Amiga do Meio
Ambiente
Separe o lixo e
exerça sua cidadania
O que é o lixo?
Lixo é todo e qualquer resíduo
proveniente das atividades humanas.
É definido como aquilo que ninguém
quer. Porém precisamos reciclar esse
conceito. Grande parte dos materias
que vão para o lixo podem (e devem)
ser reciclados.

700 pontos de coleta
seletiva
Agora juntamente com o projeto Transformação, a Companhia trabalha para
divulgar os 700 pontos de coleta seletiva.
Procure se informar qual o mais próximo
de sua casa e faça parte desta revolução
que defende o meio ambiente.
ALÔ CODEPAS: 3045 - 1968
Torpedos: 9123 - 9347

0800 601 1968
www.codepas.com.br
codepas@codepas.com.br

Lixo é um assunto
sério.
Problemas que o lixo traz:

Pilhas e Baterias

Pilhas e baterias na natureza são um perigo! No lixo
a céu aberto, expostas ao sol e a chuva, as pilhas se
oxidam, rompem-se e liberam metais pesados como
o Zinco, o Chumbo e o Manganês. Essas substâncias
químicas atingem o lençol freático, corrégos e rios,
contaminando o solo, plantas e animais trazendo
prejuízos ao ser humano.

Lâmpadas

Quando quebradas liberam o mercúrio na
atmosfera, podendo causar problemas na saúde
dos seres humanos (quando ingerido ou inalado, o
mercúrio ataca o sistema nervoso, podendo causar
de lesões leves até a vida vegetativa ou a morte).
O mercúrio liberado pelas lâmpadas fluorescentes
podem causar graves problemas ambientais,
contaminando o solo e a água.

Óleo de cozinha

O óleo de cozinha é altamente prejudicial ao meio
ambiente e quando jogado na pia (rede de esgoto)
causa entupimentos, havendo a necessidade do
uso de produtos químicos tóxicos para a solução do
problema. Se não houver um sistema de tratamento
de esgoto, acaba se espalhando na superfície dos rios
e das represas, causando danos à fauna aquática.

Lixo

no lugar certo
é saúde!

