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Memorando Circular nº 01/RES/CGA/2018 

Florianópolis, 27 de março de 2018. 

Às unidades localizadas no Campus Trindade e unidade CCA Itacorubi. 

Assunto: Informações sobre a Coleta Seletiva Solidária 

 

1. A Gestão de Resíduos informa que a Coleta Seletiva Solidária (CSS) de resíduos 

recicláveis no campus Trindade e CCA, desde a sua inauguração em junho de 2017, já 

proporcionou a coleta e reciclagem de 20 toneladas de resíduos recicláveis. Este 

material foi coletado por Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Florianópolis, evitando o seu encaminhamento para o aterro sanitário e 

contribuindo para geração de renda nas cooperativas de catadores. 

 

2. Esta coleta é fundamentada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 

12.305/2010, e no Decreto federal nº 5.940/2006, que determina a “separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis”. 

 

3. Para melhor organizarmos as coletas, informamos que, na Trindade, o 

recolhimento nos Coletores da Coleta Seletiva Solidária (figura 1) ocorre todas as 

terças e quintas-feiras. Já as coletas nas lixeiras devidamente identificadas nas salas de 

trabalho (figura 2) ocorrem nas segundas e quartas-feiras.  

 

Figura 1: coletor da coleta seletiva solidária Figura 2: sinalização das lixeiras nas salas de trabalho 
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4. De rllodo a evitar aglomerados de resíduos rios coletores, pedimos
encarecidamente a colaboração da comunidade para que deposite maiores volumes de
recicláveis nestes pontos apenas nas vésperas das coletes. Para coletes de resíduos
recicláveis em volumes que ultrapassem a capttcidade dos coletores, deve-se íàzer
solicitação via SPA para RES/CGA, usando o grupo de assunto resíduos sólidos (379) e
o assunto Colete «- resíduos recicláveis secos ( 1462).

5. Para aderir à CSS en] sua sala de tratlalho, escolha uma lixeira já existente e
sinalize com Q material disponível em http://ufscsustentavel.ufsc.br/coletaseletiva-
download/ ). E importante salientar que os recicláveis descartados nestas lixeirtts devem
estar limpos (sem restos de alimentos ou bebidas).

6. Mais informações sobre a CSS podem ser obtidas em
uRcsustentavel.uRc.br/coletaseletiva. l lavando dúvidas, reclamações ou sugestões,
entrar eln contato pelo e-tTlail gestaocleresiduos(@comtato.ufsc.br ou pelo ntmal 3836.
Precisarllos do retorno da soir)unida(te universitária para continuar desenvolvendo o
sistema da CSS.

7. Por Him, convidam-nos todos a participaien] e fortalecerem a CSS, sentia

multiplicadores da ideia e sepitrando corretamente seus resíduos.

8 Agradecemos zt cooperação da coirunidade universitária
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