Coleta seletiva
A Prefeitura possui parceria com a Associação de Catadores de
Sidrolândia, disponibilizando caminhão, combustível, motorista e
equipamento de proteção individual (EPI). A associação realiza o
serviço de coleta, separação e a venda dos materiais recicláveis,
todo valor arrecadado é revertido para a associação.
Além dos órgãos públicos, atualmente, a coleta seletiva ocorre
em 4 bairros, sendo eles: Jardim das Paineiras, Pé de Cedro,
residencial Olenka e Sol Nascente. Por conta da pandemia, a
coleta foi suspensa no distrito de Quebra Coco e no assentamento
Capão Bonito 01.
Conforme dados do último relatório de atendimentos, o total de
atendimentos ocorrido mensalmente ultrapassa 3.000. De acordo
com o César Bertoldo, Coodernador Executivo de Controle
Ambiental, a coleta alcançará aproximadamente 38% do
município, onde há residências e comércio. “Temos projeção de
aumentar o atendimento a partir do mês de maio, sem aumento
do custeio, serão 1.575 atendimentos que serão realizados
quinzenalmente”.
A coleta será expandida para toda a extensão da Avenida Antero
Lemes da Silva, bairro Jandaia, rua Ponta Porã, bairro Porto
Seguro 1 e 2, bairro Vival dos Ipes e Quadrante 2.
Para a população, é disponibilizado um folder explicando o que
deve ser separado, sacos azuis para separarem da maneira
correta e imã de geladeira para anotar o dia que a equipe passará
no bairro.
O que colocar no saco azul?
Papel (jornais, revistas, caixas, papelão, folhas de caderno,
cartolinas, embalagens de longa-vida, envelopes).
Metal (latas de cerveja, refrigerante e conservas, panelas sem
cabo, chapas metálicas, fios, arames, pregos, parafusos).
Plástico (sacos plásticos, copos, descartáveis, canos e tubos,
baldes, peças de brinquedos, isopor, tampas, frascos de
alimentos, de bebidas e cosmético).
Vidro (garrafas, copos, frascos, potes e cacos).

O que não colocar?
Resto de alimento, papel, higiênico, absorvente íntima, fraldas,
folhas e gramas.
A coleta seletiva é importante pois diminui a quantidade de
resíduos para o aterro sanitário do município.

