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“

”

homens que se não comprem nem se vendam;
homens que no ín�mo da alma sejam verdadeiros e honestos;

A maior necessidade do mundo é a de homens:

homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato;

como a bússola o é ao polo;
homens que permaneçam firmes pelo que é reto,
ainda que caiam os céus.

homens, cuja consciência seja tão fiel ao dever

Educação, p. 57



Envolver os desbravadores num trabalho ecológico e social fazendo do Campori um evento 

ambientalmente sustentável e limpo;

Os materiais recicláveis serão contabilizados e des�nados de maneira ambientalmente corretos.

O impacto ambiental causado pelo lixo descartado de maneira errada tem sido gigantesco na 

nossa sociedade.

Esta car�lha tem por obje�vo orientar os desbravadores, cozinheiros e auxiliares de cozinha 

quanto ao recolhimento, seleção e tratamento do lixo produzido na cozinha e na área de 

acampamento do seu clube. Esse lixo devidamente recolhido, selecionado, limpo e embalado, 

deverá ser conduzido à agência do Banco Global, onde será pesado e trocado pela moeda do 

Campori, de acordo com o valor es�pulado na tabela de preços, variável conforme a demanda ou 

câmbio.

Seja um amigo da natureza, par�cipe!

OBJETIVOS

Os valores acumulados pelo clube serão u�lizados na loja do Banco Global para trocar por itens e 

brindes a serem definidos pela organização do V Campori da DSA.

Ensinar aos juvenis que o lixo tem “valor” e “alimenta” muitas famílias, se tratado de maneira 

adequada;

PARTICIPANTES

Os desbravadores, cozinheiros e auxiliares de cozinha tomarão parte a�va no projeto, 

recolhendo, selecionando, tratando e conduzindo o lixo produzido na cozinha e na área de 

acampamento do seu clube até a agência do Banco Global.

Reduzir a mão-de-obra de limpeza no Campori.

Introdução



Garrafa PET
Embalagens tais como garrafas de refrigerante, garrafas de água mineral, 
recipientes de óleo de cozinha, etc. Devem ser entregues limpos, secos, 
sem odor e compactados.

PLÁSTICOS

Plás�co
Recipientes de margarina, garrafas de iogurte, garrafas de leite, sacolas 
plás�cas, etc. Devem ser entregues limpos, secos, sem odor e 
compactados.

PLÁSTICOS

Vidro
Garrafas e potes de vidro devem ser entregues limpos, secos e sem odor. 
Vidros quebrados devem ser entregues dentro de recipiente plás�co (ex.: 
garrafa PET)

VIDROS

Papel
Folhas, folhetos, etc. Devem ser entregues limpos, secos, sem odor e 
compactados. Não aceitaremos papel higiênico.

PAPÉIS

Papelão
Devem ser entregues limpos, secos, sem odor e compactados.

PAPÉIS

Tetra Pak
Embalagens de leite, creme de leite, suco, etc. Devem estar limpas, secas, 
sem odor e compactadas.

PAPÉIS

Itens aceitos pelo
Banco Global



Pilha e bateria
Devem ser entregues em saco plás�co.
Obs.: Não tenha contato direto com pilhas e baterias velhas. Use luva 
para proteção.

PERIGOSOS

Alumínio
La�nhas de refrigerante e/ou suco, panelas, papel laminado, etc. Devem 
estar limpos, secos, sem odor e compactados.

METAIS

Lata de metal
Latas de milho, ervilha, feijão, carne vegetal, creme de leite, etc. Devem 
estar limpas, secas, sem odor e compactadas.

METAIS

Palito de picolé
Devem ser entregues limpos, secos, em grupos de 10 unidades e presos 
com elás�co de dinheiro.

MADEIRAS 10

Embalagem de picolé
Devem ser entregues limpas, secas e acondicionadas em saco plás�co (a 
par�r de 10 unidades).

10PLÁSTICOS

Copo descartável
Devem ser entregues limpos, secos e em grupos de 10 unidades, 
acondicionados em saco plás�co.

10PLÁSTICOS

LEGENDA

entregar limpo entregar seco entregar sem odor

entregar em invólucro rígido

entregar em sacos plás�cos

10 entregar agrupadoentregar compactado



NÃO SIMTRIAGEM

Funcionamento

VOLTA PARA O CLUBE
(reorganizar)

RECEPTOR

CONDICIONADOR

PESAGEM
DO LIXO

BAGS

ENCAMINHA
FICHA COM PESO

MESÁRIO 1CAIXA

PAGAMENTO

VOLTE SEMPRE!

TERMINA
PREENCHIMENTO

DA FICHA
MESÁRIO 2

REPASSA
FICHA PARA

COMPUTADOR

NÍVEL 3 – MESÁRIOS: O mesário 1 terminará o preenchimento da ficha para determinar o preço 

a ser pago pela venda do material. Após, o mesário encaminha a ficha do clube para o mesário 2 

que fará o lançamento dos dados no sistema oficial do Banco Global e dará um recibo para o 

desbravador(a) ir ao próximo nível.

O desbravador(a) poderá voltar sempre trazendo novos materiais para serem vendidos, iniciando 

todo o processo novamente.

NÍVEL 1 – TRIAGEM: Primeiro, o lixo passa pela triagem para conferência se está de acordo com o 

solicitado. Se não es�ver, o mesmo voltará para que seja reorganizado. Mas se �ver ok passará ao 

próximo nível.

No fluxograma temos o passo a passo (níveis) do funcionamento do atendimento do Banco 

Global. O desbravador(a) chega com seu resíduo sólido (lixo) separado e compactado conforme já 

especificado.

NÍVEL 2 – RECEPTOR-ACONDICIONAMENTO: O receptor faz a pesagem do material anotando 

essa informação na ficha do clube. Após a pesagem o material vai para o acondicionamento. O 

desbravador recebe a ficha para ir ao próximo nível.

NÍVEL 4 – CAIXA: Com o recibo em mãos o desbravador(a) passará no caixa para receber a 

quan�a a ser paga pelo material vendido.



O MEIO AMBIENTE AGRADECE
V Campori Sul Americano – A melhor Aventura
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