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A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PRNS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, define uma série 

de ações e de desafios importantes para a área de saneamento no país. Princípios e objetivos que 

fazem referência ao sistema de gestão dos Resíduos Sólidos, visando o desenvolvimento 

sustentável, em prol da qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e consumo de recursos 

naturais.

Desde então o poder público vem criando mecanismos e estratégias para se adequar às normas e 

prazos definidos pela legislação. Cientes dos impactos para a saúde e para o meio ambiente, estados 

e municípios vêm se empenhado e alcançado avanços no sentido de tornar a questão do descarte, 

coleta e destinação de materiais recicláveis (resíduos) e rejeitos uma prioridade em suas agendas. 

O Distrito Federal, por sua vez, instituiu a Coleta Seletiva e diversas ações já foram implantadas, 

dentre elas a colocação de “Papa entulhos” em 10 localidades. Portanto, faz-se necessário a criação 

de um programa que amplie a ação dos papa-entulhos, criando uma campanha de comunicação e 

atuando como uma força-tarefa, envolvendo então diversos órgãos do GDF.



A marca



A marca deve ser aplicada sempre em conformidade com o
padrão e as normas contidas neste manual.
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MARCA VERSÃO HORIZONTAL
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MARCA VERSÃO HORIZONTAL

4 cm
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MARCA VERSÃO HORIZONTAL
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MARCA VERSÃO HORIZONTAL



A marca deve ser aplicada sempre em conformidade
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MARCA VERSÃO VERTICAL
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MARCA VERSÃO VERTICAL

4 cm
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MARCA VERSÃO VERTICAL
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MARCA VERSÃO VERTICAL
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CORES INSTITUCIONAIS

C83 M9 Y100 K1
R1 G153 B57
#019939

C89 M35 Y100 K30
R19 G97 B45
#13612d

C4 M24 Y95 K0
R247 G195 B0
#f7c300



Aplicação em fundos diversos 
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APLICAÇÃO FUNDOS DIVERSOS




