PROJETO DE RECICLAGEM DE VIDROS
No mundo atual, onde a sustentabilidade tem sido o chamamento para o futuro, as
empresas Green Ambiental e Grupo Ágil se uniram para tornarem um projeto já existente
pela empresa Green no Mercado Nacional, como modelo de inovação e solução na coleta
e destinação de resíduos, viável à condomínios.
Para isso, com o objetivo de aperfeiçoar a logística de coleta e dar mais
modernidade ao projeto, a Green Ambiental desenvolveu o mais novo equipamento para
coleta seletiva de vidros, o GREEN BOX;
•

•
•

O equipamento agora possui sensor de carga, possibilitando saber quando a
coleta deve ser realizada sem que a capacidade máxima do equipamento seja
excedida;
Neste modelo o cadeado é aposentado e substituído por uma trava magnética
que será́ aberta após a leitura do QR Code;
As inovações eletrônicas receberão energia através de uma célula fotovoltaica
na parte superior do equipamento, agregando ainda mais sustentabilidade
ao novo GREEN

O Grupo Ágil incentiva o serviço de coleta seletiva de vidros aos seus clientes
demonstrando interesse e preocupação com a destinação correta dos resíduose
desenvolvimento sustentável.
O aluguel do equipamento Green Box pode ser feito das seguintes formas:
1. A Ágil inclui o valor do equipamento diretamente no contrato com o condomínio e
repassa os valores à empresa Green Ambiental;
2. O condomínio trata diretamente com a empresa Green Ambiental por meio de um
contrato, entre ambas as partes. Neste modelo a contrataçãó feita diretamente entre
condomínio e Green Ambiental.
Em todos os casos, é importante ressaltar que a empresa Green Ambiental colocará a
logomarca da empresa Ágil nos equipamentos.
Devido a parceria fechada entre empresas Green Ambiental e Grupo Ágil, o valor de
aluguel do equipamento passará de R$ 500,00 mensais para o valor de R$ 380,00
somente para os clientes do Grupo Ágil que aderirem mensalmente o equipamento.

Como funciona?
•
•
•
•
•
•
•
•

Após a contratação o equipamento será́ instalado no local de preferência do Grupo
Ágil e do condomínio.
A Green Ambiental fornecerá ao condomínio material eletrônico divulgando o início
do projeto e explicando como será́ a execução;
Em caso de abertura do equipamento para a comunidade, será́ feita a divulgação
do ponto nas mídias sociais de ambas as empresas;
A Green Ambiental fará a coleta dos vidros semanalmente;
O condomínio e o Grupo Ágil receberam relatórios do desenvolvimento da coleta
seletiva no condomínio;
O condomínio participante terá́ acesso ao APP exclusivo para acompanhar o
desenvolvimento das coletas e quantidade de vidros destinada para reciclagem;
A empresa Ágil receberá acesso ao APP para monitorar e acompanhar o
desenvolvimento da coleta e os números de todos os seus clientes participantes;
O Grupo Ágil e condomínio contratante receberão Certificado de Destinação final
dos vidros coletados, bem como índices de materiais coletados.

Quais as vantagens?
•

•
•

Estaremos contribuindo para o meio ambiente de forma ativa e estaremos fazendo
parte nas ações de implementação da coleta seletiva de vidros em condomínios do
DF;
Os números alcançados poderão ser utilizados como ferramentas de divulgação
para todos os envolvidos;
Uma ação que promove o bem estar e a limpeza da cidade, pois incentiva o
reaproveitamento de um material 100% reciclável.

