A Prefeitura Municipal de
Aratiba faz a coleta seletiva,
promove o recolhimento de
lixo eletr“nico e recolhe os
resÀduos de poda. Enﬁm,
estø fazendo o trabalho
de limpeza da cidade
para deixar Aratiba mais
bonita, mais sustentøvel e
melhor para se viver. Voc»
pode ajudar respeitando
regras simples que fazem a
diferen≈a no nosso dia a dia!
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Recolhimento de resíduos de poda:

Lixo eletrônico:

Dias de recolhimento: segundas e terças- feiras

Periodicamente é feito o recolhimento
de televisores, computadores,
celulares, aparelhos de som e demais e
eletroeletrônicos.

O que você pode fazer para ajudar:

Lixo orgânico:

Programe as podas. Se elas forem feitas no fim
de semana, por exemplo, deixe para colocar os
resíduos na rua na segunda-feira.

Dias de recolhimento: segundas, quartas e
sextas-feiras no centro e em todos os bairros da
cidade

Fique atento aos dias de recolhimento e só
descarte este tipo de lixo quando acontecerem
as campanhas.

Horário: a coleta inicia sempre às 7h30min
O que você pode fazer para ajudar:Tenha duas
lixeiras, uma para o lixo seco e outra para o
lixo orgânico. São exemplos de lixo orgânico:
restos de comida, papel higiênico, absorventes,
guardanapos, fraldas, restos de frutas, entre
outros alimentos.

Lixo seco:
Dias de recolhimento: quintas-feiras no centro e
em todos os bairros da cidade
Horário: a coleta inicia sempre às 7h30min.

Descarte de outros materiais:
Colchões, camas, mesas, cadeiras, sofás ou
outros também são recolhidos pela prefeitura.
Se você quer descartar, deve desmontar,
separar por tipo de material e descartar nos dias
de coleta.

O que pode ser descartado: latinhas, papéis,
papelão, plásticos, garrafas pet, alumínio, sucatas
de ferro, panelas entre outros materiais.

Antes de colocar na rua entre em contato
com a Secretaria do Meio Ambiente ou com o
Viveiro Municipal para agendar a retirada dos
materiais.

Importante:

Coleta no interior do município

Os vidros devem ser separados e identificados
para evitar que os recicladores se machuquem
ao separar os materiais.
Fique atento ao horário de passagem do
caminhão no seu bairro!
Coloque o lixo para fora somente nos dias de
coleta. Isso evita proliferação de insetos e deixa a
cidade com aspecto mais agradável.

As campanhas de recolhimento são
divulgadas nas rádios locais e pelo site da
prefeitura.

Fique atento aos dias de coleta do lixo seco que
são divulgados nas rádios locais.
Com o lixo orgânico você pode fazer a
compostagem. Colocando os resíduos em
uma caixa fechada e úmida e colocando um
pouco de terra sobre o lixo toda vez que ele
for descartado, em pouco tempo terá adubo
orgânico para as suas plantas.

Logística reversa:
Alguns resíduos não devem ser colocados
no lixo. É o caso de pilhas, lâmpadas
fluorescentes, embalagens de agrotóxicos,
pneus, entre outros. Eles devem ser
devolvidos ao fabricante. Informe-se sobre os
locais de descarte deste tipo de lixo e faça a
destinação correta.

E mais:
• As lixeiras que estão instaladas na cidade
são destinadas somente ao lixo produzido por
pedestres.
• Não jogue lixo nos rios, áreas verdes e ruas.

