
 

 
Caminhos (possíveis) do lixo na 

cidade – São Carlos – SP 
 

21 de outubro de 2022 

Saída às 14h do Sesc São Carlos, em ônibus padrão turismo, com 
seguro de acidentes pessoais e acompanhamento de guia de 
turismo e educadores ambientais, com destino ao primeiro atrativo 
do roteiro, o Aterro Municipal. 
 
Visita ao Centro de Educação Ambiental e aos espaços de 
tratamento dos resíduos sólidos coletados, no Aterro Municipal, 
com a mediação da São Carlos Ambiental, empresa responsável 
pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos na cidade. 
 
Em seguida, visita à Associação Veracidade para conhecer 
estruturas sustentáveis de sua sede e refletir sobre outras formas 
e iniciativas mais sustentáveis de gestão dos resíduos sólidos, sobre 
outros caminhos para o “lixo”, com menor impacto socioambiental. 
 
Nesse local, ainda será realizada uma oficina de compostagem de 
resíduos orgânicos, uma prática que pode ser facilmente replicada 
em diferentes espaços e incorporada ao cotidiano, minimizando a 
geração de resíduos orgânicos (que são reinseridos na cadeia 
produtiva) e aumentando a vida útil do Aterro. 
 
Retorno previsto para o final da tarde, por volta das 19h, com 
desembarque somente na unidade Sesc. 
 

Serviços inclusos: 
Transporte aos atrativos, acompanhamento de guia, seguro de 
acidentes pessoais, monitoria e lanche.  
 

Embarque de crianças e adolescentes menores de 16 anos 
Crianças e adolescentes menores de 16 anos deverão participar de 
passeios acompanhados de: pai, mãe, guardião (ou tutor), parente 
ascendente até terceiro grau, comprovando documentalmente o 
parentesco ou pessoa maior de idade, mediante apresentação de 
autorização escrita assinada pelo pai ou mãe. 
No momento do embarque apresentar um dos seguintes 
documentos: 
- certidão de nascimento original 
- documento de registro geral (RG) original 
 

Para o embarque neste passeio, não 
esqueça seu documento oficial de 
identificação.  
Chegue com 15 minutos de 
antecedência.  
O Sesc não realiza ligações de lembrete 
do embarque. Atente-se aos horários! 
Para verificar a relação completa dos 
documentos aceitos, consulte a Central 
de Atendimento ou o Portal Sesc SP 
(www.sescsp.org.br/turismo/reservas) 
 
 
 
Informações importantes 
Usar calça e sapato fechado para visita 
ao Aterro Sanitário. 
Agasalho, chapéu e óculos de sol.. 
Protetor solar e repelente  
Levar sua garrafa de água. 
Mochila para carregar seus pertences 
 
 
Havendo necessidade operacional ou 
razão de força maior, o roteiro poderá 
sofrer alterações. 
 
 

Principais Distâncias 
Sesc São Carlos ao Aterro Sanitário   
Aprox..: 20 km 
 
Aterro Sanitário à Associação Veracidade 
aprox.: 18 km 
 

http://www.sescsp.org.br/turismo/reservas

