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Helena Oliveira é escritora e educadora ambiental. Trabalha no Sesc 
Teresópolis como analista de sustentabilidade, onde realiza projetos 
socioambientais. É autora de livros infantis premiados, com abordagens 
ecológicas e durante 8 anos conduziu um atelier de reciclagem artesanal 
de papel em Goiás. É grande amiga das árvores e acredita no valor da 
floresta em pé.

Sebastian Bieberle é designer e artista. Atualmente trabalha com 
reciclagem artesanal de papel e desenvolvimento de produtos sustentáveis 
a partir de papel. Com a Schöpf Papier já coletou e reciclou mais de 5 
toneladas de papel, além de ter plantado mais de 500 árvores. Ele acredita 
que a chave para uma mudança real do panorama ambiental atual está no 
redesenho dos produtos e serviços que consumimos.

Direitos reservados ao Sesc RJ.
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Desde que o mundo é 
mundo, a humanidade 
consome. E joga um 
montão de coisas fora.
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De casca de banana a 
bateria de celular.
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Será que a gente 
precisa de tudo isso?
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Leva muuuuito 
tempo para 

as coisas 
desaparecerem.
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LATA
400 anos
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PAPEL
3 a 6 anos
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VIDRO
1 milhão de anos
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PLÁSTICO
450 anos
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E o que acontece 
com tudo isso? 
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Vai virando um 
monte de...  LIXO!
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O mundo está cheio 
de gente, mas o 
planeta continua do 
mesmo tamanho.
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E todos perguntam: 
vamos jogar o lixo 

fora ou varrer para 
baixo do tapete?

MAS O FORA 
NÃO EXISTE!
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O planeta não 
aguenta mais tanta 
coisa jogada por aí...
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Nas ruas.
Nas matas.
Nos mares.
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E as cabeças pensam, pensam...
O que fazer?
O que fazer?

Que tal usar os 5Rs?
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REPENSAR...
Será que eu preciso de tantas coisas?

RECUSAR...
Não vou comprar tudo que eu ver 
pela frente!

REDUZIR...
O tempo de banho, a torneira aberta, 
a quantidade de embalagens...

REUTILIZAR...
Os potes, as garrafas, as latas, 
sempre podem servir para guardar 
alguma coisa.

RECICLAR...
Vou juntar os materiais recicláveis 
para a coleta seletiva!
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Epa! Na verdade, nem todo lixo é lixo!

Os resíduos sólidos (plásticos, latas, vidros, 
papéis e papelões) podem ser vendidos para 

serem reciclados.

Gerando renda aos catadores, pessoas que 
coletam e vendem materiais recicláveis.
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Se na sua cidade 
tem coleta seletiva 

você pode separar os 
materiais, contribuir 
com a reciclagem e 
ajudar a proteger a 

natureza.
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