VAMOS MANTER NOSSA CIDADE LIMPA?
VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL POR ISSO!

Descarte Correto do Lixo é apenas uma das atitudes que qualquer cidadão
precisa adotar para o bem da coletividade.
Sabe aquele papelzinho de bala jogado na rua?
Aquele que é “só” um papelzinho e “não vai dar e nada”?
Então, imagine 45 mil de pessoas, que é a população de nosso município, jogando esse
misero papelzinho na calçada. Que baita mundo embalado seria este!
Viver em sociedade exige algumas responsabilidades, entre elas o cuidado com os
espaços de uso comum.
Mais que obras e serviços do poder público, atitudes individuais também fazem a grande
diferença para a construção de lugares bons e limpo de se viver.
Afinal, uma cidade com ruas e calçadas sujas, lixo fora da lixeira, bueiros entupidos é
apenas um retrato da conduta dos seus moradores.
O espaço público é o bem mais importante de uma cidade, é um local onde as pessoas
exercem o direito à cidade, é um cenário da vida urbana, do convívio democrático, onde
ocorre a troca de experiências”, lembrando que que é importante entender as áreas
públicas como extensão do privado. Vamos mudar essa visão de que meu espaço é
minha casa e a rua não é de ninguém”. È uma visão considerada ultrapassada, as
pessoas têm que resgatar essa dimensão humana das áreas públicas.
Os espaços públicos não são apenas praças e parques, mas também as ruas e calçadas”.
Devemos ter consciência de que o espaço é de todos e fortalece os laços sociais e a
sensação de pertencimento. Isso estimula muito iniciativas de cuidado e limpeza do
local.
Quando a pessoas sente que o espaço é seu, também tende a cuidar e exercer uma
fiscalização que acaba ocorrendo informalmente. O espaço público é de todos e devem
ser preservado.
Ninguém poderá exigir respeito se não respeitar o direito dos outros também.

Tudo Começa em Casa
Bons hábitos para manter a cidade Limpa começam dentro do lar, separando e
descartando o lixo corretamente.
Em um saco devemos colocar tudo que é lixo reciclável (plásticos, latinhas de alumínio,
latarias comuns, papelão, papel, etc.), na qual a coleta ocorre uma vez por semana e de
acordo com o planejamento já informado a toda a população.
Já no outro saco devemos colocar o lixo não reciclável (restos de comida, papéis
higiênicos, etc.).

Lembramos que a coleta de lixo reciclável ocorre uma vez por semana em cada bairro e
a de lixo não reciclável em dias alternados, ambos de acordo com o planejamento já
informado a toda a população.
Para as lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias devemos praticar a logística reversa,
fazendo as entregas nos estabelecimentos comerciais onde foram comprados, para que
façam o descarte correto.
É importante ressaltar também que restos e cascas de frutas, sobras de verduras, podas
de gramas de jardim, carcas de arvores e folhas que caem no chão, são excelentes para
serem utilizados como adubos orgânicos em hortas e jardins.
Lugares sujos nos fazem sentir tristes!
Se nós fizermos apenas um pouquinho, o que está ao nosso alcance, com certeza os
resultados serão para nosso benefício.
“Uma atitude boa pode gerar outras melhores ainda.”

Atitudes que devem ser evitadas:
Se for construir ou reformar, não deixe cargas de
areia, brita e outros materiais sobre a calçada.
Além de obstruir o caminho para pedestres, os
resíduos podem escorrer para os bueiros em dias
de chuva e entupir redes de encanamento

Não deixe o carro sobre calçadas, atrapalhando a
passagem de pedestres.
Estacionar corretamente também contribui para
organização do espaço público

Atos de vandalismo prejudicam a todos.
Destruição de lixeiras públicas, de contêineres de
lixo e pichações só agravam os problemas

Não jogue lixo nas ruas e calçadas! Se não
encontrar uma lixeira, guarde o materiais consigo
até encontra uma

Não desperdice água potável!
É preciso mesmo lavar a calçada?
Então reaproveite água a máquina de lavar
roupas.

Não jogue lixo ou móveis como colcões, sofas e
eletrodomésticos em rios, alem de ser crime
ambiental, o descarte inadequado (inclusive em
terrenos baldios), podendo causar inundações,
alagametos e transtornos em período de chuva.

Bons hábitos que ajudam a todos:
Sobras de construções ou reformas são de
responsabilidade do proprietário do imóvel.
Por isso, antes de começar a obra, contrate uma
caçamba ou providencie um meio de transporte
desses materiais até o aterro de resíduos inertes,
próximo a CEAGESP.

Há sujeira no chão?
Então que tal ir em busca de uma sacolinha e dar
bom exemplo! Com certeza essa atitude irá inspirar
outras pessoas a fazerem o mesmo

Deixe os sacos de lixos bem fechados e fora do
alcance de animais domésticos, pois eles podem
rasgas as embalagens a procura de alimentos.

É importante passear em companhia dos animais
de estimação né?
Só não esqueça de recolher as fezes dos
bichinhos. Na hora de dar um passeio com ele
leve um saquinho plástico, junte as fezes que ele
produzio e ajude a deixar as calçadas mais limpa.

Dentro do carro mantenha uma sacolinha presa ao
câmbio de marcha para descartar pequenas coisas.
Se presenciar descarte inadequado de lixo, resíduos
ou entulhos, denuncie a Prefeitura Muncipal. O
infrator está sujeito a noticações e multas.

Pratique a logística reversa nos casos de resíduos
como pilhas, pneus, baterias e lâmpadas
fluorescentes. Neste caso, o material deve ser
descartado no estabelecimento onde foi
comprado. A empresa então, envia o resíduos ao
fabricante que destinará o resproventamento ou
a destinação final

