
É um trabalhador como todos os outros,
com direitos e deveres e com tarefas importantes a
serem desenvolvidas, como coleta domiciliar de lixo, varrição, capina e
aterramento de resíduos, limpeza de boca de lobo, coleta seletiva e reciclagem.

A varrição é a atividade com a qual mais nos deparamos com os Agentes da Limpeza, tam-
bém chamados garis ou formiguinhas. Sua principal tarefa é cuidar da limpeza da cidade.
De que forma?

• Varrendo os lixos produzidos pelo homem e pela natureza, tais como: papéis, embala-
gens, folhas das árvores, resíduos das plantas, animais mortos, entre outros;
• Recolhendo os lixos das lixeiras públicas;
• Juntando os lixos que caem dos sacos de lixo que rasgam nas ruas.

Cuidando da limpeza da nossa cidade, os Agentes da Limpeza Urbana
estão também cuidando da nossa saúde!

Seu trabalho evita doenças e alagamentos em época de chuva!

APOIO

Esta cartilha foi produzida pelos varredores integrantes do Projeto Valorizar, que tem como objetivo:
apoiar os Trabalhadores da Limpeza Urbana, através da valorização profissional.

Esta é uma iniciativa da Caritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima, da Pastoral da Saúde da Igreja Nossa
Senhora de Fátima e da PUC Minas - Unidade São Gabriel, por meio do Estágio realizado por alunos da
Psicologia, em Clínica do Trabalho/Psicodinâmica do Trabalho.

Os autores desta produção, representados na foto acima são:

Adriana Pereira Tudéia
Aindelézia Honorato
Ana Xavier da Silva
Anderson Pinheiro dos Santos
Alice Cyrillo Bernardo
Augustinha Moreira de Souza
Cleidiane Martins dos Santos
Cleuza Alves Ramos
Cristiana Cleusa Martins
Elaine Aparecida Lourenço
Elton Cristovão Ferreira

Gilberto Vicente da Silva
Hosana Souza Maia
Ivan de Souza Maia
Jane da Conceição Alves
Kelle Maria Barboza
Marcelo Cyrillo Bernardo Santos
Maria Auxiliadora de Souza
Maria Eliete Pereira Sobrinho
Maria de Jesus Batista
Maria dos Santos Arcanjo
Neide Vicencia dos Santos Araujo

Nely de Oliveira Santos
Neuza Maria Rodrigues da Silva
Patrícia da Silva e Santos Costa
Raimunda Vanusia de Souza Maia
Renato Pereira Bispo
Rosangela Costa Santos
Santa Bela Mendes Caldeira
Sebastiana Alves Pereira
Shirley Ribeiro da Silva
Webert Junio Batista Araujo

QUEM É O AGENTE
DA LIMPEZA URBANA?

Cartilha de Valorização
Profissional dos Garis



Para uma cidade mais limpa é preciso refletir sobre a responsabilidade de
cada cidadão, unindo forças aos Agentes da Limpeza Urbana.

Você sabe o que pode fazer para valorizar e
contribuir com este trabalho?

• Respeitar e valorizar o Agente da Limpeza Urbana;
• Ser responsável com o lixo que produz;
• Contribuir com a reciclagem;
• Jogar lixo no lixo e ensinar às crianças dando exemplo;
• Manter o que já foi limpo;
• Estacionar com certa distância do meio fio, facilitando a varrição da rua;
• Oferecer água ao Agente da Limpeza Urbana.

A população de Belo Horizonte, de acordo com o Censo 2010, está
chegando a quase 2 milhões e meio de pessoas!

O lixo produzido por todos nós chega a 3,8 mil toneladas por dia!!!

Pensando nessa quantidade enorme, para onde vai todo esse lixo?!

Todo o lixo é depositado no Centro de Tratamento em Resíduos
Macaúbas, em Sabará.

Imagine um único lugar, recebendo 3,8 mil toneladas
de lixo por dia!


