ÓLEO: Descarte inadequado contamina o meio ambiente.

Recicle-o!

Associação Brasileira para Sensibilização, Coleta
e Reciclagem de Resíduos de Óleo Comestível.

(Proteção de Águas + Geração de Trabalho e Renda)

Associação Brasileira para Sensibilização, Coleta
e Reciclagem de Resíduos de Óleo Comestível.

A vida tratada com respeito.

O óleo jogado no ralo ou na pia, além

de impermeabilizar caixas de passagem
e fossas sépticas, pode entupir o
encanamento.

Ao ser transportado pelo esgoto, o
óleo chega aos rios, lagos e etc.
Não jogue o óleo usado em bueiros ou na
pia da sua cozinha. Isto pode gerar mais

Por ser mais leve, o óleo forma uma camada

problemas do que você imagina.

sobre a superfície da água impedindo a

oxigenação. Isso pode causar até mesmo

o fim de algumas espécies de peixes e plantas
Para que isso não aconteça,

aquáticas.

após usar o óleo, espere esfriar

Leve o óleo ao posto de recicla-

bem fechado.

cia. Lá você vai encontrar contai-

e despeje-o em um vasilhame

gem mais próximo da sua residên-

Este óleo é levado para um local de tratamento.

ners para reciclagem de vidro,

Depois de tratado ele serve para a produção de

metais, plásticos e papéis.

sabão, tintas e vernizes, graxa, biodiesel, etc.

E também você verá uma

bombona AZUL, na qual
estará escrito ÓLEO
IMPRÓPRIO AO

CONSUMO HUMANO.

Óleo
impróprio
ao consumo
humano

Despeje o seu óleo usado

A reciclagem gera trabalho e renda para comunidades, tirando
toneladas de material do meio ambiente, preservando águas.

lá dentro.

Divulgue a idéia para seus amigos e vizinhos.
Para mais informações, entre em contato com SAC McCain 0800 704 3236, ou com ECÓLEO www.ecoleo.org.br - (011)3081-3418

EXISTE SEMPRE UM ECOPONTO NAS PROXIMIDADES. CONSULTE!

ECOPONTO :

APOIO:
e

Experimente!!!

SAC McCain: sac@mccain.com.br
www.mccain.com.br
0800 704 3236
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