
A proposta do MUTIRÃO DO BEM é de reunir voluntários, parceiros e amigos 
para, junto com os moradores das Comunidades de São Benedito, Bairro da 

Penha, Itararé, Engenharia, Bonfim, Consolação, Floresta e Jaburu, experenciar 
o poder coletivo de transformação de Pontos Sujos de Lixo do Território do Bem, 

em Vitória/ES 2011



Você, morador do Território do Bem é o maior 
aliado para ajudar a deixar sua comunidade 
livre de alguns problemas causados pelo lixo.



Que tal começar separando seu lixo? Você pode fazer 
isso com apenas duas latas de lixo em casa: uma para o 
lixo seco (que pode se tornar material reciclável) e outra 
para o lixo úmido. E, com alguns cuidados, você pode 
deixar a sua comunidade melhor, mais saudável e mais 
bonita!  

Quer saber como?



PAPEL METAL

PLÁSTICO VIDRO

O que é lixo seco? 

Lixo seco é todo material que, após ser utilizado, estando limpo, 
pode ser aproveitado para: reuso, reciclagem ou reutilizado para 
fabricação de novos produtos. São lixo seco: papéis, papelão, 
latas, vidros, plásticos, embalagens de leite e sucos.



ECOPOSTO.PEV.

Para entregar o lixo seco que você separou, procure a Associação de 
Catadores, Ecoposto ou o Posto de Entrega Voluntária (PEV) mais 
perto da sua casa.

Pense bem. Famílias inteiras dependem da renda que o Lixo 
Reciclável gera. Além disso, você contribui com a preservação de sua 
comunidade e com a saúde do Planeta. Isso vale a sua ajuda.



E o que é o Lixo úmido? 

São cascas de frutas e legumes (lixo compostável), restos de 
comida, papel de banheiro, guardanapo, fralda descartável 
suja, sujeira de vassoura e de cinzeiro. 



Quando a lata de lixo úmido estiver cheia, leve-o embalado, em 
sacola plástica reaproveitada, para local indicado, no horário 
mais próximo possível que o caminhão da Prefeitura recolhe o 
lixo na sua comunidade. 

Você sabe para onde deve levar o lixo que sai da sua casa?

Você sabe a que horas o caminhão de lixo passa na sua 
comunidade?



Lembre-se que pilhas, baterias e lâmpadas não podem ser des-
cartadas no lixo doméstico, devem ser devolvidas para o Local de 
Compra. 



É o seu espírito de liderança, sua importância dentro da sua co-
munidade e sua disposição, somados ao comprometimento de 
organizações não-governamentais, profissionais, universidade e 
dos serviços públicos prestados pela Prefeitura, que irão transfor-
mar alguns PONTOS SUJOS DE LIXO e, no lugar deles, criar locais 
melhores, mais bonitos, mais saudáveis, cuidados como bem-
comum pela comunidade. 
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