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

VAMOS APRIMORAR NOSSA RECICLAGEM? 

 REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR  

Aqui no Sertão, a coleta já é seletiva, basta colocar o material reciclável 

limpo em um saco plástico único para todos os tipos de resíduos e deixar na 

lixeira da sua casa, separado do lixo orgânico/comum. Recomendamos cores 

diferentes de sacos de lixo: verde para o reciclável e preto para lixo comum. 

A SASU recolhe na porta da sua casa e estoca provisoriamente até a retirada 

pela Coleta Domiciliar Seletiva, realizada pela Prefeitura de São Sebastião. Se 

preferir você mesmo pode levar até a Lixeira Central, colocando no local 

apropriado. 

Lembramos que é crime ambiental deixar lixo fora da lixeira, tanto na sua 

casa como na lixeira central, que fica em uma propriedade particular cedida 

para uso e zeladoria da SASU. 

Alguns associados entraram em contato com a COOPERSUS, cooperativa de 

reciclagem de resíduos sólidos situada em São Sebastião, e obtiveram 

algumas orientações sobre o que é e o que não é reciclado por eles. Vejam: 

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. 

 

 

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

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

Refratários, louça, cerâmica e vidros temperados, lâmpadas. 

Isopor: apesar de ser reciclável se limpo, não é reciclado pela Cooperativa. 
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Sucatas, móveis e eletrodomésticos velhos e resíduos da construção civil  

Estes resíduos devem ter o destino correto, nossa lixeira central não tem 

espaço para eles! É responsabilidade de cada um de nós buscar os caminhos 

adequados, como alugar caçamba, ligar para um Cata Treco ou levar até um 

Ecoponto. Agende a retirada na Regional de Juquehy  (12) 3863-1473. 

 

Lembramos que a prática da Compostagem é fundamental e reduz em 

média 50% do volume de resíduos sólidos destinados ao aterro. Pratique 

compostagem! 

Você conhece a iniciativa “Julho sem Plástico”? Repensar nossas escolhas de 

consumo, usar sempre sacolas retornáveis, rejeitar sacos e sacolas plásticas, 

dar preferência às embalagens recicláveis. 

Juntos podemos melhorar a Gestão de Resíduos no Sertão! 

Alguns associados mais envolvidos em preservação compartilharam os links 

abaixo, que gostaríamos de disponibilizar a todos:  

Litoral Norte SP Lixo Zero (@litoralnortesplixozero) • Fotos e vídeos do Instagram 
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https://www.instagram.com/litoralnortesplixozero/
https://www.instagram.com/humusdoquintal/
https://www.instagram.com/humusdoquintal/

