
Quando já não são úteis, não podem ser 
descartados no lixo comum, por conterem metais 
pesados (prata e outros componentes tóxicos) que 
agridem o meio ambiente e podem levar séculos para 
se decompor. Em parceria com a empresa Reprata, 
estamos disponibilizando os coletores para esta ação.

FILMES RADIOGRÁFICOS:

NOVAS CAMPANHAS DE DESCARTE 
CORRETO DE RESÍDUOS: 

A preocupação com a Sustentabilidade e Qualidade de Vida sempre foi uma diretriz do  
Centro Universitário São Camilo.  O Projeto 5Rs atualizou e ampliou as noções de reciclagem e cuidados am-
bientais, reestruturando suas ações para uma política que prioriza a redução do consumo e o reaproveitamen-
to dos materiais, a partir dos conceitos: REDUZIR, RECUSAR, REPENSAR, REUTILIZAR e RECICLAR.

A ação deste projeto é a tradução de uma das funções da extensão universitária: levar os conhecimentos 
de ensino e pesquisa para transformar a realidade social e de saúde dos colaboradores e alunos do Centro 
Universitário, e também da comunidade à nossa volta. 

As mudanças e estratégias de intervenções estão sendo divulgadas de diversas formas. Estamos trabalhando 
com a coleta seletiva do lixo, temos algumas diretrizes da empresa que contratamos e que nos garante o 
destino correto (ao final deste comunicado estão algumas orientações para o descarte correto).

A campanha da coleta de lixo eletrônico está de volta! Foram colocadas caixas para coleta no Campus Pompeia 
(próxima aos elevadores – bloco A) e no campus Ipiranga (próximo aos elevadores, bloco B), para descarte de 
equipamentos eletrônicos em desuso (como monitores de computador, telefones celulares, impressoras, câme-
ras fotográficas) que são direcionados para uma empresa direciona para correto descarte ambiental. 

Venha participar conosco desta grande ação do Centro Universitário São Camilo!
Contato: eqextensao@saocamilo-sp.br

Projeto 5Rs: Equipe de Extensão e Pesquisa 
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Avenida Nazaré, 1501
Campus Pompeia 
Rua Raul Pompeia, 144 
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Buscando atender as metas 
do nosso projeto de extensão 

Universitária denominado 
5Rs, estamos divulgando 
nossas novas campanhas. 

Fechamos parcerias, 
e seremos agora ponto 
de coleta para resíduos 

específicos que não podem 
ser descartados no lixo 

normal (pilhas, baterias 
e filmes radiográficos).

Contêm metais pesados 
altamente nocivos ao 
meio ambiente e a saúde 
pública. Em parceria 
com a empresa GM&C, 
oferecemos os novos 
coletores desses materiais. 

 
Não podem ser jogados em lixo comum, pelo prejuízo ambiental e a saúde 
que pode provocar. O Projeto 5Rs com esta preocupação está referencian-
do locais que fazem esta coleta: 

CAMPUS IPIRANGA/PROMOVE (FARMACIA BOM PASTOR - R. Almirante 
Lobo, 243); CAMPUS POMPEIA (DROGA RAIA - Av. Prof. Alfonso Bovero, 
1452). Redes como Drogaria Raia, Drogaria São Paulo, Carrefour Drogaria 
também possuem postos de coleta.
  

A Campanha de Lixo eletrônico continua ativa, e os coletores estão alocados todos próximos.  
DIVULGUE! APOIE! PARTICIPE! REPENSE! 
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MEDICAMENTOS VENCIDOS:
PILHAS  E BATERIAS: 

LOCALIZAÇÃO DOS COLETORES DE PILHAS E BATERIAS E DE FILMES RADIOGRÁFICOS

PROMOVE (recepção, apenas pilhas e baterias) | IPIRANGA (bloco B, térreo) | POMPEIA (térreo, em frente aos elevadores).

Coordenação de 
Pesquisa e Extensão


