Boletim Informativo: O caminho do Lixo
A Prefeitura Municipal de Registro, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, empreendeu mais uma ação
para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

No Comercio e Indústria: Da mesma forma que em casa, mas considerando algumas particularidades do dia-a-dia de cada ambiente.
Pilhas e baterias
A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente recebe pilhas usadas.

Hoje, o Município conta com um Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos em fase de elaboração. Esse plano tem como uma
das suas diretrizes principais a responsabilidade compartilhada do lixo, ou seja, todos os cidadãos e cidadãs, assim como as indústrias, o
comércio, o setor de serviços e ainda as instâncias do poder público
terão uma parte da responsabilidade pelos resíduos sólidos gerados.
O Aterro Municipal encontra-se em fase de encerramento e Licenciamento de nova atividade. Este local, que hoje é o principal destino de todo o resíduo gerado no Município apresenta vida útil cada
vez menor, isso porque tudo o que é chamado de lixo é destinado para
o Aterro. Porém, grande parte desse material é reaproveitável, podendo se transformar em matéria prima agregando valor financeiro. Nesse
sentido a reciclagem se mostra como uma solução econômica e ecologicamente correta, para preservar o meio ambiente, e, além de proteger a natureza, ainda gera emprego e renda.

Sr. Comerciante! Seja um
local de entrega voluntária
de pilhas!
Coletor de papel



Aparelhos de telefonia móvel:
Projeta Audio & Cia.
Avenida Pref. Jonas Banks Leite, nº 888, Centro



Embalagens de cosméticos:
O Boticário
Avenida Pref. Jonas Banks Leite, nº 890, Centro

Coletor de copos
Coletores próprios para copos descartáveis.

Não use um copo por dia:
Adote uma caneca!

O material de poda de árvores também tem um destino apropriado. Para
evitar que fique na rua e seja carregado pelas chuvas para as galerias de drenagem urbana, provocando entupimentos, ou enviado para o Aterro, ocupando o espaço que deveria ser apenas dos rejeitos.
Para informações sobre a coleta ligue: 3822-5947/3822-5946
Pondo em prática essas pequenas ações, estaremos garantindo grandes resultados ao nosso Município:

Lixo comum

Preservação do meio ambiente;

O papel não amassado, nem Destinado para lixos de cozisujo é destinado a uma li- nha, banheiros, etc.
xeira diferente.

Maior geração de emprego e renda;
Melhoria qualidade de vida.

Todos nós precisamos estar envolvidos!
Em casa: Fazer a separação do lixo úmido do lixo seco para evitar
que ambos acabem indo para o Aterro, para lá vai só Lixo Úmido ou
Orgânico.
Lixo seco
(inorgânico)

Lixo úmido
(orgânico)

É o material que pode ser
reaproveitado e voltar a ser
útil, gerando enorme economia de energia e recursos naturais. Como papel,
papelão, vidro, metal, latinhas, garrafas plásticas,
etc.

São os resíduos orgânicos e
não recicláveis. Como resto
de alimentos, papel higiênico, papel toalha, a maioria
das embalagens que tem contato direto com o alimento,
algodão, trapos, cotonetes,
etc.

DIAS E HORÁRIOS DA COLETA SELETIVA EM REGISTRO
Aproveite o verso como
rascunho.

Cuidado para não contaminar o reciclável com lixo
úmido.

As lâmpadas fluorescentes devem ser devolvidas
no local da compra do produto. Para descartar corretamente esses produtos, será preciso levar a lâmpada fluorescente e a incandescente intacta e embrulhada em folhas de jornal.
Informe-se e procure comprar em locais onde já é feito o recebimento desse material!!
Existem também os resíduos provenientes de processos produtivos da indústria, que, quando necessário, devem receber tratamento
adequado, ou serem dispostos de maneira diferenciada.

Isso é rejeito!

Podemos ainda reaproveitar grande parte dos restos de alimentos como adubos para as plantas. Porém é preciso ter cuidado para
não atrair pequenos animais.
Podemos ainda reaproveitar grande parte dos restos de alimentos como adubos para as plantas. Porém é preciso ter cuidado para não atrair pequenos animais.

Com essa separação o volume de lixo destinado ao aterro diminuirá
consideravelmente, aumentando assim a sua vida útil. O Município
conta com os seguintes Pontos de Entrega Voluntária - PEV:


Associação dos coletores de materiais recicláveis de Registro.
Rua Chile, nº 48, Vl. Ribeirópolis
Tel.: 9 9781-6776



Cooperativa Mista de Trabalho e Produção de Reciclagem de
Registro
Av. Prof. Cecy Teixeira de M. Almada, nº 2011, Jd. Xangrilá
Tel.: 9 9722-2679 / 9 9643-6389

Segunda e
Quarta-feira

Terça-feira e
Sábado

Quinta-feira

Sexta-feira

Vila Romão: 7h
Jardim Caiçara: 7h30
Jd. São Mateus: 8h30
Jd. Hatori: 8h40 Jd.
Paulista: 9h
Jd. Planalto: 9h20
Vila Ipê: 9h30
Vila Fátima: 9h40
São Nicolau: 11h
Vila Tupi: 11h30
Vila São
Francisco: 11h40
Jd. Primavera: 11h50
Vl. Nova Ribeira:
12h

Jardim Valeri: 7h
Vl. Alay J.
Correa: 7h30
Centro*: 8h
Vl. Nova Registro: 9h
Vila Cabral: 9h30
Vila Belas Artes: 10h
Jd. América: 10h20
Vila Yoshida: 11h
Vl. Ribeirópolis: 11h30
Vila Ponce: 11h40

Jd. Esperança: 7h
Jd. das Palmeiras: 7h30
Conj. Hab. Eiji Matsumura: 8h
Conj. Hab. Dra.
Alzira P Lomba
Kotona: 8h30
Jardim Brasil: 9h
Nosso Teto: 10h
Jd. São Paulo: 11h
Jd. Paulistano: 11h30

Jd. Leblon: 7h
Jd. San Conrado:7h30
Jd. Ipanema: 8h
Jd. Xangrilá: 8h30
Arapongal: 9h
Serrote: 10h
Agrochá: 11h

*Centro: Exceto na Avenida Jonas Banks Leite, Ruas Tamekichi Takano e
João Batista Pocci Jr.
Em caso de duvidas ou maiores informações, ligue:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
3822-5947 / 3822-5946

Pedimos a colaboração de todos!

