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RECEPÇÃO DOS CALOUROS 2016
A Comissão de Gestão Ambiental da FMRP-USP realizou uma atividade
intitulada: Atuando na sustentabilidade, saúde e meio ambiente dentro da programação da Semana de Recepção dos Calouros da FMRP. Nesta, a educadora ambiental da Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) da USP
Campus-RP, Daniela Cassia Sudan, apresentou o Programa USP Recicla e
falou sobre a relação entre os hábitos de consumo e a geração de resíduos,
além de destacar a relevância da participação de todos para tornar a universidade e os lares mais sustentáveis. Em seguida, a Profa. Regina
Yoneko Dakuzaku Carretta apresentou a Comissão de Gestão Ambiental
(CGA), da FMRP-USP, suas atividades e os membros presentes da comissão. Cada membro da Comissão apresentou um cartaz, confeccionado em
material reutilizado, com mensagens para refletir sobre os temas sustentabilidade, saúde, cidadania e meio ambiente. A atividade foi encerrada com
a entrega das canecas duráveis do Programa USP Recicla, aos calouros de
todos os cursos de graduação da FMRP-USP, que estavam presentes.
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ENCONTRO EDUCATIVO
E OFICINA DE HORTA EM CAIXOTE DE MADEIRA

Membros da Comissão de Gestão
Ambiental da FMRP-USP

A CGA da FMRP-USP também realizou em parceria com a educadora
ambiental da SGA Daniela Cassia Sudan, no dia 30 de março, a palestra
USP Recicla e canecas duráveis: reflexões em torno do lixo, em dois horários de
apresentação (às 14h30 e às 15h30). A palestra foi direcionada aos graduandos, pós-graduandos e servidores.
Neste mesmo dia, foi realizada uma atividade prática de sustentabilidade:
uma Oficina de Horta em Caixote de Madeira. O propósito desta oficina
foi mostrar que é possível ter uma horta em pequenos espaços em qualquer residência, mesmo sendo um apartamento, e o melhor: com materiais reutilizados. As hortas foram construídas em caixotes de madeira usados no transporte de frutas, verduras e legumes. Cada caixa foi forrada
com um saco de ráfia, para conter a terra e montada com uma camada de
folhas secas, vindas da varrição dos gramados próximos do local onde
foi realizada a oficina, uma camada de composto orgânico, neste caso,
doado pelos servidores/jardineiros da Faculdade de Direito de Ribeirão
Preto-USP, que são responsáveis por uma composteira muito bem cuidada e organizada em sua unidade, e com um punhado de terra. Em cada
caixa mudas de alface, rúcula, hortelã, salsa e cebolinha foram plantadas.
Essas foram doadas, através de sorteio, para duas pessoas que participaram das palestras e da oficina.

Boletim Informativo da CGA FMRP

Página 3

INAUGURAÇÃO DA ESTANTE DE TROCAS
A Estante de Troca é um projeto do Programa USP Recicla. No último dia 30 de março,
a CGA da FMRP-USP instalou e inaugurou a
estante de troca da Unidade da FMRP, no
Bloco Didático. Esta estante é mais uma que
chaga para enriquecer o projeto, que já conta
com outras estantes na EERP, na FDRP, na
FCFRP e na sede da SGA.
Para quem não conhece uma estante de trocas, funciona assim:
O objetivo é incentivar as pessoas a refletirem sobre a importância da troca de objetos
usados como uma substituição ao consumo
de objetos novos.
Qualquer pessoa pode usar a estante colocando ou pegando objetos lá deixados, sem colo-

Membros da Equipe da Comissão de Gestão Ambiental
da FMRP-USP

car a mão no bolso. Por exemplo: É possível
trocar aquela blusa que não usa mais por
uma bolsa, um filme que já assistiu por um
livro, um utensílio de cozinha por uma ferramenta, um perfume por uma bijuteria e outras coisas mais!
Se você quiser levar algo da estante, mas ainda não tem nada para trazer, pode pegar e
depois trazer algo de que não precisa mais.
Ao trazer algum objeto para a estante, este
deve estar em bom estado de conservação e
adequado para o uso de outra pessoa.
Na Estante de Trocas, você deixa o que não
quer e leva o quer!
Dúvidas, entrar em contato no e-mail: usp-recicla@fmrp.usp.br
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