
SEPARAR OS RECICLÁVEIS: UM ATO DE 
SOLIDARIEDADE E DE RESPONSABILIDADE
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 Consuma somente o necessário. Evite o desperdício. 

Continue separando os resíduos secos recicláveis como papéis, plásticos, metais.

Embale os resíduos domiciliares em sacos plásticos duplos para aumentar a 
segurança dos garis.

Lave sempre com atenção as mãos após o manuseio dos resíduos. 

Disponibilize todos os resíduos para a coleta de acordo com as orientações da 
Prefeitura. Coloque o material na rua nos dias e horários regulares de coleta.

Caso tenha espaço em casa, condomínio ou no local de trabalho, com a interrupção 
temporária da coleta seletiva:

Continue a embalar os recicláveis limpos separadamente.

Identifique e desinfete o local onde este material ficará estocado por    
algum período.

Organize o material no menor espaço possível: empilhe papéis e amasse
latas e vasilhames de plástico.

Quando retornar a coleta seletiva, disponha aos poucos o material nos dias e horas 
indicados pela Prefeitura. Senão houver coleta seletiva em sua cidade, leve-o até uma 
cooperativa de catadores ou doe aos catadores autônomos. 
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A Coleta Seletiva e a Triagem devem ser interrompidas durante o período da 
pandemia de Covid 19 para evitar a contaminação dos catadores no manuseio 
dos materiais recicláveis, pois o coronavírus pode permanecer nas superfícies 

de alguns materiais por até 5 dias. Por não ser atividade essencial, muitos 
compradores destes materiais já fecharam suas portas e os catadores

 ficaram sem esta fonte de renda. Mesmo assim, devemos manter 
o hábito de separar os resíduos na fonte. Esta é uma conquista 

de toda a sociedade e não deve ser interrompida. 

MAS FIQUE LIGADO:

• 

• 

• 

NÃO entregue materiais recicláveis das residências onde tem paciente com COVID-19 
aos catadores. Estes podem conter resíduos infectantes de alto risco! 
Procure apoiar os catadores para receberem uma remuneração temporária da 
Prefeitura dos municípios onde atuam.
DOE recursos, cestas básicas, materiais de higiene pessoal aos catadores de materiais 
recicláveis. Participe desta Campanha de Cidadania e de Solidariedade. 

VEJA COMO PROCEDER NAS RESIDÊNCIAS, CONDOMÍNIOS E LOCAIS EM 
FUNCIONAMENTO DURANTE A CRISE SANITÁRIA PROVOCADA PELO COVID 19

Faça sua doação: http://solidariedadeaoscatadores.com.br 
http://www.web-resol.org/cooperativas-catadores/catadores-urgente.html
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