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REDUZIR, REUTILIZAR
E RECICLAR

REDUZIR, REUTILIZAR
E RECICLAR

Os resíduos urbanos, sem o devido tratamento, prejudicam e contaminam gravemente o 

ambiente, o que contribui, entre outras causas, para o aumento do aquecimento global do planeta.
O princípio dos 3 R's tem como objetivo sensibilizar as pessoas para uma correta 

gestão dos resíduos urbanos.
Quando falamos em qualidade de vida, devemos estabelecer critérios ambientalmente corretos, que 

encontrem ressonância na qualidade de vida que queremos. Isso vale também para nosso local de trabalho.

3 R's - REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR:

Reduzir, Reutilizar e Reciclar são mais que atos de conscientização: SÃO ATOS DE CIDADANIA.

Se olharmos sem preconceito para o lixo, poderemos verificar que muitas coisas não são exatamente lixo.

Uma parte do que vai para o lixo pode ser reciclada, o que evita que 
mais matérias primas sejam retiradas da natureza. Vidros, latas 
(alumínio e aço), plásticos e papéis são exemplos disso. Esses materiais 
são utilizados para fabricar novos produtos.

RECICLAR:

Um segundo passo importante é o reaproveitamento de tudo o que estiver 
em bom estado: material de expediente, equipamentos, peças, móveis, restos 
de divisórias, cortinas, vidros; etc. O bom senso e a criatividade de cada um 
vão estabelecer, com certeza, novos padrões de conduta, mais adequados 
quanto ao uso racional de bens permanentes e de consumo.

REUTILIZAR:

Um bom começo é reduzir o consumo, o desperdício e os gastos excessivos 
com material de expediente, de limpeza e higiene, de manutenção de 
equipamentos e veículos. Deve também ser considerada a compra 
indiscriminada de móveis e muitos outros itens perfeitamente dispensáveis.

REDUZIR:

Trabalhando com os 3R’s:
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