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A Prefeitura de Ji-Paraná, através da

Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, convida todos os

moradores deste município a estarem

somando conosco em nossa missão

de reduzir, reutilizar e reciclar.



Com isso, se faz necessária uma ação

conjunta de todos os vizinhos, onde

os resíduos recicláveis serão

separados dos não recicláveis.



Comece separando lixo seco do lixo

úmido, eu seja, o lixo reciclável

(garrafas de refrigerante, latas, papel,

entre outros) do lixo orgânico (restos

de alimento).



É muito importante que o lixo

reciclável seja lavado, assim o

resíduo sujo não contamina os

demais, além disso, essa prática

também agrega maior valor na venda

pelos catadores.



Serão realizadas duas coletas, em

dias alternados: O lixo úmido será

recolhido normalmente pelo serviço

de coleta de lixo do município, já o

lixo reciclável será recolhido por uma

cooperativa de catadores.

IMAGENS APENAS ILUSTRATIVAS



Exemplos de lixo reciclável

Copos, garrafas, sacos/sacolas,

embalagens de produtos, garrafas

PET transparentes, tubos de PVC

(depende da origem), tampas

plásticas, qualquer embalagem de

papel, plástico ou metal que não

contenha matéria orgânica

impregnada (óleo ou gordura), entre

outros.



Exemplos de lixo não-reciclável

Embalagens metalizadas (café,

salgadinhos), isopor (por não possuir

comércio na região), espuma,

bandejas de acrílico, restos de

matéria orgânica (alimentos), papel

higiênico, papel filme, máscaras

descartáveis, seringas, entre outros.



Os resíduos recicláveis devem ser

acondicionados em sacos

diferenciados ao do lixo comum, para

não confundir quem faz a coleta nas

residências, ou ainda colocados em

caixas de papelão para serem

levados à lixeira correta.



Conheça muitas outras dicas através

do nosso Instagram.

semeiajiparana

Conheça também o

nosso portal e

fique por dentro

das notícias

relacionadas ao

meio ambiente.

Acesse:
semeiajp.sedam.ro.gov.br


