VOCÊ É FUNDAMENTAL

PARA O MEIO AMBIENTE
Os trabalhos de coleta e destinação correta dos materiais
são fundamentais para a reciclagem. A participação de
todos promove o crescimento da consciência ambiental
da população, a criação de novos produtos e indústrias
recicladoras.
A Coleta Seletiva também ajuda a combater a dengue e
outras doenças causadas pelo acúmulo de lixo nas
ruas, terrenos e margens de rios e córregos, além de
evitar o aparecimento de insetos, ratos e outros
animais prejudiciais à saúde.
Você só precisa separar os materiais recicláveis (papel,
plástico, vidro e metal) e colocá-los no saquinho
vermelho que a CORPE busca na sua casa. Fique
atento aos dias que o caminhão passa em seu bairro
e coloque o saquinho na rua.

Todos participam, todos ganham!
Apoio:

CORPE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
RIBEIRÃO LAJEADO

Não jogue este folheto em vias públicas, cidade limpa, povo civilizado.

MATERIAIS RECICLÁVEIS

PAPEL: Jornais, revistas, cadernos e papel
de embrulho, embalagens de Tetra Pak
(caixinhas de leite), caixas de
papel e papelão.

PLÁSTICO: Garrafas de água, refrigerantes,
brinquedos, potes e frascos de produtos de
higiene e limpeza, sacolas de

mercado e copos descartáveis.

Se possível, lave os materiais antes de
colocar no saquinho vermelho.

CORPE

METAL: Latas de alumínio, aço,
pregos, parafusos, arames,
produtos de ferros, zinco
e bronze.

VIDRO: Garrafas de água,
refrigerante e cerveja,

frascos de conservas, perfumes,
produtos de limpeza.
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