
 

MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  meioambiente@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1152 
 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

 

RS6 – PMVA/2017: 

Educação ambiental com foco em ações de sensibilização e mobilização para a Coleta 

Seletiva. 

 

Diagnóstico: 

A população de Ibirarema não tem o costume de separar os resíduos gerados em seus 

domicílios, a fim de facilitar a coleta seletiva no município. 

 

Proposta: 

Campanha de conscientização visando a maior adesão da comunidade local para a separação 

dos resíduos gerados na fonte, incentivando e facilitando o serviço de coleta seletiva a ser 

adotado no município. 

 

Ferramenta de comunicação ambiental: 

Divulgação por meio de redes sociais e panfletos distribuídos junto a comunidade local 

comunicando a necessidade da coleta seletiva no município de Ibirarema. 

 

Execução: 

Por meio de parcerias com as escolas municipal e o Espaço Ambiental Sebastião Jorge foram 

realizadas campanhas de conscientização e entrega de material educativo incentivando a 

coleta seletiva no município de Ibirarema. 

 

Resultados que contemplem o que foi solicitado: 

Pretende-se maior adesão da comunidade local na separação e destinação adequada dos 

resíduos gerados no município de Ibirarema, com a participação dos alunos e catadores 

autônomos existentes, diminuindo a quantidade de resíduos descartados de forma inadequada 

e aumento da vida útil do aterro em valas municipal. 
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Veja como é fácil participar da Coleta Seletiva: 

Você coloca todos os materiais recicláveis (lixo seco) em um 

saco ou caixa, separando do lixo orgânico e rejeitos. Alguns 

exemplos de materiais recicláveis para separação: 

 
 

PAPEL       VIDRO 

 

 

 

PLÁSTICO       METAL 

 

 

 
 

    LIXO COMUM (orgânico e rejeitos) 

    (às segundas, quartas e sextas-feiras) 

 

Outros resíduos: ECOPONTO IBIRAREMA / ESPAÇO AMBIENTAL SEBASTIÃO JORGE 

 

LIXO ELETRÔNICO    ÓLEO DE COZINHA 

  Lâmpadas Fluorescentes 

 

Ajude um Catador Autônomo de  

Materiais Recicláveis doando o material separado 

 
 
 

Para dúvidas, críticas ou sugestões: 

199 – Meio Ambiente / Ouvidoria 


