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Porque tudo é...



Você separa sua Matéria-Prima em Potencial - MPeP?

Esqueçam aquela antiga palavrinha e a partir de agora...

Tudo passa a ser... Recipientes de coleta
confeccionados em bambu
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Estamos num processo de ampliação de Consciência no Planeta!
Estude PERMACULTURA - Cultura Permanente - Realmente Sustentável 

Já imaginou se Você fosse obrigado a colocar todo o resíduo orgânico e
industrializado que produz, dentro da sua casa? Teria espaço? Pense nisso!

Essa reflexão leva à Consciência!

Ao observarmos os excedentes que produzimos no dia a dia,
fazemos as conexões com o meio ambiente e os nossos hábitos!

Sem mais desculpas! Vamos exercitar a independência!

• Propomos separar ao máximo os excedentes que produzimos:

 MPeP1 recipiente coletor de  orgânica de cozinha
1 recipiente coletor de orgânica de banheiroMPeP 

• Recipientes coletores de outros industrializados recicláveis

1 de  papelMPeP
1 de  plásticoMPeP
1 de  vidroMPeP
1 de  metalMPeP

Peça dicas sobre resíduos perigosos:
baterias e pilhas, farmacêuticos,

hospitalares, tóxicos e radioativos.



AlaranjadinhosAlaranjadinhosAlaranjadinhos

Você conhece o portal mágico?

Separamos o que chamamos erroneamente de lixo!

Colocamos em sacos plásticos e deixamos em frente às nossas casas, para 
que a equipe do portal mágico, possa levá-los para longe dos nossos olhos!

O ser humano tem medo da Consciência,
pois ela nos leva a um estado de mudança, disciplina, presença e criatividade!

Seguimos a galera do portal mágico e eles chegaram a uns lugares horríveis!

Num lixão ou num aterro sanitário.

Mesmo no aterro sanitário, esses resíduos sempre atingem nossas lagoas, rios, 
lençóis freáticos e mares! Contaminam a terra, a água da chuva e o ar!

Quer a verdade? O portal mágico não existe!
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Caminhão FEDORENTÃOCaminhão FEDORENTÃOCaminhão FEDORENTÃOAzuis, Verdes ou Amarelinhos...Azuis, Verdes ou Amarelinhos...Azuis, Verdes ou Amarelinhos...

AlaranjadinhosAlaranjadinhosAlaranjadinhos



Ferramentas

Ao comprar ferramentas para a composteira, hortas e uso geral,
não compre produtos de corporações fabricantes de armas!

Algumas dessas empresas de armas, também fabricam ferramentas!
Ex: famastil-taurus (além de ser uma corporação “s/a”).

Não dê energia para corporações! (energia; como dinheiro e propaganda)
Assista ao filme “the corporation” (a corporação).

Se as empresas que Você conhece, fabricam algo que não aprova,
faça contato com elas! Dê a sua opinião! Os exemplos, são produtos,

que de alguma forma, colaboram para prejudicar o meio ambiente e a vida,
como pulverizadores de agrotóxicos e armas. Ou não compre nada delas!

Dê energia para cooperativas ou pequenas empresas, próximas do lugar que 
Você reside e que produzam materiais bem feitos, duráveis e inteligentes.

Abaixo temos um modelo com metal sólido, mais resistente à umidade.
Os cabos podem ser feitos de madeira reciclada ou fibras vegetais.

Uma ferramenta deve permitir manutenção e durar várias gerações!

Podemos ter ferramentas de madeira reciclada, não envenenada (tratada)!
Utilize colheres de madeira para substituir as de metal.
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Colheres de MadeiraColheres de MadeiraColheres de Madeira

FerramentasFerramentas
DuráveisDuráveis

Ferramentas
Duráveis



Compostagem e MPeP - MATÉRIA-PRIMA em POTENCIAL

Propomos que nós, seres humanos,
possamos eliminar a palavra “lixo” do nosso vocabulário!

E todos os restos que geramos, passaremos a chamar de:
MPeP  ou  MATÉRIA-PRIMA em POTENCIAL.

Passe a usar este nome nos recipientes de coleta!
Faça isso em casa, colégio, universidade, trabalho e cidade!

Lave as embalagens sujas de alimento antes de enviar pro recipiente de MPeP. 
Respeite a higiene e o bem-estar de quem vive da reciclagem!

Quando foi que o ser humano entendeu que restos de frutas, verduras, 
cereais, capim, mato, galhos, folhas e elementos orgânicos, são lixo?

A natureza, usa um sistema que é cíclico, para um planeta finito! Vamos imitar!

Compostagem é... Agrupar os restos de alimentos, que irão se decompor, 
servindo de alimento para microamigos, sementes, plantas e árvores e se 

transformarão em frutas, verduras e cereais, para nos alimentar novamente! 

O que é o lixo? Um sistema linear.
Extração, industrialização, distribuição, consumo, descarte e 20% reciclagem.

Lixo é o excesso de matéria-prima em local inadequado!
É retirar um elemento do subsolo e poluir a superfície!

É jogar fezes e urina, nos nossos lençóis freáticos, rios e mares!
Lixo só pode existir, como resultado do egoísmo humano!

O que era assim... Ficará assim! E retorna à Natureza!
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Dicas de Compostagem, Saúde e Sustentabilidade

É um prazer preparar ou cortar os restos de frutas e verduras
quando elas ainda estão frescas! E não precisaremos mais hidratar as mãos!

O cheiro é agradável e você está imitando a reciclagem da natureza!

Depois que o alimento começa a fermentar, ou seja, quando as bactérias 
começam a comer, se reproduzir e emitir gás, o cheiro desagradável te avisa 

que, se Você não tiver tempo de fragmentá-las em pequenos pedaços e 
encaminhar para a sua composteira, deve guardar na geladeira,

os restos ainda frescos, até que tenha tempo para fazê-lo!

Frutas oleaginosas; como as castanhas, leguminosas; como o feijão, o 
amendoim e os cereais, têm um tempo de compostagem maior que o das 

frutas e verduras. Se possível faça composteiras separadas e maiores pra eles.

Amendoim, milho, soja, feijão, são normalmente transgênicos e irradiados!
Existem muitos defensores da irradiação. Nos limitamos a fazer essa análise:
Depois que irradiam os alimentos com raios x ou raios gama, os diversos 

microamigos, fungos e insetos não se aproximam mais do alimento.
Se os bichinhos não querem, por que os seres humanos deveriam comer?

 DESPERTE!

RECUSE os transgênicos,
os irradiados e a monocultura!

Prefira a variedade e a
vitalidade dos ORGÂNICOS!

“3 tipos de tangerinas orgânicas”

Óleo de frituras... RECUSE!
Saúde e Sustentabilidade não 

combinam com frituras!
1 litro de óleo, polui milhares de 
litros de água dos rios e mares!

06



Dicas de Compostagem, Saúde e Sustentabilidade

Como podemos permitir que coloquem agrotóxicos em nosso alimento?

Se um só cigarro for jogado na sua composteira, ela estará contaminada!
RECUSE! Não há justificativa para produzir um produto que causa sofrimento!

Empresas como as de cigarros, armas e tóxicos, serão abolidas do planeta!

O ser humano, é genética e fisiologicamente vegetariano!
Alimentar-se de animais, é catastrófico para os seres e para o planeta!

Você não come frutos do mar, mas sim, animais marinhos!

Se você fizer 1 composteira com resíduos animais, o cheiro será insuportável! 
Diversos insetos e animais indesejados serão atraídos! REFLITA!

Resíduos animais:
leite, queijo, iogurte, ovo, carne de mamíferos, aves e peixes...

As fezes e urina dos seres humanos ainda são lançados sem tratamento
nos lençóis freáticos, lagos, rios e mares!

Que engenharia é essa?
Estude sobre essas soluções: Banheiro seco, filtros, círculos de bananeiras...

 Use sacolas reutilizáveis de algodão! Recuse as sacolas plásticas!

Este é o famoso recipiente: 
FEDORENTINHO

Não jogue comida no plástico.
Para o café, use filtros de algodão.

Armazenar em recipientes laváveis 
e reutilizáveis. Use o vidro, a 

porcelana e a cerâmica! Depois 
encaminhe para a sua composteira!
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Recipiente coletor de MPeP orgânica de cozinha

Você precisa de 3 vasos e 4 pratos.
Modelo para pequenos espaços e
Matéria-Prima de até 2 pessoas

2 vasos com terra ou matéria 
orgânica já decomposta e 1 vazio

Corte os restos de frutas e verduras 
para acelerar a decomposição

Faça alguns furos no fundo do vaso. 
Furar lentamente com broca de 

vídea nova (a cerâmica é sensível)

Os pratos inferiores devem conter 
terra ou matéria orgânica

Leve os restos até a composteira e 
retire as tampas

30cm
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Artesãos!Artesãos!
Ajudem!Ajudem!

Artesãos!
Ajudem!

É opcionalÉ opcional
fazerfazer
maismais
furosfuros

É opcional
fazer
mais
furos

Não pode ter betume no vaso!Não pode ter betume no vaso!
Pintura preta derivada do petróleoPintura preta derivada do petróleo

Não pode ter betume no vaso!
Pintura preta derivada do petróleoEstes vasos cilíndricos são os ideaisEstes vasos cilíndricos são os ideaisEstes vasos cilíndricos são os ideais



Recipiente coletor de MPeP orgânica de cozinha

09

Deixe a natureza fazer a sua parteDeixe a natureza fazer a sua parteDeixe a natureza fazer a sua parte

Despeje os restos sobre
o vaso usado mais recentemente

Espalhe e deixe a camada com 1cm. 
Se necessário faça várias camadas

Pegar terra ou matéria decomposta 
do outro vaso e cobrir a fresca

Cubra até que não veja a matéria-
prima fresca. Feche as tampas

A quantidade de matéria 
decomposta é maior que a fresca

Faça rodízio quando encher um vaso. 
Use o composto mais antigo na sua 

hortinha ou vasos de plantas



Recipiente coletor de MPeP orgânica de cozinha

Nunca pode faltar terra ou matéria 
orgânica seca ou decomposta

Separe as sementes de frutas 
orgânicas para plantar ou doar!
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sementes
de abacate

Se não puder comprar vasos
improvise com reciclados!

sementes de tangerina
ou laranja-cravo

Prefira vasosPrefira vasos
cilíndricoscilíndricos

retos.retos.

Vasos afunilados como estes,
te dificultam de espalhar a

matéria orgânica.
Prefira vasos

cilíndricos
retos.

Quanto mais largos os vasos,Quanto mais largos os vasos,
maior a entrada de ar e luz.maior a entrada de ar e luz.

Quanto mais largos os vasos,
maior a entrada de ar e luz.

Não deixe que os vasos
peguem chuva

ou o sol após às 10h

Para resíduos gerados por mais de 
2 pessoas, adquirir mais vasos de 
30cm ou adquirir vasos maiores

Nunca deixe a matéria-prima 
fresca sem a cobertura de matéria 

decomposta, pois atrai insetos

Cortar em pedaços menores e 
revirar com a pazinha

Revirar o composto acelera o 
processo e espalha os microamigos



Compostagem Urbana - Dicas - Parte 1

Para iniciarmos o Processo de Compostagem Urbana ou Caseira:
Mínimo de 3 vasos de cerâmica (chamamos de "mínimo de 3 Tempos")
ou baldes de 15 a 20 litros de Margarina com tampa, doados em padarias...,
(Lembramos que não apoiamos o uso de margarina. Leia os rótulos).

Vaso 1 = vazio; para receber frescos + terra e MicroAmigos.
Vaso 2 = com terra e MicroAmigos.
Vaso 3 = inicia vazio, depois de cheio fica descansando ou de "férias" por no 
mínimo 7 a 15 dias.
- Se houver muito consumo, acrescentar vasos ou adquirir vasos maiores
Vasos 4, 5, 6, 7... = sempre descansando.
- O composto descansando 7 a 15 dias, já serve para cobrir-neutralizar os 
alimentos frescos e espalhar os MicroAmigos. O ponto certo é: O composto 
deve estar soltinho e a umidade não pode ser excessiva!

1- No vaso 1, criar camadas de "1cm" de altura com terra e MicroAmigos
2- Picar cascas de frutas, verduras (2 a 3cm²), temperos, folhas, raízes, 
sementes, cereais... Quão menores os pedaços, mais rápida a decomposição!
3- Espalhar "1cm" dos restos frescos picados sobre a terra e MicroAmigos. 
4- Cobrir novamente com camadas de 1cm de terra e MicroAmigos. 
5- Se necessário fazer várias camadas.  
6-   O que cria o equilíbrio e a temperatura baixa nesse tipo de compostagem é
nunca exceder 1cm de altura de frutas-verduras picadas frescas.
7- Observar o equilíbrio de umidade (não deixar seco, mas jamais deixar excesso 
de umidade (nitrogênio) para não gerar churume, larvas e sangressugas).
• O Odor sinaliza! Cheirosinho, é fermentação! Fedorento, é putrefação!
- Se o cheiro é de Terra-Floresta  -  Tudo está OK!
- Se o cheiro é ruim; remexer o composto, neutralizando com mais terra pra que 
tenha mais “carbono” (parte mais seca; terra, folhas, galhos, madeira moída...).
8- Não usar vasos com pintura interna preta, de betume, neutrol, tinta...
9- Não deixar no sol forte, principalmente nos vasos de plástico.
10- Quando os 3 vasos estiverem cheios, liberar meio ou o vaso inteiro do 
composto mais antigo, pra sua horta, jardim, etc.
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Compostagem Urbana - Dicas - Parte 2

11- Se a pessoa for meio preguiçosa ou atarefada, normalmente pergunta!
- Podemos fazer compostagem desse modelo, sem precisar picar os restos 
frescos?
- Sim! Porém precisaremos de mais vasos ou vasos maiores. E sempre 
utilizaremos mais terra para poder neutralizar os restos de alimentos frescos. Os 
insetos que irão morar na composteira serão maiores. Mesmo sem picar os 
restos frescos, mantenham as camadas finas 1 a 2cm. Peçam ajuda das crianças, 
pois elas se envolvem no processo!
- Se picarmos em pedacinhos de no máximo 2cm², utilizaremos menos terra, o 
composto fica mais fragmentado, os Microinsetos serão menores...

12- Podemos jogar restos de comida cozida na composteira?
- Respondemos perguntando: - Por que Você quer jogar fora comida cozida?
- Existem pessoas passando fome no planeta! Restaurantes são exemplos de 
desperdício de alimento e a nossa lei proíbe a doação para pessoas carentes.
Essa já deveria ser a única resposta! Mas se insistirem no autoengano...

- Fez comida demais? - Diminua a quantidade ou guarde na geladeira!
- Estragou a comida ou tem carne? - Organize-se! Repense! Reflita sobre o 
vegetarianismo!
- Jogue na privada e dê descarga! Fezes e comida estragada, são parecidas.
(Não é a solução ideal obviamente).

- A Solução adequada é fazer outra composteira separada da de resíduos crus, 
pois os crus estarão decompostos de 15 a 30 dias e os cozidos de 45 à 90 dias, 
dependendo do cuidado. A microbiologia dos crus é diferente da dos cozidos.

- As camadas são de 0,5 a 1cm e cobertas com terra e MicroAmigos de 1 a 3cm.

- Não pode ter carne ou resíduos animais, pois atrairão insetos indesejados, 
baratas e ratos.

- Deixar na parte externa da residência ou na varanda.
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Compostagem Urbana - Dicas - Parte 3

13- fezes de animais domésticos? Podemos fazer compostagem com as 
- Sim. Porém devem ser tomados vários cuidados...
- A Solução adequada é fazer outra composteira separada da de resíduos crus e 
cozidos. As fezes estarão decompostas de 30 à 90 dias, dependendo do cuidado.
- As camadas são de 0,5 a 1cm e cobertas com terra e MicroAmigos de 1 a 3cm.
- Deixar na parte externa da residência ou na varanda e por causa das vacinas, 
antibióticos, rações e anti-pulgas, sugerimos não colocar o composto em hortas.

14- Podemos fazer esses processos no jardim da sua casa, mas o ideal é manter 
uma cobertura para evitar o excesso de água da chuva e deve estar num local 
que não alague.
Mantendo espaços de no mínimo os 3 tempos:
1- Frescos+Terra   •   2- Terra   •   3- Descansando   •   4,5,6,7...- Descansando

Sempre perguntamos às Pessoas:
- Vocês querem ter a profissão dos "Alaranjadinhos" (Lixeiros)?
Normalmente respondem  -  NÃO!

Então sugerimos à humanidade:
- Temos uma alternativa para não sujeitá-los mais,
a trabalhar no "caminhão fedorentão, lixões e aterros sanitários"!

- A Alternativa é...  COMPOSTAGEM URBANA

1- Frescos+Terra   •   2- Terra   •   3- Descansando   •   4,5,6,7...- Descansando

222

222 111
111 333

333
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MICROAMIGOS

A ciência cartesiana e racional da separação, 
criou nos seres humanos um medo absurdo da microbiologia.

Nos fez acreditar que os micro-organismos são nossos inimigos
e que eles são os causadores de nossas doenças.

As ditas autoridades omitem o desequilíbrio do nosso Sistema Imunológico,
sabotado por nossa sociedade egoísta, emoções desequilibradas, poluição,  
irradiação de tvs, rádios, lâmpadas flourescentes, torres-antenas, celulares,
má alimentação, antibióticos, vacinas, hormônios, fármacos, agrotóxicos,

aditivos químicos alimentares,
água com cloro, flúor, lítio, alumínio,
poluição das indústrias, automóveis, 

aviões, rastros químicos aéreos...

Então o corpo humano reage para 
eliminar toda essa toxidade...

e a indústria da doença diz que a culpa é 
do mosquito da dengue! Então começam 
a fumigar veneno nas ruas e residências!

A poluição, químicos, agrotóxicos e 
irradiações transformam

micro-organismos em microinimigos!

Por isso, refaça a amizade
com os MICROAMIGOS!

Quer a Verdade?
99% dos micro-organismos
são nossos Aliados!

Nosso corpo e nosso sistema 
digestivo estão repletos de 
micro-organismos,
que são essenciais à Vida!
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Papel higiênico

Todo o papel higiênico produzido no Brasil, foi clorado!

Há consequências negativas para a saúde e para o meio ambiente! 

Você sabia que existem países que proíbem
a fabricação de papéis higiênicos e outros materiais clorados?

Vamos pressionar, para que as empresas fabriquem papel higiênico sem cloro!

Abaixo temos dicas sobre a correta posição de retirada do papel higiênico:
1 - Para que Você veja o picote.

2 - Não deixe o papel arrastar nos suportes.
3 - Não deixe desenrolar acidentalmente até o chão.
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Papéis higiênicos brancos, coloridos 
ou perfumados, são tóxicos!

O miolo do papel higiênico deve ir 
para o recipiente de MPeP de papéis



Matéria-Prima em Potencial dos banheiros

Em nossos recipientes de coleta, temos predominantemente papel higiênico, 
talvez algodão, cabelo que resulta dos penteados (todos orgânicos).

A solução ideal, é a Compostagem, mas ao menos, vamos diminuir o impacto!
Fraldas e absorventes, levam mais de 100 anos para serem decompostos e 

geram muitas toxinhas para o meio ambiente e alergia em bebês e mulheres!

Amigas Mulheres, experimentem os absorventes reutilizáveis, pelo menos
nos dias que ficarem em casa, num ambiente mais informal e mais tranquilo.

Mais informações na página Saúde, do nosso site (tema: bioabsorventes).
Fraldas deveriam ser reutilizáveis! HEHEHE! Ou que reciclemos fraldas usadas! 

 
Hastes flexíveis para limpar o ouvido: O ideal é adotar um método reutilizável, 
onde Você usa 1 haste e enrola algodão nas suas extremidades em cada uso.

O algodão usado vai para o recipiente. Lave a haste e está pronto pra reutilizar! 
Mas se Você ainda usa os comuns, do mercado de consumo, depois de usá-los, 
remova a parte do algodão com o auxílio de papel higiênico, jogue o algodão 

usado no recipiente coletor do banheiro e a haste plástica que sobrou,
deve ser encaminhada para o recipiente coletor de plásticos!

Peça dicas sobre a forma segura e a frequência no uso de hastes flexíveis.

Não use sacolas 
plásticas para 

envolver a
matéria-prima do 

banheiro.

Use sacos de papel 
de embrulho com 
orelhinhas ou com 

cordão de sisal.

Interna e 
externamente 

biodegradáveis.
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7 Rs da Sustentabilidade

RePense
Pensar diferente do que todos têm pensado até hoje!

Pensar no mundo que Você acredita ser Ideal e Sustentável. Como são feitos os produtos?
É necessário adquirir este produto ou serviço neste momento?

Que destino dar a um produto caso nos desfaçamos dele?

Recuse
Recusar o que é descartável, mal projetado, a obsolescência programada,

o que prejudique o meio ambiente ou foi socialmente injusto e ecologicamente incorreto!
Recusar derivados de petróleo, venenos, químicos, agrotóxicos, transgênicos...

Reduza
Reduzir intensamente o consumo de coisas desnecessárias. BOICOTE às corporações!

Adquirir coisas duráveis e projetadas de forma inteligente!

ReUtilize
Utilizar várias vezes um mesmo produto!

ReAproveite
Reaproveitar algo para diferentes funções!

Doar para alguém ou uma intituição que reutilize ou reaproveite.

ReForme
Dar a Forma de NOVO, de novo! Consertar o que foi danificado!

Comprar produtos, que no seu projeto, aceitem a sua manutenção. Usar a criatividade.

ReCicle
Transformar o produto em outra matéria-prima ou objeto.

Manter o sistema cíclico!
Deve ser aplicado quando todas as demais alternativas de uso já foram esgotadas!

Respeite a Vida!
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Se Você vai encaminhar papel para ser reciclado,
por que colocá-lo em um saco plástico?

Coloque-os em sacos de embrulho pardos (tipo kraft). O impacto é menor.
Infelizmente a indústria do papel utiliza muitos produtos químicos tóxicos.

Boicote!

A maior parte do papel utilizado no planeta é de árvores derrubadas!

Papéis brancos são clorados e repletos de produtos químicos poluentes!
São feitos de madeira nova e não foram reciclados.

2 espécies de árvores são predominantes no Brasil para fazer papel:
O pinus e o eucalipto, que são espécies
de ambientes com escassez de recursos.
Retiram muita água e nutrientes do solo,
crescem muito rápido, bloqueiam o sol,
tem folhagem tóxica para outras espécies,
diminuindo a biodiversidade.
Conhecida como a monocultura
dos produtores preguiçosos, pois não 
requer manutenção ou imaginação.
Repense, Recuse, Reduza, Reutilize,
Reaproveite, Reforme, Recicle.

Papel
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A singular beleza do papel recicladoA singular beleza do papel recicladoA singular beleza do papel recicladoDevastação da natureza!Devastação da natureza!Devastação da natureza!

Papel sem cloro - tipo kraftPapel sem cloro - tipo kraftPapel sem cloro - tipo kraft

Prefira o reciclado!Prefira o reciclado!Prefira o reciclado!



Plástico

A extração e a manipulação do petróleo é um dos cânceres do planeta!

Devemos abolir o seu uso e de seus derivados!
O plástico vem do petróleo!

Por isso, pare de comprar coisas em plásticos!
Pare de usar embalagens de p.e.t. (POLItereftalato de ETILENO)!

O p.e.t. é contaminante de alimentos, da água e do meio ambiente!
Não use roupas com p.e.t. e derivados de petróleo na sua composição!

O p.v.c. (policloreto de vinila) dos canos e caixas d’água,
contaminam nossa água, já contaminada com flúor, cloro, lítio, alumínio...

Devemos adotar embalagens reutilizáveis, retornáveis e não poluentes.
Você sabe o que são organoclorados? E dioxina?

Estude os caminhos para entender essas coisas, no nosso site!

Qual a função nutricional dos refrigerantes, balas e gomas de mascar?
Quais as consequências da ingestão de alimentos,

cheios de conservantes embalados em alumínio e plásticos?
Pare de comprar produtos de corporações!

Assista ao vídeo sobre a ilha de Midway - DESPERTE! - RECUSE!

O que há de errado com essa imagem?

plástico, degradação e vítimas!
Conhece as ilhas de plástico no 

Oceano Pacífico?
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O vidro pode ser reutilizado!

Existem formas de protegê-lo externamente
para que não quebrem!

Lembram dos antigos garrafões
envolvidos com cipó?

Idéias assim podem ser reativadas!

Porém, vidros são fáceis de quebrar
e podem machucar as pessoas.

Armazene seus pedaços em potes
e encaminhe para os Centros de Triagem.
(centros de coleta e seleção de reciclados)

Assim ninguém se machuca!
Protegendo as pessoas que o usaram,
os coletores, os catadores
e os separadores dos centros de triagem!

Vidro
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REPENSE! RECICLE!
Pois a extração da matéria-prima e a energia usada para fazer o vidro,

com as atuais e ultrapassadas técnicas, também são devastadoras!



Metal

Para que possamos pegar os metais da natureza, as corporações ou grandes 
empresas que chamamos de mineradoras, inicialmente têm que desmatar o 
local onde existem esses metais, ou seja, cortam todas as grandes árvores, 

árvores frutíferas, plantas, flores, afugentam e matam, mesmo sem perceber, 
milhares de animais, insetos, minhocas e pequeninos seres que estão na 

vegetação ou na terra, chamados de microorganismos (microamigos).
Destroem lençóis freáticos, lagos, rios, mares e a saúde das pessoas.

Nesse momento, se nós pudéssemos flutuar sobre esse local, veríamos a 
diferença entre o verde das matas e a cor normalmente avermelhada,

que se assemelha ao sangue, como se o planeta
estivesse sendo machucado pelos homens e suas máquinas!

Nossa tecnologia industrial e automobilística foi mantida no passado!
Se reciclássemos todos os metais da nossa ultrapassada sociedade,

não precisaríamos mais retirar metais do solo.

• Armazene todo e qualquer elemento de metal em um recipiente:
clipes, grampos, lâminas de estiletes, lâminas de barbear,

lacres de alumínio, fios de cobre, pregos, parafusos, arruelas...

Mantenha longe do alcance das crianças, pois são cortantes e ingeríveis.

De tempo em tempo, vá até um local que recicle metal e doe ou venda!
Assim Você evita que os coletores de reciclados e lixões se machuquem!
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