
FACIMA FIRMA PARCERIA COM 
SESCOOP/OCB – AL PARA 
REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS! 
No último dia 23/07/2012, a Diretora Geral da FACIMA, 

Profª Ana Paula Nunes participou da reunião realizada na sede da OCB/SESCOOP 

onde foi apresentado aos parceiros e convidados todo o processo de logística que 

será utilizado para dar continuidade ao projeto de coleta inteligente. Segundo 

Márcia Túlia, superintendente da OCB/SESCCOP-AL, trata-se de um projeto pioneiro 

e visionário que tem como objetivo, conscientizar pessoas e empresas a cerca da 

importância da reciclagem de materiais.  

Ressalta-se que a FACIMA é parceira desde o início desse 

trabalho, 07 de julho, onde doou um volume considerável 

de materiais recicláveis, foram mais de 02 caminhões com o 

objetivo de contribuir com o meio ambiente, além de ajudar 

a 3 cooperativas que dependem exclusivamente destes tipos 

de materiais para se manter: COOPREL, COOPLUM e MACROCOOP. 

A FACIMA alinhada aos seus objetivos e com seu slogan Qualidade e 

Responsabilidade Social, contribui como agente de evolução social, onde abre as 

suas portas e se torna um ponto de arrecadação de materiais recicláveis que vão 

desde latas de alumínio, garrafas pet, vidro e plástico a monitores, teclados, 

CPU´s, Nobrakes. Dessa forma, a instituição promove a conscientização ambiental 

de seus colaboradores, alunos, professores, bem como a comunidade, uma vez que 

todos podem participar doando, pois é uma forma de evitar o descarte inadequado 

e o risco de contaminação ambiental. Com esses programas a favor do meio 

ambiente, a FACIMA reforça o seu compromisso com a sociedade, sensibiliza e 

conscientiza a comunidade quanto à responsabilidade na gestão de resíduos e 

atende à legislação ambiental vigente. 

FAÇA O BEM SEM OLHAR A QUEM!!! 

DOE PET, ALUMÍNIO, VIDRO, PAPELÃO, ISOPÔ, CAIXAS DE LEITES E DE 

SUCOS, COMPUTADORES, MONITORES CRT (tubo) e LCD, IMPRESSORAS, 

SCANNERS, CELULARES, ESTABILIZADORES, TECLADOS, MOUSES, 

NOTEBOOKS, PROJETORES, NO-BREAKS E SWITCHS. 

JUNTE-SE A NÓS NO PROGRAMA DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS! 

 

Maiores informações sobre a reunião: http://www.ocb-al.coop.br/noticia/194/noticias/2012/07/24/ocb-

sesccop-realiza-reuniao-sobre-coleta-inteligente 
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