Amiga do meio
ambiente
Como separar corretamente seu lixo?
Chega de dúvidas na hora de separar os materiais
para a reciclagem. Duas lixeiras em casa dão conta
do recado. Aproveite as dicas e fique em dia com
sua consciência e com o planeta.

A prática dos três Rs
A dica, portanto, é dar preferência a produtos
mais duráveis. No dia-a-dia, minimizar o impacto de seu lixo na natureza envolve três lições
básicas:
1) reduzir a quantidade de resíduos.
2) reutilizar materiais, transformando papéis usados em blocos de anotações ou sacolas
plásticas em recipientes para o lixo orgânico; e
3) reciclar o que pode ganhar vida nova se for
separado adequadamente e destinado à coleta
seletiva.

Como tratar os recicláveis
Separar os recicláveis é mais simples do que
parece. Entram nessa lista os plásticos em geral, papéis, vidros e metais (latas de bebidas e
alimentos). Compactar as embalagens poupa
espaço em casa e otimiza o transporte. Se possível, identifique-os com caneta para evitar acidentes com os catadores.
700 pontos de coleta seletiva
A CODEPAS, Contraempo e AAMA mantém 700
pontos de coleta seletiva na cidade. Procure se
informar qual o mais próximo de sua casa e colabore em defesa ao meio ambiente.

ALÔ CODEPAS: 3045 - 1968
Torpedos: 9123 - 9347

Dúvidas frequentes!
Como devo embalar o lixo?
Embale o lixo orgânico em sacos escuros e o resíduo seletivo em sacos de cor clara.
Como embalar vidros?
Embale o vidro sempre com papel seco ou em
caixas de papelão quando estiver quebrado,
faça um corte na garrafa pet e deposite dentro.
Identifique o material. Assim você evitará acidentes com coletores ou recicladores.
Devo lavar as embalagens de material
seletivo?
Sim, desde que utilizando a água de forma
racional. Os restos de resíduos orgânicos que ficam impregnados nas embalagens apodrecem
e, além de retirar o valor comercial, causam mau
cheiro e atraem ratos e insetos às Associações
de Recicladores.
Onde coloco os medicamentos vencidos?
Nem no lixo orgânico nem no seletivo. O correto é devolver os medicamentos vencidos nas
farmácias em que foi realizada a compra.
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