PONTOS VERDES
UM COLETOR EXCLUSIVO
PARA VIDRO E OUTRO SÓ
PARA PAPEL, METAL
E PLÁSTICO.

PONTOS VERDES
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ACESSE O PONTO VERDE
MAIS PERTO DE VOCÊ:

ACESSE O PONTO VERDE
MAIS PERTO DE VOCÊ:

pbh.gov.br/reciclagem

pbh.gov.br/reciclagem

PRESERVE OS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA
E AJUDE OS CATADORES QUE VIVEM DESSA ATIVIDADE.

PRESERVE OS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA
E AJUDE OS CATADORES QUE VIVEM DESSA ATIVIDADE.

NUNCA misture o lixo domiciliar com o reciclável.
NÃO coloque resíduos orgânicos e não recicláveis próximos ao coletor.

NUNCA misture o lixo domiciliar com o reciclável.
NÃO coloque resíduos orgânicos e não recicláveis próximos ao coletor.

PONHA o lixo comum bem-acondicionado na calçada de sua residência ou
de seu comércio, somente nos dias e horários de recolhimento.
NÃO jogue entulho no Ponto Verde. 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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Veja os endereços em pbh.gov.br/urpvs.

ANTES DE LEVAR OS MATERIAIS A UM PONTO VERDE, HIGIENIZE-OS
PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS.

ANTES DE LEVAR OS MATERIAIS A UM PONTO VERDE, HIGIENIZE-OS
PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS.

GUARDE os resíduos em local seguro por pelo menos uma semana,
para ampliar a descontaminação.
DESCARTE os resíduos recicláveis somente dentro do equipamento coletor.

GUARDE os resíduos em local seguro por pelo menos uma semana,
para ampliar a descontaminação.
DESCARTE os resíduos recicláveis somente dentro do equipamento coletor.

AO MANUSEAR os recicláveis, use máscara e luvas.
LAVE BEM as mãos e use álcool 70%.

AO MANUSEAR os recicláveis, use máscara e luvas.
LAVE BEM as mãos e use álcool 70%.
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O QUE SEPARAR PARA A RECICLAGEM

O QUE SEPARAR PARA A RECICLAGEM

PAPEL

PAPEL

Jornais, revistas, papelão, embalagens longa vida,
impressos em geral, cadernos e livros.

Jornais, revistas, papelão, embalagens longa vida,
impressos em geral, cadernos e livros.

Papel higiênico, guardanapos, fitas e etiquetas adesivas,
fotografias e papéis plastificados.

Papel higiênico, guardanapos, fitas e etiquetas adesivas,
fotografias e papéis plastificados.

METAL

METAL

Latas de alumínio ou de ferro, clipes,
papel alumínio e grampos para papel ou para cabelo.

Latas de alumínio ou de ferro, clipes,
papel alumínio e grampos para papel ou para cabelo.

Embalagens de marmitex, esponjas de aço, pilhas, baterias
e eletroeletrônicos.

Embalagens de marmitex, esponjas de aço, pilhas, baterias
e eletroeletrônicos.

PLÁSTICO

PLÁSTICO

Sacolas, garrafas PET, embalagens em geral, copos descartáveis
e canos de PVC.

Sacolas, garrafas PET, embalagens em geral, copos descartáveis
e canos de PVC.

Embalagens de balas e de doces, embalagens de produtos tóxicos.

Embalagens de balas e de doces, embalagens de produtos tóxicos.

VIDRO

VIDRO

Garrafas, embalagens em geral, potes, copos,
vidros planos e lisos.

Garrafas, embalagens em geral, potes, copos,
vidros planos e lisos.

Espelhos, cerâmica, tubos de TV ou monitores,
vidros temperados, lâmpadas de LED e fluorescentes.

Espelhos, cerâmica, tubos de TV ou monitores,
vidros temperados, lâmpadas de LED e fluorescentes.

NÃO DEPOSITE MATERIAIS TÓXICOS E INFECTANTES,
RESÍDUOS DE SAÚDE E ORGÂNICOS. CUIDE DA LIMPEZA DO LOCAL.
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