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CAMPANHA DOS LACRES DE ALUMINIO  

Campanhas de lacres de alumínio iniciado na gestão 2013/2014, pelo 

Rotary Club de Porto Alegre LINDÓIA.    

(Regulamentação atualizada em setembro de 2019)  
  

  

1) A Campanha dos Lacres organizada pelo ROTARY CLUB DE PORTO ALEGRE LINDÓIA e 

devidamente incorporada pelo DISTRITO 4670 e seus clubes têm como finalidade a coleta de 

lacres de latas de alumínio e retalhos de perfis de alumínio, para troca por cadeira de rodas.  

  

2) A quantidade de lacres necessária para Clubes de Rotary para se trocar por uma cadeira de rodas 

é de 110 kg de lacres, correspondendo aproximadamente a 155 garrafas pet de 2 litros.  

  

3) Para demais entidades, tais como Clubes de LIONS e outra ONGS que queiram participar da 

campanha serão exigidos 120 kg de lacres para obter uma cadeira de rodas.  

  

4) A coleta de lacres será efetuada pelos clubes e colaboradores em garrafas pet, ou em outros 

recipientes, nos quais deverá ser colocado cartaz ou adesivo do Rotary, indicativo da campanha, 

de livre escolha nos modelos indicados nos seguintes links:  

http://rclindoia.com.br/files/2012/09/campanha-do-lacre-rótulo-13x13cm.pdf 

http://rclindoia.com.br/files/2012/09/campanha-do-lacre-cartaz-vertical.pdf 

http://rclindoia.com.br/files/2012/09/campanha-do-lacre-cartaz-A4.pdf  

  

5) No entanto a entrega dos lacres, no endereço indicado no item “12”, será efetuada em caixas, 

sacos ou sacolas, uma vez que a empresa de fundição para a qual os lacres são vendidos, não 

aceitos em garrafas pet.  

  

6) NÃO SERÃO ACEITAS LACRES EM GARRAFAS DE VIDRO CONTENDO LACRES. 

Estas garrafas serão devolvidas.  

  

7) Os clubes da grande Porto Alegre do Distrito 4670 poderão fazer a entrega de frações menores 

em kg cujo peso será anotado na ficha de controle para cada clube, para efeito de 

acompanhamento do respectivo saldo, em kg de lacres.  

  

8) Os clubes de Rotary que não tenham saldo de 110 kg de lacres entregues, e necessitam retirar a 

cadeira de rodas, terão o período de seis (06) meses para completar o saldo negativo. Caso não 

efetuem entregas de lacres para suprir o saldo negativo, a coordenação (RC Lindóia) informará 

e efetuará a cobrança em reais, para pagar o custo da cadeira, preservando-se, desta forma, o 

equilíbrio financeiro do Banco de Cadeiras de Rodas.  
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9) As cadeiras entregues aos clubes rotários passarão a pertencer ao banco de cadeiras próprio do 

clube, não se fazendo necessária a devolução.  

  

10) Tratando-se de uma campanha de divulgação da Imagem Pública de ROTARY, somente serão 

entregues cadeiras mediante solicitações provindas de CLUBES ROTARIOS, para o fim de 

atenderem as demandas de sua região. Para atender eventuais solicitações isoladas, de bairros 

de Porto Alegre, ou de cidades vizinhas, será informado os Clubes a quem devam se dirigir para 

fazerem a solicitação da cadeira.  

  

11) Não é política da Campanha de Lacres a venda isolada de cadeiras para Clubes, mas sim a troca 

por lacres. Casos isolados serão analisados pela Diretoria do RC P.A. LINDÓIA.  

  

12) A entrega dos lacres será no seguinte local, data e horário:  

ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. Paraná, 1813, Bairro São Geraldo, PORTO ALEGRE/RS;  

DIAS: nas terças-feiras e quintas-feiras 

HORARIO:  das 8:00 horas até 17:00 horas.  

FONES: (51) 3343 5633 em horário comercial ou  

  Celular/WhatsApp de PAULO BARCK: (51) 9 9965 2018 (coordenador)  

  Celular/WhatsApp de NEIVO RIOS: ... (51) 9 9666 8487 (coordenador adjunto)  

             

    

PORTO ALEGRE, 10 de setembro de 2019  

  

  

LUIZ NOÉ SILVEIRA                                       PAULO BARCK  

                                 Presidente Gestão 2019/20                                Coordenador  
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