Não fique
de fora dessa!
Sua par�cipação
é fundamental
para o sucesso
do projeto!

PARA TERMOS UMA CIDADE MELHOR
PARA SE VIVER, PRECISAMOS
FAZER ACONTECER.
CONSCIENTIZAR É UM ATO DE
AMOR E RESPONSABILIDADE.
COMPARTILHE PROPÓSITOS!

Oi!
Eu sou Selector!

Sou o mais novo integrante
da coleta sele�va de
Rio Doce! E juntos iremos
separar e transformar
os resíduos
de nossa cidade!

Repense,
separe,
transforme
seu lixo!
Quer saber mais? Acesse:
www.riodoce.mg.gov.br
REALIZAÇÃO:

APOIO:

VOCÊ SABE O QUE
É COLETA SELETIVA?

Resíduos perigosos
são nocivos ao meio
ambiente e a
nossa saúde.

É a coleta de resíduos
sólidos devidamente
separados onde foram
gerados para que sejam
reciclados após o descarte.

Em Rio Doce, a parceria entre a
Prefeitura e a Samarco – Oferece a Coleta
Sele�va porta a porta na sua rua e para
resíduos perigosos em um ponto de
coleta, localizado no Pá�o da Prefeitura.

COMO FAZER A SEPARAÇÃO
DOS RESÍDUOS?

O Ponto de Coleta para os
Resíduos Perigosos (Pilhas,
Baterias, Lâmpadas e
Resíduos Eletroeletrônicos)
será no Pátio da Prefeitura.

Durante o período de um 1 ano serão distribuídos
sacos de três cores diferentes, para cada residência e
comércio do Município, sendo que:

Horário de Funcionamento: das 8h ás 11h e das
13h ás 16h, de segunda à sexta-feira.
Verde para
resíduos
recicláveis
(plás�co,
papel, la�nhas,
metal e outros)

Marrom
para
resíduos
orgânicos
(restos de
alimentos)

Cinza para
resíduos não recicláveis
(papel higiênico, papel
engordurado, papel toalha,
absorventes, fraldas,
couros, entre outros)

REMÉDIOS VENCIDOS, COMO
DEVO DESCARTÁ-LOS?
Descartá-los nos Centros de Saúde.
Unidade de atenção
primária à saúde Dr. José
Real Antônio da Conceição
Saraiva, nº17 – Centro
UBS Marieta Lobo
Pereira Coronel João
José, nº58 – Centro

VOCÊ SEPARA! A PREFEITURA RECOLHE!

DICAS IMPORTANTES
Passe uma água nas embalagens de alimentos
e deixe secar antes do descarte.
VIDROS QUEBRADOS? Embrulhe em um
papel mais resistente e coloque dentro de uma
caixa de papelão, aﬁm de preservar o
responsável pela coleta.
Não deixe acumular “lixo” em
seu quintal. Os entulhos (resto
de construção, capina, poda de
árvores) podem ser colocados
na rua de segunda a
quarta-feira, fora desses dias tal
ação poderá resultar em multa.
Queimar "lixo" prejudica o meio
ambiente e polui o ar que respiramos.

HORÁRIOS DA COLETA POR LOCALIDADE
Zona Urbana
Segunda a Sábado
* Exceto feriados

Horários
da Coleta

Parte Alta – Acima da Igreja Matriz

8h

Bairro Graminha

9h

Parte Baixa – Acima da Igreja Matriz

9h30

Bairro Perobas

10h

Coleta de Móveis: Sexta-feira às 13h

Zona Rural
Segunda a quinta-feira
às 13h * Exceto feriados
Segunda-feira

Localidade

Terça-feira

Jorge

Quarta-feira

Matadouro

Quinta-feira

Santana / Tapera

Santana/ Marimbondo

