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COLETA DE LIXO  

 REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR  

Estamos nos aproximando das festas de final de ano e férias de verão, nesse 

período temos um aumento significativo do número de pessoas no Sertão, e 

com isso a produção de resíduos sólidos cresce enormemente. 

Precisamos da colaboração de todos para enfrentar este desafio! É muito 

importante fazer a separação do lixo, os funcionários da SASU reportam que 

boa parte do lixo chega misturado e eles acabam por fazer o trabalho de 

separação, mas muito se perde nesse processo. O ideal é separar na origem. 

A SASU vai distribuir um folheto plastificado aos associados contendo 

informações do que é reciclável pela Cooperativa e o que é considerado lixo 

comum. Recomenda-se fixar em lugar visível na cozinha ou área de serviço, 

para que os frequentadores da casa, tais como empregados domésticos, 

inquilinos, convidados, possam se orientar. 

 

Você conhece o caminho e o destino do lixo que produzimos por aqui?  

1. A Prefeitura de São Sebastião faz a coleta seletiva, em caminhões 

diferentes, um para lixo reciclável e outro para lixo comum e não 

reciclável.  

2. A SASU faz a coleta na porta das casas duas vezes por semanas, as 

terças e sextas às 8h00 e armazena na Central de Transbordo de 

Resíduos Sólidos (Lixeira Central) até a retirada pela Prefeitura. Alguns 

moradores levam diretamente até a Lixeira Central.  

3. O material reciclável segue para a COOPERSUS em São Sebastião e o 

lixo comum vai para unidade de tratamento de Jambeiro; 
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Descarte correto: 

 

1. O material reciclável limpo deve ser colocado em um saco plástico 

único para todos os tipos de resíduos (plástico, vidro, metais, papel).   

2. O lixo comum, portanto não reciclável e orgânico deve ser colocado 

em sacos separados.  

4. Se possível usar cores diferentes de sacos de lixo: verde/azul para o 

reciclável e preto para lixo comum, mas o mais importante é não 

misturar. 

 

E o que a Prefeitura não recolhe?  Como fazer?  

Não são recolhidos móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e resíduos de 

construção.  Estes materiais frequentemente são depositados na Central 

de Transbordo da SASU, que se vê obrigada a dar uma destinação, nem 

sempre ideal. Será instalada Placa na Lixeira Central, informando que não 

é permitido descartes desse tipo. É responsabilidade de cada um de nós 

buscar os caminhos adequados como: 

 Alugar caçamba para entulho 

 Ligar para um Cata Treco (12 3893-181) 

 Levar até um Ecoponto 

 

 

Podas, galhos e folhas 

 

Observando a natureza percebemos que os galhos e folhas são 

importantíssimos para a saúde do solo, é um processo de reciclagem 

natural. Recomenda-se espalhar esse material pela área de mata de 

cada casa, ao redor das arvores e usar no processo de compostagem. 

Jamais queimar este material precioso, pois além do desperdício 

sempre incomoda os vizinhos. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Fique de Olho 
Dezembro 2021 

 

Como reduzir a quantidade de lixo não reciclável? 

A prática da Compostagem é fundamental e reduz em média 50% do 

volume de resíduos sólidos destinados ao aterro. Em breve faremos 

uma pesquisa para saber como estamos compostando no Sertão, as 

experiências bem sucedidas e as dificuldades de quem ainda não faz. 

 

Como reduzir os recicláveis que consumimos? 

Vamos pensar nisso? Cada pequeno gesto conta.  Desafio 2022! 

 

RECICLÁVEL 

Plásticos: embalagens de produtos de limpeza em geral, garrafas PET de 

refrigerantes, sucos, iogurte, bolo transparente, sacos e sacolas plásticas. 

Papel: Papelão, revistas, jornais, sacolas, embalagens tetrapack e 

embalagens em geral, pizza por exemplo. 

 Metais: todo tipo de lata (bebidas, enlatados), metal, ferro, alumínio. 

Vidros: Garrafas, potes de conserva, todo tipo de vidro comum. 

  NÃO RECICLADO PELA COOPERATIVA – LIXO COMUM 

Pacotes de bolacha, café, macarrão, miojo e similares. 

Plásticos de embalagens de roupa, etc (tipo celofane). 

Refratários, louça, cerâmica, vidros temperados, lâmpadas. 

Isopor: apesar de ser reciclável se limpo, não é reciclado pela Cooperativa. 

LIXO COMUM  

Restos de alimentos, papéis sanitários, máscaras, rejeitos não recicláveis. 


