
Política ambiental
de vizinhança

Idtech e moradores do Setor Oeste
unidos pela COLETA SELETIVAREDUZA a quantidade de seu lixo. Consuma apenas o 

necessário. Evite o desperdício.
REUTILIZE materiais como embalagens e papéis. Reforme 
móveis e tecidos, dando-lhes novas utilidades.
RECICLE os materiais recolhidos na coleta seletiva, utilizando-
os como matéria-prima para a fabricação de novos produtos.

?  Redução da retirada dos recursos naturais (árvores, petróleo, 
minérios como o ferro etc);
?  Economia de água e energia;
?  Diminuição da poluição do solo, da água e do ar;
?  Melhoria da limpeza da cidade e prevenção de enchentes;
?  Aumento da vida útil do Aterro Sanitário de Goiânia;
?  Controle de vetores (animais transmissores) de doenças 
como a dengue,febre amarela e leptospirose;
?  Geração de trabalho e renda para catadores da coleta seletiva, 
entre outros.

BENEFÍCIOS DA COLETA SELETIVA

TEMPO ESTIMADO DE DECOMPOSIÇÃO
DOS RECICLÁVEIS NA NATUREZA

INFORMAÇÕES: 3524-8500 e 3524-1166
www.goiania.go.gov.br

Rua 1, nº 60 - Térreo, Setor Oeste, Cep. 74115-040 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3209-9700 - contato@idtech.org.br

Seja responsável. Pratique o princípio dos 3Rs:

4 semanas 200 a 450
anos

400 anos 200 a 500
anos

ALUMÍNIOVIDROPLÁSTICOPAPEL

Em Goiânia, são coletadas diariamente 1.200 toneladas de 
resíduos sólidos. Desse total, 360 toneladas são materiais 
que podem ser reciclados, gerando renda e trabalho para os 
catadores, além de preservar o meio ambiente.
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O Idtech (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano), 
organização social que desenvolve projetos de informática 
aplicada à cidadania e à melhoria da qualidade de vida, aderiu ao 
projeto GOIÂNIA – COLETA  SELETIVA.
O Idtech instalou um Posto de Entrega Voluntária (PEV) e espera 
de você, vizinho, a contribuição para garantir o aproveitamento 
de todo o lixo reciclável produzido em nosso bairro.
Separe os materiais e deposite no PEV. Participe da política 
ambiental de vizinhança do IDTECH.

É a coleta dos materiais recicláveis, que não devem ser 
misturados no lixo comum. Os recicláveis são encaminhados de 
maneira correta para o reaproveitamento e/ou reciclagem por 
meio de veículo específico, em dia e horário pré-definidos.

O QUE SEPARAR

PAPEL
PAPELÃO

? jornais e revistas
? cadernos
? fotocópias
? envelopes
? caixas e cartazes
? embalagens longa vida.

PLÁSTICO

? canos e tubos
? baldes
? garrafas plásticas (PET)
? descartáveis
? isopor
? sacos e lonas.

VIDRO

? garrafas
? copos
? vidros de conserva
? potes e embalagens.

METAL

? tampas de garrafas e potes
? latas de alimentos e bebidas
? potes
? panelas
? talheres
? materiais de ferro, alumínio, 
cobre e outros metais.

O QUE NÃO SEPARAR
Resíduos Orgânicos: restos de alimentos, podas de jardim etc. 
Outros: papel carbono, de fax ou vegetal, celofane, papel higiênico, 
papel-toalha, guardanapo, lenços de papel, fraldas descartáveis, 
absorventes, material sujo de gordura ou contaminado com 
produtos químicos nocivos à saúde (papel engordurado, lata de 
tinta), etiqueta ou fita adesiva, embalagens de papel ou plástico 
metalizado para alimentos, pontas de cigarro, fotografias, tubos de 
TV e monitores de computador, lâmpadas em geral e embalagens 
tipo aerossol.

Separe e armazene os materiais recicláveis limpos e secos, em UM 
ÚNICO RECIPIENTE: sacos plásticos, sacolas ou caixas de 
papelão. No caso de vidros, envolva-os com jornal ou papel. 
Depois, entregue o material das seguintes formas: 

COMO ENCAMINHAR OS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS E OUTROS

Para as Centrais de Triagem (cooperativas) e, posteriormente, 
para a reciclagem.

A coleta deste lixo continua sendo feita regularmente pela 
Prefeitura, por meio da Comurg, que o encaminha ao Aterro 
Sanitário de Goiânia, para o tratamento adequado.

PARA ONDE VÃO:

 O QUE É COLETA SELETIVA?

NO PONTO DE ENTREGA
VOLUNTÁRIA (PEV)

PARA O CATADOR
CREDENCIADO

Anote o dia da Coleta
Seletiva no Setor Oeste:

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

Período:
       diurno                noturno

ATENÇÃO! Não jogue pilhas e
baterias no lixo. Os PEVs têm 

compartimento específico 
para estes materiais.

Veja os endereços de outros PEVs
no site www.goiania.go.gov.br

O PEV do Idtech fica pertinho
da sua casa: Rua 01, nº 60, 
Setor Oeste – atrás do 
Colégio Atheneu Dom Bosco

PARA O CAMINHÃO
DA COLETA SELETIVA

Utilize produtos reciclados!
Cada tonelada de papel reciclado evita a 

derrubada de cerca de 20 árvores.
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