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IBIRAREMA integra o seleto grupo de 13 municípios que receberam a certificação 

em todas as edições do Programa “MUNICÍPIO VERDE AZUL” desde 2008, sendo 

reconhecida por sua gestão ambiental, pelo trabalho compartilhado com o Governo do 

Estado de São Paulo e pelo empenho no cumprimento das 10 diretivas ambientais que 

regem o Programa Estadual, garantindo a prioridade na liberação de recursos do Fundo 

Estadual de Controle da Poluição (FECOP) além, é claro, da melhoria da qualidade de vida 

da população ibiraremense.

Em 2013, o Município de Ibirarema manteve a certificação no Programa da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e também recebeu Prêmio “GOVERNADOR 

ANDRÉ FRANCO MONTORO” pelo melhor desempenho no Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Médio Paranapanema (CBH/MP), conquistando o sexto lugar no ranking 

ambiental paulista.

O objetivo deste material produzido pela Prefeitura de Ibirarema é informar aos 

munícipes o comprometimento da administração atual com o Meio Ambiente, 

mostrando ações que possam garantir melhores condições para as futuras gerações, bem 

como orientar a população sobre práticas ambientais ecologicamente corretas.

Boa leitura!

Amigo Leitor

Realização
THIAGO ANTÔNIO BRIGANÓ
Prefeito de Ibirarema

ROBERTO LEANDRO COMOTE
Diretor Municipal de Meio Ambiente

JUSSARA SAMPAIO DOMICIANO
Supervisora Municipal de Educação

ALLAN OLIVEIRA TÁCITO
Interlocutor de Programa Município Verde Azul

ANA ROSA CONTE DE OLIVEIRA
Diretora Municipal de Educação
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE – CONDEMA

 O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA é o órgão colegiado 
composto de pessoas de diversas áreas: Prefeitura, Câmara, SAAEI, Escolas, Entidades 
Religiosas, Setor Canavieiro e Sindicato Rural. Possui caráter deliberativo, recursal e de 
assessoramento superior da Prefeitura de Ibirarema, integrante da estrutura administrativa do 
Departamento do Meio Ambiente, com objetivo de fiscalizar ações que envolvam o meio 
ambiente e denunciar irregularidades.
 O CONDEMA se reúne mensalmente com reuniões públicas e uma das suas últimas 
deliberações foi declarar imunidade de corte duas árvores de espécies que estão adequadas 
aos critérios de relações históricas, sociais e afetivas da população ibiraremense (Resolução 
CONDEMA 05, de  07 ago de 2013):
I. JEQUITIBÁ ROSA (cariniana legalis kuntze), localizada na Escola Estadual “Francisco 
Duarte”, à Rua Samuel Klepach, 256; e
II. IPÊ ROXO (tabebuia heptaphylla), localizada na Escola Municipal “Profª Nilza Maria 
Marquezani Pelissare”, à Rua Ministro Salgado Filho, 355.

ESTRUTURA MUNICIPAL
 O Departamento de Meio Ambiente – DMA, órgão da Administração Pública 
Municipal Direta tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar 
as atividades que visem à conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração da 
qualidade do meio ambiente e das áreas verdes públicas localizadas no Município de 
Ibirarema.
 Atua como órgão local, responsável pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente e pode, ainda, delegar 
atribuição a qualquer outro órgão do Poder Executivo Municipal, sempre que for 
conveniente ao bom funcionamento da Política Municipal de Meio Ambiente, conforme Lei 
Complementar Municipal nº 06/2009 que “INSTITUI O CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, 
CONTROLE, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Disque Denúncia AMBIENTAL
Quem liga para a natureza, Denuncia!

199 – Paço Municipal / Defesa Civil
meioambiente@ibirarema.sp.gov.br
0800.11.3560 – CETESB – 24 horas



Reaproveitando 

materiais 
       Em casa há muitos objetos que podem ser reutilizados. Faça um 
exercício, verifique tudo que ira jogar fora e veja a seguir o que você 
pode reaproveitar muita coisa. 

Pode ser Reciclado: 

*Garrafas 
*Potes de Conserva 
*Embalagens
*Frasco de 
remédios
*Copos
*Vidros quebrados

Não pode ser 
Reciclado:

*Portas de vidro
*Espelho
*Boxe temperados
*Louças
*Cerâmicas
*Óculos 
*Pirex
*Porcelanas 
*Vidros especiais
(tampa de forno 
microondas)
*Tubo de TV

Pode ser Reciclado:

*Jornais e revistas
*Lista telefônicas
*Folha de Caderno 
*Formulário 
*Papelão 
*Aparas de papel
*Envelopes
*Cartazes 

Não pode ser 
Reciclado:

*Etiquetas adesivas
*Papel carbono 
*Papel celofane
*Fita crepe
*Papel metálico 
*Papel de fax
*Papeis 
plastificados
*Guardanapos
*Bitucas de cigarro
*Fotografias

Pode ser Reciclado:

*Copos 
*Garrafas
*Sacos/sacolas
*Frascos de 
produtos
*Tampas 
* Potes
*Canos e tubos 
PVC
*Embalagens pet
*Acrílico

Não pode ser 
Reciclado:

*Tomadas
*Cabos de panela
*Adesivos
*Embalagens 
metalizados 
(biscoitos e 
salgadinhos) 

Pode ser Reciclado:

*Tampinhas de 
garrafas 
*Latas 
*Enlatados
*Panelas sem cabos
*Ferragem
*Arames 
*Chapas 
*Canos
*Pregos
*Cobre

Não pode ser 
Reciclado:

*Clips
*Esponja de aço
*Aerossois
*Latas de verniz 
solventes químicos 
inseticidas

0217

 

  

Nos últimos três séculos a humanidade passou por grandes mudanças:
∙ surgimento do processo de produção industrial que aumentou a utilização dos recursos 
naturais e a geração de resíduos;
∙ migração das pessoas do meio rural para as cidades;
∙ aumento da produção do conhecimento proporcionando rápido desenvolvimento das 
ciências e da tecnologia;
∙ mudanças nos valores e modos de vida da sociedade;
∙ acelerado crescimento populacional.
Essas mudanças tiveram consequências profundas para todo o planeta:
∙ CULTURA DE SEPARAÇÃO DO HOMEM E AMBIENTE: O homem não se enxerga  como 
parte do meio ambiente, não estabelece limites nem critérios apropriados para utilização dos 
recursos naturais;
∙ CRISE AMBIENTAL: surgimento de graves problemas ambientais devido ao aumento da 
utilização dos recursos naturais e da produção de resíduos.
 A preocupação com a CRISE AMBIENTAL fez com que surgisse a mobilização da 
sociedade, exigindo soluções e mudanças. Na década de 60, do Século XX, a partir dos movimentos 
contraculturais, surgiu o movimento ecológico que começou a elaborar a proposta da EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL como ferramenta de mudanças nas relações do homem com o ambiente.
 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) surge como resposta à preocupação da sociedade com o 
futuro da vida, cuja proposta principal é a de estimular o surgimento de uma cultura de ligação 
entre natureza e sociedade, através da formação de uma atitude ecológica nas pessoas. Um dos 
seus fundamentos é a visão socioambiental, que afirma que o meio ambiente é um espaço de 
relações, é um campo de interações culturais, sociais e naturais (a dimensão física e biológica dos 
processos vitais).
 O processo educativo proposto pela EA objetiva a formação de sujeitos capazes de 
compreender a sua realidade e agir nela de forma consciente. Sua meta é a formação de sujeitos 
ecológicos. A criança, desde cedo, deve aprender cuidar da natureza, no seio familiar e na escola é 
que se deve iniciar a conscientização do cuidado com o meio ambiente natural.

 Meio Ambiente não é apenas as paisagens naturais, mas um conjunto de vários 
elementos e recursos naturais, artificiais e culturais em constante interação, sobretudo 
oferecendo o desenvolvimento equilibrado para todas as formas de vida.
 A sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do 
Planeta Terra. É manter a qualidade de vida e o meio ambiente em harmonia com as pessoas. 
É cuidar para não poluir a água, separar o lixo, evitar desastres ecológicos, como queimadas, 
desmatamentos. O próprio conceito de sustentabilidade é para longo prazo, o que significa 
cuidar de todo o sistema, para que as gerações futuras possam aproveitar.



 Não queime lixo, folhas, entulhos nas calçadas e 
quintais. Além de ser proibido, acarretando multas, vai 
fazer mal para saúde de seus filhos e a sua, trazendo 
problemas respiratórios entre outros.
 Outras opções para não poluir o ar e termos 
uma vida mais saudável são:

 Deixe o carro em casa mais vezes;
 Mantenha o motor de seu carro regulado;
 Faça caminhadas e ande de bicicleta;
 Decore sua casa com plantas;
 Plante e cuida de uma árvore.

 
Em caso de Incêndio:

Corpo de Bombeiros  de Ourinhos

(14) 3324.6122

Departamento Meio Ambiente / Defesa Civil

190Policia Militar

199
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 Criado em 2007 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA/SP) 
com objetivo de ganhar eficiência na gestão ambiental através da 
descentralização e valorização da base da sociedade, visa estimular e capacitar 
as prefeituras a implementarem e desenvolverem uma agenda ambiental 
estratégica.
 Ao final de cada ciclo anual é avaliada a eficácia dos municípios na 
condução das ações propostas na Agenda. A partir dessa avaliação, são 
disponibilizados à SMA, ao Governo de Estado, às Prefeituras e à população o 
Indicador de Avaliação Ambiental (IAA).
 A participação do município no PMVA é pré-requisito para a liberação 
de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (FECOP), controlado 
pela SMA/SP.
 A adesão de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo ao 
Programa se deu a partir da assinatura de um Protocolo de Intenções onde 
estão propostas 10 Diretivas que abordam questões ambientais prioritárias a 
serem desenvolvidas.
 A Secretaria do Meio Ambiente, por sua vez, oferece capacitação 
técnica às equipes locais e lança anualmente o Ranking Ambiental dos 
municípios paulistas.

10 Diretivas Ambientais
1 - Esgoto Tratado
2 - Resíduos Sólidos
3 - Biodiversidade
4 - Arborização Urbana
5 - Educação Ambiental

6 - Cidade Sustentável
7 - Uso da Água
8 - Qualidade do Ar
9 - Estrutura Ambiental
10- Conselho Ambiental

BRIGADA MUNICIPAL ANTI FOGO

 As vezes alguns incêndios acontecem de forma acidental. Foi então criada a 
Brigada Municipal Anti-Fogo, que são pessoas treinadas pelo Corpo de Bombeiros 
para combater focos de incêndio que possam ocorrer em áreas rurais como pastos 
secos ou, até mesmo, pequenas propriedades.
 A brigada tem objetivo de dar o primeiro atendimento até que o Corpo de 
Bombeiros de Ourinhos chegue ao local, no entanto, a brigada tem conseguido 
extinguir incêndios com sucesso, sem a necessidade dos bombeiros.
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 As matas ciliares são formações florestais encontradas ao 
longo dos rios, córregos e riachos, compostas por espécies vegetais 
adaptadas à umidade e alagamentos temporários.
 O termo “Mata Ciliar” vem do fato de serem importantes 
para a proteção dos rios, assim com os cílios são importantes para a 
proteção dos olhos.
 As matas ciliares promovem a proteção física das margens 
dos rios, a reciclagem de nutrientes e a interação entre os 
ecossistemas terrestres e aquáticos (temperatura da água nos rios, 
alimentação da fauna aquática e terrestre), além de atuarem como 
corredores ecológicos para flora e fauna.
 A destruição das matas ciliares provoca erosões, causando a 
diminuição do volume de água nos r ios e córregos, o 
desaparecimento de nascentes e inúmeros outros impactos.

 A Prefeitura de Ibirarema, 
em parceria com a DUKE Energy 
International, estará realizando a 
Recuperação de Nascentes e 
Mata Ciliar, atendendo as normas 
do novo Código Florestal, com 
FORNECIMENTO GRATUITO de:

Engenheiro Agrônomo;

Medição da Área;

Projeto Técnico;

Mudas Nativas.

No banheiro:
 Tome banhos rápidos. A 

cada minuto no banho você 
gasta de 3 a 9 litros de 
água.

 Feche a torneira enquanto 
escovar os dentes ou fazer 
a barba. Uma torneira 
aberta pode consumir, por 
minuto até 2,4 litros.

 Não use o vaso 
sanitário como lixeira 
ou cinzeiro. 

 Regule as válvulas de 
descarga.

 O ac ionamento  da 
válvula de uma vaso 
s a n i t á r i o  p o r  6 
segundos gasta de 10 a 
14 litros de água 

Na cozinha:  Limpe bem os pratos e panelas 
e jogue os restos de comida no 
lixo.

 Deixe a louça na água para 
facilitar a lavagem.

 Feche a torneira enquanto 
ensaboa e volte a abri-la apenas 
para enxaguar. 

 Ligue a máquina de lavar louça 
apenas quando estiver completa.

 Utilize a lavadora de 
roupa só quando ela 
estiver cheia e ligue no 
máximo três vezes por 
semana.

 Reaproveite a água de 
chuva ou da máquina 
para lavar o chão da 
c o z i n h a ,  á r e a  d e 
serviço e quintal.

Na lavanderia:

Na áreas externas:

 Varra as calçadas para retirar o 
lixo e use balde em vez de 
mangueira

 Molhe as plantas com regador 
quando o sol estiver mais fraco

 Lave o carro utilizando o balde.

 Prefira jardins a áreas 
cimentadas, favorecendo a 
infiltração da água no solo.

Manutenção:

 Elimine vazamentos.

 Troque ou conserte torneiras pingando 

 Faça o teste do relógio de água, se os 
ponteiros continuarem rodando sem 
consumo é sinal de vazamento.



 Embora o termo lixo se aplique aos resíduos sólidos em geral, muito que se 
considera lixo pode ser reutilizado ou reciclado, desde que os materiais sejam 
adequadamente tratados. Além de gerar emprego e renda, a reciclagem proporciona uma 
redução da demanda de matérias-primas e energia, contribuindo também para o aumento 
da vida útil dos aterros sanitários.
 O lixo gerado em sua residência é coletado três vezes por semana: segundas, 
quartas e sextas-feiras. Para que seu lixo tenha um destino adequado às normas 
ambientais, seu custo é elevado, já que a Prefeitura mantém máquinas, equipamentos e 
uma equipe para esses resíduos sejam coletados e aterrados adequadamente no Aterro 
Sanitário em Valas que está localizado na Estrada Municipal Ibirarema x Palmital (IBM-
050).
 Quando falamos em lixo, lembramos apenas do lixo que produzimos em nossa 
casa. Mas em toda atividade humana há geração de inúmeros resíduos, que se classificam 
conforme o risco potencial à saúde pública e ambiental, podendo ser perigoso ou não, tais 
como:

Resíduos Sólidos

 Resíduos cemiteriais;
 Resíduos comerciais;
 Resíduos de atividades 

agrossilvopastoris;
 Resíduos de construção civil;
 Resíduos de limpeza pública;
 Resíduos de óleo comestível;
 Resíduos de poda e capina;
 Resíduos de serviços de 

saneamento;
 Resíduos de serviços de saúde;
 Resíduos de serviços de transporte;
 Resíduos domiciliares;
 Resíduos eletroeletrônicos;

 Resíduos especiais;
 Resíduos funerários;
 Resíduos industriais;
 Resíduos pneumáticos;
 Resíduos volumosos;
 Entre outros.

Cidade Sustentá el
 Ao construir sua casa sempre utilize materiais que não degradem o meio ambiente que vem a 
cada dia sendo mais utilizadas na construção civil. Hoje uma casa que utiliza a maioria desses recursos 
já pode ser considerada uma casa moderna e sustentável.

 Somente serão liberados ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO CIVIL e 
CARTAS DE HABITE-SE para construções civis que adotarem critérios de 
sustentabilidade como:
∙ obrigatoriedade de calçada ecológica;
∙ madeira legalizada ou de reflorestamento;
∙ captação e reuso de águas da chuva;
∙ ventilação cruzada e iluminação natural com uso de janelas largas 
transparentes;
∙ uso de descargas sanitárias com acionamento duplo;
∙ utilização de energia solar para aquecimento de água;
∙ uso de misturadores de ar acoplados em torneiras e duchas;
∙ utilização de tons claros em pinturas;
∙ utilização de vigas e estruturas feitas de madeira legalizada ou 
materiais reciclados como aço, plástico e alumínio;
∙ iluminação artificial com lâmpadas de led ou fluorescente;
∙ área permeável externa;

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO NAS RUAS DA CIDADE:

∙ Arrastar madeiras, ferragens ou qualquer outro material ao longo das vias públicas; 

∙ Conduzir veículos ou máquinas que, pelas suas características ou excesso de peso, 

possam danificar a pavimentação das vias públicas, bem como construções históricas; 
∙ Depositar materiais de qualquer natureza ou efetuar serviços que danifiquem a 
pavimentação das vias públicas.

 Na preparação de reboco ou argamassa na via pública por 
impossibilidade de fazê-lo no interior do terreno, só podem ser utilizados 
até 30% da via, mediante licença prévia, devendo-se, obrigatoriamente, 
usar caixa estanque (masseira) pré-moldada que, ao final do dia será 
recolhida, deixando-se o espaço livre de detritos.
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O QUE VAI

AGORA DEVE VOLTAR

O QUE VAI

AGORA DEVE VOLTAR

O QUE VAI

AGORA DEVE VOLTAR
 Em 2010, a Politica de Resíduos Sólidos foi 
finalmente aprovada para enfrentar os dois maiores 
dilemas do lixo: como diminuir sua quantidade e o que 
fazer com ele. Agora, a responsabilidade com o destino 
final dos resíduos sólidos - embalagens, peças, produtos 
e outros materiais que poderiam retornar ao ciclo 
produtivo - é compartilhada com quem produz, quem 
vende e quem consome, ou seja todos nós. Você  sabe 
fazer sua parte?

 Equipamentos velhos e sem uso - com os eletrônicos 
e eletrodomésticos devem ser entregue nas lojas ou pontos 
de coleta determinados. Eles serão recolhidos pelo fabricante 
para  que  seus  mater ia i s  e  componentes  se jam 
reaproveitados. Na Europa e nos Estados Unidos, por 
exemplo 95% dos veículos que saem de circulação são 
reciclados. No Brasil, apenas 15%.

 E q u i p a m e n t o s 
eletroeletrônicos, como celulares e 
computadores, por exemplo, são 
descartados diariamente. Esses 
produtos contem elementos tóxicos 
que podem causar danos ao meio 
ambiente.
 Para incentivar o descarte 
correto desses materiais, a Prefeitura 
disponibilizou um Ponto de Coleta no 
PAÇO MUNICIPAL para coleta e 
reciclagem de lixo eletrônico tais 
como: pilhas, baterias, computadores, 
c a b o s ,  l â m p a d a s ,  c e l u l a r e s , 
eletroeletrônicos, entre outros.
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08 DIA DE COMBATE ÁS SACOLAS PLÁSTICAS

28 DIA DO MUTIRÃO DO LIXO ELETRÔNICO

AMBIENTAL
OutubroOutubroOutubro

DezembroDezembroDezembro

 A árvore símbolo do Município de Ibirarema é o PAU D´ALHO (Gallesia 
Integrifólia), em homenagem ao nome dado ao município quando elevado à 
condição de distrito, conforme Lei Estadual nº 1.889, de 11 de dezembro de 1922, 
cuja data de comemoração coincidirá com o Dia da Árvore, 21 de setembro. 

Descubra qual é o caminho correto parra ajudar 
as crianças a plantar suas mudas na floresta

Vamos Pintar, Boa Diversão
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Campanha de Arrecadação de Saquinho de Leite vazio 

 Os saquinhos de leite do Programa VIVA LEITE deverão ser entregues vazios e 
lavados ao ponto de distribuição no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 
para transformarmos em balainho para mudas no Viveiro Municipal.

Estes serão usados para produzir
mudas de árvores 

Colabore com o Meio Ambiente e com 
o Viveiro Municipal, devolva os 

saquinhos de leite vazios e lavados

Elas serão plantadas 
no município de Ibirarema 

Leve no PROJETO CONGELADOS 
E CIA, duas garrafas PET de dois 
litros e receba uma lata de óleo 
nova GRATUITAMENTE

 Se você jogar o óleo pelo ralo ele pode voltar para você. Não jogue o óleo usado 
de frituras na pia ou no ralo. Um litro destes resíduos, que vai parar nos rios, contamina 
cerca de 1 milhão de litros de água, equivalente ao consumo de uma pessoa em 14 
anos. Alem de provocar o entupimento dos canos.

Ultima semana do mês de Junho: SEMANA DO 
MEIO AMBIENTE
1 - Segunda-feira: DIA DA ÁGUA
2 - Terça-feira: DIA DA PRESERVAÇÃO ÁS 
FLORESTAS
3 - Quarta-feira: DIA DA ARVORE
4 - Quinta-feira: DIA DE PROTEÇÃO AS FLORESTAS
5 - Sexta-feira: Dia DA ECOLOGIA

22 DIA DA ÁGUA

22 DIA DO PLANE TERRA

14 DIA DE COMBATE Á POLUIÇÃO

21 DIA DA ÁRVORE

CALENDÁRIO 

MarçoMarçoMarço

AbrilAbrilAbril

JunhoJunhoJunho

AgostoAgostoAgosto

SetembroSetembroSetembro

 Campanha  na merenda escolar municipal SEGUNDA SEM CARNE
ficando proibido o fornecimento de carnes às segundas-feiras a fim de promover a 
reflexão crítica junto aos estudantes acerca das consequências da alimentação 
centrada na carne sobre as pessoas, os animais e o planeta.



 As árvores desempenham papel essencial na manutenção da vida no planeta. São as 
maiores entre todas as plantas e as que têm vida mais longa contribuindo para a manutenção 
do clima, suas copas diminuem a velocidade dos ventos, as raízes retém o solo impedindo a 
erosão e ainda auxiliam na captação de águas pelos lençóis subterrâneos, diminuem ruídos, 
produzem sombras, alimentos, dão abrigos aos animais, entre muitas outras utilidades.
 Diante disso, IBIRAREMA criou o Plano Municipal de Arborização Urbana que visa 
proteger e ampliar a quantidade de árvores na cidade melhorando a qualidade de vida e sua 
sensação térmica. 
 Todo plantio, poda e supressão da arborização urbana só podem ser realizados pela 
Equipe de Arborização da Prefeitura sendo necessária a AUTORIZAÇÃO do Departamento de 
Meio Ambiente que, após vistoria do Engenheiro Agrônomo, autorizará ou não a execução do 
pedido.
 Há vários critérios para se cortar uma árvore:
∙ A árvore deve estar com problemas fitossanitários (doente); ou
∙ Apresentar risco de queda; ou
∙ Causando problemas em encanamentos; ou 
∙ Em local construção de garagem.
 O não cumprimento, ficará o infrator sujeito a multas que variam de R$ 100 a R$ 
1.000,00 por árvore danificada, erradicada ou plantada em desconformidade.
 Em novos loteamentos é obrigatória a calçada ecológica, além do plantio de, no 
mínimo, uma árvore por terreno ou residência da cidade.

∙ Não cimente o colo da árvore. Isso prejudica a saúde do tronco e das raízes;
∙ Não pregue placas e nem pinte o tronco das árvores. Isso danifica seu tronco, 
prejudica a respiração e possibilita o desenvolvimento de doenças;
∙ Não fixe luzes de natal com pregos aos troncos e galhos das árvores. Isso prejudica 
seu desenvolvimento e pode causar doenças, ocasionando até mesmo a queda;

Dicas Úteis
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Você sabe o que são os ?
Vamos conhecer algumas atitudes que devemos tomar para ajudar o planeta?

 É tão importante preservar a natureza, que foram estabelecidas 5 atitudes que 
devemos tomar para ajudar na conservação do planeta e, assim, melhorar nossa qualidade 
de vida. Essas atitudes estão resumidas em 5 palavras que começam com a letra ‘’R’’, por isso 

 Repensar - Antes de comprar qualquer produto você deve se 
perguntar se realmente existe a necessidade de comprar, pois 
quanto mais compramos mais lixo produzimos. Havendo realmente 
a necessidade desse produto, pense o quanto ele pode agredir o 
meio ambiente, vendo se ele é feito de uma material que pode ser 
reciclado ou reutilizado.

 Recusar - Nem sempre os produtos que vamos comprar são 
bons para o meio ambiente e para a nossa saúde, por isso recuse 
aqueles que podem prejudicar a natureza de alguma forma, desde a 
fabricação até o momento em que fazemos o descarte no lixo. por 
exemplo: recuse os produtos que utilizem mais de uma embalagem; 
se o produto derivado de madeira, como papel, lápis, escolha aquele 
em que o fabricante faça reflorestamento para não acabar com as 
nossas florestas.

 Reduzir - Essa atitude também é bastante importante. O 
tempo todo estamos realizando o consumo, seja se alimentando, 
tomando água ou utilizando a energia elétrica para ligar algum 
aparelho. Também realizamos consumo desnecessário quando 
compramos algum produto que não sabemos se realmente vamos 
utilizar.
 Por isso devemos reduzir a compra não só de produtos de 
pouca importância, Mas como todos os outros produtos, assim 



 Reutilizar - Para que possamos reduzir o consumo, uma das 
principais formas é reutilizar produtos e embalagens que já foram 
comprados. Essa reutilização pode ser através de criação de 
artesanato com materiais que seriam descartados, como garrafas PET 
e latinhas de alumínio. Reutilizando mais as pessoas vão comprar 
menos, fazendo com que menos produtos sejam fabricados e, assim 
menos lixo irá parar na natureza.

 Reciclar - O processo de reciclagem ajuda não só na redução 
da retirada da matéria prima da natureza, como ajuda, também com a 
geração de empregos na usinas de reciclagens. Após você utilizar os 
4Rs acima (repensar, recusar, reduzir e reutilizar), alguns materiais 
que sobraram do seu consumo e viraram lixo devem ser reciclados, 
papéis, metais, vidros, pilhas, e produtos eletrônicos da matéria 
orgânica (resto de alimentos e madeira).

COLETA SELETIVA EM IBIRAREMA: 

Toda QUINTA-FEIRA,
Ajude o Catador de Materiais Recicláveis!

EsGOtO trAtADO
 Você sabia que, em virtude das 

diversas utilização da água, 80% resultam em 

esgoto, seja ele de origem doméstica, 

hospitalar ou industrial. Só para se ter uma 

ideia, o esgoto doméstico contém cerca de 

99,9% de água e 0,1% de sólidos orgânicos. 

Sendo assim, o esgoto precisa ser coletado, 

t ratado e  ter  um dest ino adequado, 

geralmente nas lagoas de tratamento.

 Propriedades rurais devem adotar o sistema de fossa 
séptica biodigestora, aprovado pela EMBRAPA, cujo projeto 
encontra-se disponível gratuitamente no Departamento de 
Meio Ambiente.
 Ibirarema obteve a nota 9,76 de ICTEM (Índice de Coleta 
e Tratabilidade de Esgotos do Município), avaliação realizada 
anualmente pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
–CETESB. 
 Nosso objetivo é manter a qualidade do saneamento 
básico ambiental municipal e finalizar o grave problema da coleta 
do esgoto da Vila Ribeirão Vermelho, em parceria com o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Ibirarema – SAAEI.

IQTEM

NOTA

9,76

Ibirarema

1009
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