Para ajudar a ilustrar, considere:
Ÿ As pilhas do controle remoto.
Ÿ Uma radiografia (ou Raio X).
Ÿ Mídia de CD ou DVD.
Ÿ A televisão antiga.
Ÿ O celular que não funciona mais. E o seu carregador :)
Ÿ O tablet que não quer mais funcionar.
Ÿ A impressora sem uso.
Ÿ O modem queimado na última chuva.
Ÿ O receptor de TV a cabo que não se utiliza mais.
Ÿ E até mesmo o computador antigo que ta encostado.

Para materiais de divulgação adicionais como fotos,
vídeos e outras campanhas realizadas acesse nosso site:
www.doeseucomputador.org.br
ou leia o código ao lado com seu celular ou tablet.

Como acionar a Estação de Metarreciclagem para
coletar o material.
A Estação de Metarreciclagem poderá recolher semanalmente o
volume já arrecadado de material ou ao término da campanha, a
depender da quantidade de material arrecadado.
É importante no recebimento da infraestrutura já deixar acertado com
nosso colaborador o período da campanha e a data para retirada do
material.
Dúvidas, orientações e agendamento da retirada pode ser feito pelo
nosso telefone que é o 61. 3559-1111.

Finalizando a campanha
Sugerimos que após finalizar a campanha também se divulgue o
resultado seguindo os meios escolhidos e propostos anteriormente.
Isso é importante para o seu trabalho e também para a população
entender o volume de resíduos que deixaram de ser descartados na
natureza.
Na semana seguinte ao término da campanha lhe enviaremos o
Certificado de Destinação de Resíduos, igual ao modelo abaixo.

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CORRETA
DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS
CERTIFICAMOS QUE O

CONDOMÍNIO DO EDIFICIO XXX
ENTREGOU À ESTAÇÃO DE METARRECICLAGEM
www.estacaodemetarreciclagem.org.br

822,4Kg DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS
ARRECADADOS DURANTE A CAMPANHA DE COLETA
E QUE FORAM DESTINADOS À DESCARACTERIZAÇÃO
E RECICLAGEM DOS COMPONENTES.

Valparaíso de Goiás-GO, 01 de fevereiro de 2016.

Vilmar Simion Nascimento
Coordenador

Mãos à obra!!!
Esperamos que essa cartilha tenha reunido informações o suficiente
para que sua campanha seja um sucesso. Conte para seus amigos e
para outros parceiros também sobre a campanha e fale da gente, pois
estamos a disposição para realizar campanhas em outros locais.
Agradecemos mais uma vez sua iniciativa e disposição e conte
conosco. Atenciosamente,
Equipe da Estação de Metarreciclagem.

