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Lembre-se:

Com pequenas atitudes, podemos ajudar o meio ambiente e
garantir mais qualidade de vida para você, sua família e a 

comunidade.

CIDADE BOA, É CIDADE LIMPA!

PARA NÃO TER CORTE OU
FURO, TRANSFORME TUDO

NUM EMBRULHO BEM SEGURO

1. Coloque o lixo na porta da sua casa apenas no dia e horário
da coleta.
2. Não descarte seu lixo nos canteiros centrais das avenidas,
esquinas ou terrenos baldios. Além de prejudicar o meio ambiente, 
o lixo traz doenças e aumenta o risco de enchentes.
3. Lembre-se: o lixo deve estar em sacos plásticos devidamente
fechados.



Objetos perfurocortantes são resíduos que contém cantos, 
bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas capazes 
de cortar ou perfurar.

Por isso, você precisa ter cuidado ao descartar itens como
lâmina de barbear, agulhas, vidros, lâmpadas, etc.

Dê uma mãozinha EcoCidadã para nossos
amigos garis. Ninguém merece se machucar.

Quando você descarta cacos de vidro soltos em um saco 

de lixo, não tem como o gari adivinhar. É corte na certa! 

Por isso, enrole os objetos cortantes em 3 a 5 folhas de 

jornal ou revista, ou separe-os em uma caixa de papelão, 

ou em embalagens mais rígidas, como garrafa PET ou 

caixinha de leite. Os vidros devem ser levados ao PEV 

mais próximo de você.

A forma mais segura para descarta este tipo de lixo
é usando embalagens fechadas. Tipo pote de 
maionese, garrafa pet, caixas de papelão ou plástico.
Lembrando que agulhas e seringas podem ser 
levadas aos postos de saúde para descarte.

Ah! Não esqueça que antes de descartar as latas de
conserva, você deve sempre empurrar a tampa 
aberta serrilhada para o interior do objeto.

Dica importante: Sempre coloque 
esses objetos em sacos de lixo 

resistentes e amarre bem!

Lâmpadas e Cacos de Vidro

Agulhas e coisas pontudas

Latas de conserva


