
COPASA OrIENTA
Onde tem lixo acumulado, tem perigo

O lixo é o lugar das baratas, ratos, escorpiões, mos-

cas, formigas e mosquitos. Mesmo não sendo cau-

sadores diretos de doenças, eles carregam consigo 

micro-organismos que provocam doenças. 

Proteja-se: não jogue lixo em lotes vagos, nas ruas, 

bueiros, canaletas e redes de esgoto. Fique atento 

para os dias e horários de coleta e coloque todo o lixo 

em sacos plásticos bem fechados. Lembre-se também 

de embrulhar com jornal todos os vidros e materiais  

cortantes que for jogar fora. Com esses cuidados, 

você defende sua saúde e colabora com a limpeza 

da sua cidade.

Não queime o lixo: a fumaça polui o meio ambiente 

e o fogo ainda pode provocar incêndios. Por isso, 

deixe que a Prefeitura recolha o lixo e leve para um 

local seguro.

Jogue o entulho no lugar certo: quando estiver fa-

zendo uma reforma ou construção, não jogue o en-

tulho na rua ou em terrenos baldios. Existem lugares 

apropriados para isso. Poluir a cidade é prejudicial 

para todos, inclusive para você.

O grande lance é encaminhar para reciclagem:  

colabore com a coleta seletiva de lixo, doando lati-

nhas de alumínio, papel, papelão e plástico para os 

catadores. Assim, o que era lixo ganha uma nova 

utilidade, sem prejudicar a natureza.

  

       
FAÇA A SUA PArTE I DICAS PArA EVITAr A PrODUÇÃO DE LIXO

• Seja um consumidor consciente.

• Substitua os copinhos plásticos por um copo de vidro. 

• Leve sua sacola quando for às compras.

• Cuide para não sobrar comida no prato ou na panela.

• Prefira embalagens biodegradáveis.

• Substitua objetos descartáveis por duráveis.

• Imprima apenas o que for realmente necessário.

• Utilize cascas de frutas, talos e folhas de verduras 

nas receitas culinárias.

• Aproveite garrafas, potes, caixas e vasilhames para 

guardar utensílios.

• Reaproveite envelopes, sacolas, papéis de embru-

lho, saquinhos de supermercado, embalagens.

• Aproveite a água com sabão usada, para lavar  

roupas, quintal ou a calçada.

• Conserte aparelhos elétricos ou mecânicos antes 

de comprar novos.

• Reforme roupas, calçados e móveis.

• Quando, finalmente, for repor objetos por novos, 

troque-os em brechós, sebos ou faça doações para 

outros utilizarem.

• Evite o desperdício.
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