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Por Carlos Eduardo Bevilaqua

O município de Luiz Antô-
nio, conhecido também 
como “A cidade do Ver-

de”, por possuir uma das maio-
res áreas de Cerrado conserva-
do no Estado de São Paulo, se 
destaca em várias ações volta-
das à conservação ambiental, 
entre elas, o gerenciamento 
adequadodos Resíduos Sólidos 

LUIZ ANTÔNIO E A BOA GESTÃO 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

com objetivos voltados à gera-
ção de resultados sociais prio-
rizando a Coleta Seletiva de Re-
cicláveis.
Os trabalhos voltados á im-
plantação da Coleta Seletiva 
no município tiveram início no 
ano de 2006, quando ativaram 
o Centro de Triagem em parce-
ria com a Associação de Cata-
dores de Luiz Antônio, gerando 
oportunidade de renda para 
diversas famílias por meio do 

recolhimento edestinação cor-
reta dos recicláveis.

A Coleta Seletiva que vem 
ocorrendo há dez anos, se des-
taca por atender 100% da cida-
de, gerar emprego e renda para 
diversas famílias e pela redu-
ção do volume de resíduos que 
é encaminhado ao Aterro Sani-
tário, o qual também pertence 
ao município. Hoje o município 
conta com veículos próprios 
destinados à coleta de diversos 
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tipos de resíduos e possui um 
Ecoponto, recém-implantado, 
o qual proporcionou melhores 
condições de acondicionamen-
to e destinação dos resíduos 
pneumáticos e eletrônicos.

Outra ação de destaque volta-
da ao gerenciamento de resíduos 
é a transformação dos resíduos 
de poda urbana em composto 
orgânico, o qual em parceria com 
proprietários locais é utilizado na 
produção de alimentos.

“Essas ações aqui destaca-
das fazem parte de um modelo 
de gestão voltada á sustentabi-
lidade, buscando sempre inte-
grar ações ambientalmente cor-
retas, economicamente viáveis 
e socialmente justas”, finali-
za o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, Gilberto da 
Silva Belarmino. SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E PREFEITO ZETINHO

VEÍCULO DA PREFEITURA LEVANDO PNEUS RECOLHIDOS NA CIDADE PARA O ECOPONTO
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Luiz Antônio and the 
good management of 
the Solid Wastes
The municipality of Luiz Antônio, 

also known as “The City of Green” 

by owning one of the largest 

preservedareas of Cerrado (tropical 

savannah) in the state of São Paulo, 

stands out in several actions aimed 

tothe environmental conservation, 

among them, the proper management 

of solid waste with the goals of 

generating social outcomes prioritizing 

the Selective Collection of Recyclable.

The work directed to the implementation 

of Selective Collection in the city 

began in 2006, when it was activated 

the Sorting Centerin partnership 

with the Associação de Catadores 

de Luiz Antônio (Association of Luiz 

AntônioWaste Collectors), generating 

income opportunity for many families 

through the collection and proper 

disposal of recyclable .

The Selective Collection, that has 

taken place ten years ago, stands 

out for meeting 100% of the city, 

generating employment and income 

for many families and reducing the 

volume of waste that is sent to the 

sanitary landfill, which also belongs 

to the municipality. Today the city 

has its own vehicles for the collection 

of various types of waste and has 

a Ecopoint, recently implemented, 

which provided better conditions for 

packaging and disposal of tires and 

electronic waste.

Another important action focused 

on waste management is the 

transformation of waste from urban 

pruning in organic compound, in 

partnership with local landowners is 

used in food production.

“These actions highlighted here are 

part of a management model focusedin 

the sustainability, always seeking to 

integrate environmentally friendly 

actions, economically viable and 

socially fair,” concludes the Municipal 

Secretary for the Environment, 

Gilberto da Silva Belarmino.
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