COLETA SELETIVA PONTO A PONTO
Saiba o que você pode separar

COLETA SELETIVA PONTO A PONTO
Saiba o que você pode separar

Potes;
Frascos de
perfumes vazios

Potes;
Frascos de
perfumes vazios

etc.)

DEPOSITE OS MATERIAIS LIMPOS PARA FACILITAR O PROCESSO DE RECICLAGEM.
Acesse pbh.gov.br/reciclagem
Denúncias: pbh.gov.br (Fale conosco) e PBH APP

ATENÇÃO:

etc.)

DEPOSITE OS MATERIAIS LIMPOS PARA FACILITAR O PROCESSO DE RECICLAGEM.
Acesse pbh.gov.br/reciclagem
Denúncias: pbh.gov.br (Fale conosco) e PBH APP

ATENÇÃO:

VEJA COMO PARTICIPAR
LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RECICLÁVEIS (LEV)

VEJA COMO PARTICIPAR
LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RECICLÁVEIS (LEV)

Coloque os materiais recicláveis DENTRO do equipamento do LEV.

Coloque os materiais recicláveis DENTRO do equipamento do LEV.

NÃO coloque outros resíduos (orgânicos e não recicláveis)
próximos ao coletor.

NÃO coloque outros resíduos (orgânicos e não recicláveis)
próximos ao coletor.

Coloque o lixo domiciliar na calçada de sua casa, obedecendo aos dias
e horários de recolhimento.

Coloque o lixo domiciliar na calçada de sua casa, obedecendo aos dias
e horários de recolhimento.

NÃO jogue entulho no LEV. Móveis velhos, restos de obras, pneus, poda
e outros resíduos volumosos não tóxicos DEVEM ser levados para uma
Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV).
Veja os endereços em pbh.gov.br/urpvs.
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e outros resíduos volumosos não tóxicos DEVEM ser levados para uma
Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV).
Veja os endereços em pbh.gov.br/urpvs.

Preserve os equipamentos da coleta seletiva. Assim, você ajuda
o meio ambiente e os catadores que vivem dessa atividade.

Preserve os equipamentos da coleta seletiva. Assim, você ajuda
o meio ambiente e os catadores que vivem dessa atividade.

O material recolhido é destinado a associações e cooperativas
de catadores de materiais recicláveis.

O material recolhido é destinado a associações e cooperativas
de catadores de materiais recicláveis.

NÃO DEPOSITE NO COLETOR

NÃO DEPOSITE NO COLETOR

Não deposite, também, materiais tóxicos e infectantes, resíduos de saúde e orgânicos.

Não deposite, também, materiais tóxicos e infectantes, resíduos de saúde e orgânicos.

