Sugestão para conduzir as visitas em 9 de outubro de 2014
Apresentação
No
1

Mostrar álbum

Explicar a compostagem

O que dizer

Aplicar questionário

Despedida

O que fazer

Tempo

Falando com quem receber
(Se a equipe for recebida pelo responsável, seguir para item 2):

Bom dia, nós viemos conversar sobre este projeto da prefeitura e do
governo do Estado, para reduzir o lixo que vai daqui da região para o
aterro municipal - que já está ficando superlotado. O responsável está?
Se a equipe souber o seu nome, melhor usá-lo. Se o responsável não estiver ou não for
receptivo, seguir logo para a próxima visita.

Mostrar e entregar o
folheto para quem receber
a equipe

45’’

Bom dia, nós viemos conversar sobre o projeto de redução do lixo, você
deve ter recebido a carta da AMAR, avisando do projeto e da nossa
visita.Você gostaria de conhecer melhor o projeto e colaborar para tornar
nossa região um exemplo de manejo ecológico dos resíduos que
geramos? Podemos mostrar umas fotos do que precisa ser feito?

Entregar um folheto.
Avaliar a reação e o
interesse do responsável

45’’

É muito simples, mas primeiro é bom ter uma ideia da dimensão do
problema no município e no Brasil

Abre o álbum

15’’

Em média, cada brasileiro gera um quilo de resíduos por dia. Os 200
milhões de brasileiros geram 200 mil toneladas de lixo diariamente.

Mostra a pág. 2

15’’

Os resíduos orgânicos são mais da metade do que é jogado no lixo.
Depois vêm os resíduos recicláveis, e por fim os inservíveis (rejeito) e os
perigosos (que exigem cuidados especiais)

Mostra a pág. 3

15’’

Os recicláveis devem ser separados limpos para serem recolhidos pela
coleta seletiva às 3as-feiras. Eles vão para a Associação dos Catadores
em Resende, onde geram renda para 30 pessoas. Vocês já separam?

Mostra a pág. 4 e 5

30’’

Existem materiais que não têm reaproveitamento (pelo menos não
atualmente) e devem ser destinados ao caminhão da coleta regular

Mostra a pág. 6

30’’

8

Os resíduos perigosos devem ser separados e encaminhados ????

Mostra a pág. 7

30’’

9

Nosso projeto tem um foco especial no reaproveitamento dos resíduos orgânicos
da cozinha e jardim, transformando-os em adubo por meio da compostagem.

Mostra a pág. 8

30’’

Existem duas maneiras principais para compostar resíduos orgânicos com
simplicidade e segurança: em leiras e em composteiros.

Mostra a pág. 9

30’’

A compostagem em leira é melhor para tratar volumes maiores, e onde houver
mais espaço.

Mostra a pág. 10

30’’

Para volumes e espaços menores, dois cilindros desses bastam. Um recebe
resíduos novos, e no outro os materiais antigos ficam “curtindo”.

Mostra a pág. 11

30’’

13

Os materiais que podem entrar na compostagem doméstica são esses.

Mostra a pág. 12

45’’

14

Agora que você já tem uma boa ideia do que é preciso fazer para reduzir os
resíduos que vão entulhar a natureza, gostaríamos de fazer umas perguntas
para podermos avaliar a adesão do comércio local ao projeto, o volume de
resíduos que vamos reciclar, e o apoio que precisamos prestar.

Mostra e aplica questionário

180’’

Muito obrigado, entraremos em contato para marcar uma visita de orientação
para a separação dos recicláveis e destinação dos orgânicos.

Agradece e se despede.

30’’
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Tempo total da visita

10 min

