
SEPARE PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, E AJUDE 
OS CATADORES DE RECICLÁVEIS E O MEIO AMBIENTE.
ACESSE: pbh.gov.br/reciclagemPRECISAMOS DE SUA AJUDA

CÓRREGOS LIMPOS 

A Prefeitura limpa todos os cursos d’água da capital ao longo do ano. 
Durante as ações, são encontrados lixo comum das residências, 
roupas e calçados velhos, sofás, brinquedos, galhos de árvores, entulho
de construção e muitos outros resíduos que não deveriam estar ali. 
Essa sujeira toda atrai animais transmissores de doenças e aumenta 
o risco de transbordamento de rios e córregos, em caso de chuvas fortes. 
Proteja-se. Cuide de você e da sua cidade.
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VEJA COMO COLABORAR

 Use menos embalagens plásticas. Prefira sacolas retornáveis.

 
Qualquer produto tóxico ou contaminante (óleo, eletroeletrônico, 
lâmpada, pilha, bateria, remédio, entre outros) deve ser entregue 
nos locais adequados. Informe-se sobre lojas e outros pontos de
recebimento gratuito desses resíduos na sua região.

As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) recebem, 
sem nenhum custo, móveis velhos, restos de obra, pneus e poda.
Consulte os endereços em pbh.gov.br/urpvs.

  Utilize a coleta domiciliar para descartar o lixo de casa ou do comércio. 

SEG   TER   QUA   QUI   SEX   SÁB
HORÁRIO

Acesse pbh.gov.br/coletadomiciliar.

URPV MAIS PRÓXIMA:
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