
COLETA DE LIXO 
TEM DIA E HORA

SEG   QUA SEXTER      QUI      SÁB
HORÁRIO

EXPONHA OS RESÍDUOS SOMENTE NESSES DIAS.
PBH.GOV.BR/COLETADOMICILIAR

COLABORE COM O GARI 
- Não jogue lixo ou entulho em vias públicas, córregos, lotes vagos,    

   bueiros e encostas. Além de poluir a cidade, os resíduos entopem 

   bocas de lobo e podem provocar enchentes.

- No trânsito, respeite os cones de sinalização. Eles estão ali para proteger 

   os varredores, que trabalham para deixar a cidade melhor.

- Respeite os dias e horários de exposição do lixo para a coleta. 

   Evite deixar os resíduos na rua por mais tempo que o necessário.

- Embale corretamente seu lixo em sacolas resistentes, bem fechadas 

   e de tamanho adequado, para evitar que elas se abram e espalhem 

   os resíduos. Lixo mal-acondicionado, além de exalar mau cheiro, 

   atrai animais e insetos vetores de doenças.

- Proteja o vidro e outros materiais perfurocortantes (estiletes, pregos, 

   lâminas, espetos) com algo resistente antes de colocá-los na sacola. 

   Pressione as tampas das latas para dentro. Assim o gari não vai se ferir. 

- A velocidade do caminhão de coleta varia de 5 a 7 km/h. S

paciência.

e estiver no 

trânsito seguindo um veículo da limpeza urbana, tenha 



O descarte do lixo doméstico em tempos de pandemia exige muito

cuidado. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados de modo a

garantir a segurança das famílias e dos profissionais da coleta. 

Para isso, siga as orientações:

 Lista completa em pbh.gov.br/urpvs
ENCONTRE A URPV MAIS PRÓXIMA

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: 7H ÀS 18H | SÁBADO E DOMINGO: 7H40 ÀS 16H

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS URPVS

Não exponha materiais tóxicos e infectantes, resíduos de saúde e 

orgânicos para o recolhimento da SLU. Cuide da limpeza da cidade. 

Sempre que manusear algum resíduo, higienize as mãos com água

e sabão. Se possível, use também álcool 70%.

LESTE

NORDESTE

NOROESTE

Andradas: Av. dos Andradas, 5.981- Pompeia

Zumbi: Rua Zumbi, 72 - São Gabriel (esquina com Rua Anapurus)

São Paulo: Av. Cachoeirinha, 35 - São Paulo (esquina com Rua Angaturama)

Capitão Eduardo: Rua Marco Aurélio Prates, 186 - Capitão Eduardo 

(esquina com Rua América Garzon Ferrara)

Delta: Rua Tamandaré, 5 - João Pinheiro

Pindorama: Av. Amintas Jacques de Moraes, s/n - Pindorama 

(final da avenida, área do aterro sanitário da SLU - CTRS BR-040)

Da Paz: Rua Francisco de Paula Ferreira, s/n - Nova Esperança
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