RECICLAR É SER PARCEIRO DO MEIO AMBIENTE

Samae Pomerode
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Avenida 21 de Janeiro, Nº 2233 - Centro
CEP: 89 107 000 - Pomerode - SC
Fone: (47) 3387-2550 - Plantão 24hrs - 115
Usina de Triagem - Rua Júlio Wollick Nº 880
Fone Usina: (47) 3387-6618
www.samaepomerode.com.br

A coleta seletiva é a coleta diferenciada dos resíduos orgânicos e
recicláveis, que foram separados em cada residência, comércio e
indústria.
A coleta seletiva evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis,
aumentando o valor agregado. Quando os resíduos sólidos são
misturados, sua reciclagem se torna mais cara ou mesmo inviável.

PAPEL: papelão, jornais, revistas, cadernos,
panfletos, impressos, caixas de leite e sucos,
etc.
PLÁSTICO: sacos e sacolas, embalagens de
alimentos, de limpeza e de beleza, garrafas
plásticas, potes, baldes, isopor, tubos e
canos, etc.
VIDRO: garrafas, copos, perfumes, jarras,
vidros de conserva, frascos em geral, etc.
METAL: latas de alumínio, latas de alimentos
e bebidas, panelas, tampinhas, arames,
pregos, fios, objetos de cobre, alumínio,
bronze, ferro, etc.
Óleo de cozinha usado deve ser acondicionado
em garrafas PET e colocado nos dias de coleta
de lixo reciclável.
Não jogue óleo de fritura pelo ralo da pia. Esta
prática contamina a água dos rios, além de
causar entupimento no encanamento da
residência.

O material a ser reciclado deve estar limpo (sem resíduos de
comida ou bebida).
Os resíduos de vidro e objetos cortantes ou
perfurantes devem ser embalados e
acondicionados em recipientes seguros, para
evitar acidentes.

Remédios, seringas e agulhas hipodérmicas
(provenientes de tratamento de saúde) devem
ser entregues, devidamente embaladas, em
postos de saúde.
Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus,
eletroeletrônicos, resíduos e embalagens de
agrotóxicos e óleos lubrificantes devem seguir a
Política de Logística Reversa, ou seja, deverão ser
devolvidas na loja onde foram adquiridas (Lei n°
12.305, de 2 de agosto de 2010).
O resíduo orgânico pode ser aproveitado através da
compostagem. Esse processo transforma o lixo
orgânico em adubo e pode ser feito em sua própria
casa. Acesse o site do SAMAE e confira o passo a
passo para fazer a compostagem doméstica.
Fique atento aos dias de coleta do resíduo orgânico e
reciclável em seu bairro. Acesse o site do SAMAE e confira no
menu Resíduos Sólidos as rotas de coleta.

