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CIDADE QUE RECICLA

CIDADE QUE RECICLA

Agora a coleta seletiva na sua porta será feita
pelos catadores de materiais recicláveis, parceiros da Prefeitura.
Reaproveitar esses resíduos produz economia porque diminui a retirada
de matéria-prima da natureza para a criação de novos produtos.
Colabore, selecionando os recicláveis, e contribua para
a geração de renda desses trabalhadores.
Acesse pbh.gov.br/reciclagem e fique por dentro de tudo.
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DESCARTE OS RECICLÁVEIS SOMENTE
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NOS DIAS E HORÁRIOS DE COLETA
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Sacolas, garrafas PET, embalagens
de alimentos e de produtos para limpeza.
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PLÁSTICO

PLÁSTICO

Latas de alumínio (cerveja, refrigerante)
e metal ferroso (latas de alimentos,
óleo, entre outros).
METAL

Jornais, revistas, cadernos,
livros, papelão.
PAPEL

Garrafas de bebidas, frascos de
perfume, vidros planos e lisos.
Acondicione o vidro separado dos
outros materiais. Isso evita acidentes.
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VIDRO
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O QUE NÃO COLETAMOS
ORGÂNICOS

Resíduos orgânicos,
eletrônicos, lâmpadas,
resíduos de saúde, resíduos
de banheiro, fraldas
descartáveis e tecidos,
por exemplo.

prefeitura.pbh.gov.br/slu
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