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MORADORES RECEBEM ORIENTA??ES SOBRE A COLETA SELETIVA Equipe da Secretaria
de Meio Ambiente realiza caminhada pelo Centro para orientar a popula??o sobre como separar e
depositar o lixo seco
Em continuidade ?s a?es de educa??o ambiental do programa de coleta seletiva no munic?pio, a
Prefeitura de I?na promoveu na ?ltima sexta-feira (27), com a equipe da secretaria de Meio
Ambiente, uma caminhada pelas principais avenidas do Centro, com distribui??o de panfletos e
orienta??o ? popula??o sobre a import?ncia de separar o lixo seco em casa e deposit?-lo nos
Pontos de Entrega Volunt?ria (PEVs).
?? uma mais uma forma de conscientizarmos a popula??o de que a cidade j? tem local pr?prio pra
que as pessoas possam depositar o lixo seco. J? estamos distribuindo panfletos, divulgando na
imprensa, nos sites, nas redes sociais e por meio de palestras nas escolas e com comerciantes
sobre a import?ncia da coleta seletiva. Agora, contamos com a participa??o de todos para promover
a sustentabilidade no munic?pio?, comentou Andreia Louzada, secret?ria de Meio Ambiente e
Seguran?a P?blica de I?na.
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O Prefeito de I?na, Rog?rio Cruz, acompanhou a panfletagem e ouviu dos moradores que est?o
dispostos a iniciarem a separa??o do lixo seco em casa. A empres?ria Andressa Florindo de
Almeida comentou que ap?s a instala??o dos PEVs a popula??o vai contribuir para a preserva??o
do meio ambiente. "Acho a ideia ?tima! Eu n?o tinha o h?bito, mas agora farei a separa??o do lixo
seco e ?mido de casa e da minha loja?, afirmou.
Assim como a empres?ria, o produtor rural ?der Salvador Miranda comentou que tamb?m iniciar?
a separa??o do seu lixo, uma vez que agora os res?duos t?m destino certo, com a instala??o dos
PEVs.
?Antes a gente n?o tinha onde depositar os res?duos. A iniciativa de separar o lixo seco ? t?o
importante quanto saber pra onde ele vai ser depositado. ? importante que tudo esteja de acordo
com o processo de reciclagem, do in?cio ao fim?, comentou ?der.
O lixo depositado nos PEVs ser? recolhido e encaminhado para a usina da Associa??o dos
Catadores de Materiais Recicl?veis de I?na, que dar? o destino certo para o lixo seco.
?Por meio dessa coleta ? poss?vel reaproveitar os res?duos secos, dando oportunidade para muitas
pessoas trabalharem. A orienta??o da coleta seletiva come?ou pela minha casa e depois levei para
a escola, para as crian?as?, comentou a professora M?nica Rodrigues.
Entrega volunt?ria
A partir desta semana, os moradores da cidade poder?o depositar seu lixo seco, devidamente
separado, em um dos Pontos de Entrega Volunt?ria (PEVs) instalados pela Prefeitura Municipal em
locais estrat?gicos, como pra?as, escolas e postos de sa?de.
Os PEVs j? est?o dispon?veis para a popula??o depositar seu lixo seco (recicl?vel) na Prefeitura de
I?na; nas escolas Henrique Coutinho, Dr. Nagem Abikahir; na Pra?a Coronel Jo?o Os?rio (Centro),
Pra?a Saud?vel (Guanabara) e na Pra?a dos Poetas (Ferreira Vale); nos postos de sa?de do
Centro.
Coleta domiciliar
Em breve, a coleta seletiva tamb?m ser? realizada porta a porta, ou seja, assim como a coleta de
lixo ?mido, um caminh?o passar? nas resid?ncias recolhendo o lixo seco devidamente separado
pelos moradores, em dias e hor?rios espec?ficos. E o morador poder? ser recompensado por
contribuir com isso. A Prefeitura de I?na est? estudando uma forma de conceder descontos em
impostos municipais para quem aderir ? coleta seletiva.

Saiba Mais
Onde as PEVs est?o instaladas?
Os moradores de I?na poder?o depositar seu lixo seco em um dos 11 Pontos de Entrega
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Volunt?ria, conforme abaixo:
- Centro:?Prefeitura Municipal, Pra?a Coronel Jo?o Os?rio, Pra?a do Gin?sio de Esportes
- Quilombo:?Escola Deolinda Amorim de Oliveira, Posto de Sa?de e Cras
- Guanabara:?Pra?a Saud?vel
- Pito/Ferreira Vale:?Escola Henrique Coutinho e Creche da pra?a Ferreira Vale
- Vila Nova:?Posto de Sa?de
Quais res?duos poder?o ser descartados nas PEVs?
Lixo seco: tudo o que n?o estraga com facilidade e no geral pode ser reciclado, como pap?is,
papel?o, pl?sticos, metais e vidros;
Por que fazer a separa??o?
- Evita a contamina??o e perda do material que pode ser reciclado, como o papel por exemplo;

- Facilita a coleta do material reciclado pelos catadores e cooperativas de reciclagem;
- Gera economia para a Prefeitura e menor impacto ao meio ambiente com o menor
recolhimento de lixo nas casas;
Clique na imagem abaixo e confira a galeria de fotos:

AUTENTICAÇÃO
ed544de3ef60d0c4a5a75d1286893fd4
https://iuna.es.gov.br/video/2015/04/equipe-de-meio-ambiente-realiza-panfletagem-sobre-coleta-seletiva.html
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