COLETA DIFERENCIADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TODOS DEVEM SEPARAR
CONTRIBUA COM A LIMPEZA DE SUA CIDADE, NÃO JOGUE ESTE PAPEL NO CHÃO

Deixar de segregar resíduos sólidos para a
coleta seletiva, instituída pelo titular de serviço
público de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, passa a ser considerado infração
ambiental.
Os consumidores que descuprirem as
respectivas obrigações da coleta seletiva
estarão sujeitos às penalidades de advertência e
no caso de reincidência, sujeitos à multa.
(Artigo 62, incisos XII e XIII do Decreto nº 6.514/2008, alterado
pelo Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta Politica Nacional
de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010)

Todos os geradores residenciais, comerciais e
industriais, são obrigados a separar os materiais
recicláveis dos demais resíduos, estes materiais
deverão ser acondicionados em sacos plásticos
ou recipientes distintos dos demais resíduos.
(Artigo 170,§ 2º e § 3º, Lei Municipal. nº 11.468/2011 - Código de
Posturas de Londrina/PR)

INFORMAÇÕES
COLETA SELETIVA
3379-7969

RECICLÁVEL?
ORGÂNICO?
REJEITO?

SAIBA COMO SEPARAR

COMO SEPARAR
OS SEUS RESÍDUOS
A separação dos resíduos sólidos, popularmente
conhecidos como lixo, permite o reaproveitamento, a
reciclagem, a compostagem e a disposição final ambiental
adequada.

ORGÂNICOS
Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de
alimentos.

RECICLÁVEIS
PAPÉIS E PAPELÕES

REJEITOS
NÃO RECICLÁVEIS

Jornais, listas telefônicas,
folhetos, revistas, folhas de
rascunho, papéis de embrulho,
caixas de papelão, folhas de
caderno, embalagens longa vida
(Tetra Pak) e outros.

Papel higiênico, lenços de papel, curativos, fraldas
descartáveis, absorvente higiênico, bítucas de cigarros e
outros resíduos não passiveis de reciclagem.

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras,
vidros de conservas, vidros de
produtos de limpeza, frascos em
geral e cacos de vidro.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e
canos, potes de creme, frascos
de xampu, baldes, bacias,
brinquedos, sacos e sacolas,
saquinhos de leite.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes,
enlatados, arames, pregos,
tampas, fios e objetos de cobre,
alumínio, bronze, ferro, chumbo
e zinco.

A COLETA SELETIVA DE LONDRINA
O Programa Londrina Recicla foi instituido pelo Decreto
Municipal nº 829/2009, e o serviço de coleta seletiva é
realizado por cooperativas de catadores, que coletam o
resíduos recicláveis separado pela população no sistema
porta a porta, que são encaminhados aos barracões de
triagem, onde são triados e comercializados, retornando à
cadeia produtiva.
As cooperativas são contratadas pela Prefeitura e os
catadores são beneficiados com o recolhimento de INSS,
aluguéis de barracões, equipamentos de proteção
individual (EPI), veículos para coleta e transporte, prensas,
empilhadeiras, mesas de triagem e outras melhorias para a
realização do trabalho diário.
A coleta seletiva de Londrina promove a inclusão social,
gera trabalho e renda, permite melhorias das condições de
vida dos catadores e também contribuiu para a preservação
ambiental.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

(CTR)

ACONDICIONAMENTO
Os resíduos recicláveis devem estar limpos e
secos, acondicionados em sacos verdes de 100
litros.
Os resíduos orgânicos devem ser
acondicionados em sacos marrom ou sacolas
de supermercados.
Os rejeitos devem ser acondicionados em
sacos pretos.

PROIBIDO
Descartar pilhas, baterias, lâmpadas, pneus,
restos de remédios, latas de tintas juntos aos
resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos.
INFORMAÇÕES 3379-7969

Outro avanço na gestão de resíduos sólidos de Londrina
foi a implantação da Central de Tratamento de Resíduos
(CTR), projetado de acordo com normas e critérios técnicos
de engenharia e ambientais para receber os resíduos
sólidos domiciliares (ORGÂNICOS e REJEITOS), exigindo
a “RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA” de todos os
moradores na separação dos resíduos domiciliares em
RECICLÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS, permitindo o
tratamento e a disposição final adequados.

A COLETA SELETIVA NO SEU BAIRRO SERÁ DIA:
SEGUNDA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

