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Economize dinheiro do seu condomínio!
 

 

Evitando gastos para desentupir as tubulações  

 

Entenda como funciona!  

 

Comprando o kit de coleta.  

O Kit coleta é por conta do condomínio e tem o valor de R$450,00. O kit inclui: Galão 

de 180 ou 240 litros azul, adesivos informativos no  galão, panfleto informativo para 

cada morador, informando sobre a colocação do ponto de coleta, folder para colocar 

no quadro de aviso. Vale ressaltar que este valor é preço de custo desses materiais e 

todo material passa a ser do condomínio em um só pagamento, sem mais custos 

nenhum! 

Este kit é o ideal para os condomínios fazerem o armazenamento correto, com 

segurança e higiene.  

A coleta será feita toda vez que o condomínio entrar em contato conosco, porém é 

necessário que o galão esteja cheio de garrafas pet até o nível máximo (até a boca). 

Lembrando que nossa coleta é gratuita.  

 
 

Atenção: Somos licenciados e autorizados pelo INEA: LO IN 021277  
Obs.: Todas as informações estão no nosso site, acesse no link “coleta em condomínio”.  

 



O MEU CONDOMÍNIO 

É ECOLOGICAMENTE CORRETO!
(Coleta de óleo usado de cozinha)

 Economize dinheiro do condomínio
 Ajude o Meio Ambiente

 Cuide das águas do Planeta

Como funciona:Como funciona:
O condomínio deverá adquirir o kit de coleta de óleo 

de cozinha usado*.
(Galão, panfletos e folders informativos para os moradores).

Faremos toda instalação do projeto sem custo. 
A Coleta do óleo será feita gratuitamente pelo projeto óleo zero. 

Galão de coleta cheio
de PETs com óleo

Galão de coleta cheio
de PETs com óleo

Bueiro entupido Bueiro entupido Mortandade de peixesMortandade de peixes

Óleo na PetÓleo na Pet

www.projetooleozero.com.brprojetooleozero@hotmail.comwww.facebook.com/projetooleozero

PARTICIPE DESSA CAMPANHA.

OBS.:OBS.: *O kit de coleta de óleo de cozinha usado tem o custo de R$ 450,00.

Tel.: 3251-1625 97930-0918



Kit de coleta de óleo de cozinha usado.

Galão de 180 Litros Panfleto para moradores
Tamanho 10x15cm

Folder informativo para o condomínio
Tamanho folha A4
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