
O QUE SERÁ FEITO COM SEU RESÍDUO?

No  o material da PARQUE GIRASSOL
coleta seletiva será levado para a Central 
de Valorização de Resíduos 1 (CVR-1) para 
transformação em novos produtos.

Por isso é importante não 
tratar mais os resíduos 

como “lixo”! 

Está em implantação a Central  de 
Valorização de Resíduos 2 (CVR-2), onde os 
resíduos orgânicos e rejeitos serão 
aproveitados para produção de energia 
elétrica que retornará proporcionalmente 
para as cidades participantes do Projeto 
Vale Muito Cuidar.

Vale muito cuidar da 
geração do resíduo; 
vale muito cuidar 
da separação dos 
resíduos em casa; 

vale muito cuidar do 
aproveitamento dos 

resíduos orgânicos; 
Vale muito cuidar do 

calendário da coleta para 
saber quando o caminhão passará na rua 
onde moramos.

VALE MUITO CUIDAR não é só um projeto 
de coleta seletiva, é também uma 
campanha pela educação, saúde e meio 
ambiente, por que vale muito cuidar de 
nossa cidade.

Dicas: 

Acompanhe os dias de coleta na sua rua e 
disponha as embalagens cheias e bem 
vedadas.

Materiais como lâmpadas, pilhas, pneus, 

 

Os materiais volumosos como armários, 
colchões e os eletroeletrônicos deverão 
ser levados até o Ecoponto de sua cidade, 
quando houver.

Embrulhe vidros quebrados e objetos 
pontiagudos para evitar acidentes.

Logística Reversa: 

Mantenha as embalagens recicláveis 
limpas e secas.

óleo lubrificante e baterias devem ser 
entregues aos estabelecimentos que as 
comercializam ou nas assistências técnicas 
autorizadas, conforme Lei 12.305/10.

Ecoponto: 

COMO CONTRIBUIR 



QUAL A NOSSA RESPONSABILIDADE? 

1. Separar adequadamente os resíduos sólidos;

2. Acondicionar os resíduos nas embalagens 
adequadas;

3. Dispor os resíduos nos 
dias indicados para a 
coleta seletiva. 

Rejeitos: papel higiênico, fraldas descartáveis, 
absorventes, entre outros;

Recicláveis: papel, papelão, plásticos diversos, 
vidros, embalagens do tipo “longa vida” 
(tetrapak), isopor, entre outros.

TIPOS DE RESÍDUOS

Orgânicos: restos de alimentos;

A Lei 12.305/2010 institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e estabelece entre os 
seus objetivos a não geração, redução, 
reutilização e a reciclagem. 

O primeiro passo para a redução dos 
resíduos sólidos é o consumo consciente.  
Decidir o que levamos para nossas casas 
influencia diretamente na quantidade e 
qualidade dos resíduos gerados.

OBJETIVOS DO PROJETO VALE MUITO 
CUIDAR

A coleta seletiva valoriza os resíduos através 
da reciclagem e reutilização dos materiais, 
reduzindo o volume de rejeitos enviados ao 
aterro sanitário e preservando desta forma 
os recursos naturais. 
Aplicar os 5R's contribui para a sustentabilidade 
do planeta.
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Os resíduos orgânicos podem ser 
aproveitados em composteiras 
domiciliares, gerando adubo.


