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IX ARRAIÁ IFEST 

IFG/CÂMPUS ITUMBIARA: UMA DÉCADA DE HISTÓRIA 
 

Prezados alunos e servidores,  

 

Nosso IX ARRAIÁ IFEST será comemorado no dia 08 de junho de 2018, dentro da Semana 

do Meio Ambiente. Visando encerrar as atividades dessa semana no Câmpus, realizaremos um 

Arraiá Sustentável. Já temos a prática de reutilizar objetos na decoração e contamos com o apoio da 

comunidade na ação de coleta desses materiais. 

Algumas ações práticas são capazes de minimizar o desperdício de materiais e produtos e, 

ainda, de poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Sendo assim, vamos adotar a 

prática dos 3 Rs da Sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). 

Reduzir consiste na ação de diminuição da geração de resíduos. 

Reutilizar é a ação de reaproveitar um produto na mesma função ou em diversas outras 

possibilidades. 

Reciclar é o ato de processar um material a partir da transformação física ou química, tanto 

para sua reutilização sob a forma original quanto como matéria-prima para produção de novos 

materiais. 

Segue abaixo a lista com alguns dos itens que vamos reutilizar no nosso evento: 

 Latas de alumínio de 400g (embalagem de produtos lácteos); 

 Revistas; 

 Garrafas Pet de 600 ml; 

 Cordão, EVA, fitas, botões, retalhos de tecidos em algodão. 

O material a ser reutilizado na decoração deve estar em perfeitas condições de uso, sendo 

assim ao preparar os materiais para doação é preciso alguns cuidados: 

1. As latas e garrafas devem ser lavadas em casa antes de serem doadas. Os restos de comida 

ou gordura nas embalagens atraem ratos e baratas que podem transmitir doenças; 

2. Coloque as embalagens lavadas para secar e, assim que estiverem secas, armazene-as até 

que chegue o dia da doação; 

3. No caso das latas e garrafas pet, se possível, retire o rótulo. 

O ponto de coleta dos materiais será na GEPEX, sala T-208, de acordo com o horário fixado 

no setor. 

 

 

 

Use os 3 Rs também no seu dia a dia! 

A natureza agradece! 

 

Comissão Organizadora do IX ARRAIÁ IFEST/Câmpus Itumbiara 


