ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE ITAMAMBUCA
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 2680 de 14/06/2005

Atenção para o Novo Local de Acondicionamento de
Materiais Reciclados!
Prezado (a) Proprietário (a),
A Trilha de Observação de Aves será inaugurada no dia 07 de Abril na avenida central
do Loteamento. Por conta da má utilização dos Bags do Lixo Reciclado que encontramse na avenida central, e que contribuem para a degradação visual da trilha e acumulo de
lixo no local, comunicamos que os bags serão retirados da avenida no dia 30 de Março.
A nova localização (provisoriamente até que o órgão ambiental responsável licencie o
terreno onde faremos a Estação do Lixo Reciclado) será na Base Comunitária (atrás da
base, rente ao meio fio, no sentido BR). A partir do dia 30 de Março, o lixo reclicado
deve ser acondicionado nas caixas coletoras de alumínio por tipos de resíduos que
estarão localizadas na Base Comunitária.
Participe separando corretamente o lixo reciclado em sua residência e depositando
nos bags apenas os tipos de resíduos abaixo (ensacados e secos):


Papéis (papelão, caixas, jornais, revistas, cadernos, embalagens longa vida,
etc.);



Plásticos (garrafas de refrigerante/água/ óleo/vinagre/xampu, embalagens de
margarina/manteiga, tubos de pvc, baldes, cadeiras, mesas, brinquedos, copos,
etc.);



Metais (latas, panelas, canos, cadeiras, etc.);



Vidros (garrafas, copos, embalagens, cacos, etc.).

Atenção! Não deposite nas caixas coletoras:


Lixo Orgânico (restos de alimentos, lixo úmido, lixo do banheiro, fraldas,
absorventes, etc.);



Pilhas e baterias (devem ser descartados em pontos especiais de coleta na
cidade);



Óleo de cozinha ou lubrificante (descarte em um posto de coleta na cidade)



Material de Construção, Latas de Tintas (contrate fornecedores de caçambas)



Móveis, aparelhos eletro domésticos, colchão, bicicletas, prancha de surf, isopor
(chame a SAI para retirar em sua residência).

Em caso de dúvidas ligue na SAI. Tel. 12 – 3845.3156
Contamos com a sua participação e colaboração!
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