COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Morrinhos do Sul, juntamente com a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, vem por meio deste divulgar a Campanha
Municipal de Coleta de Resíduos Eletroeletrônicos, que será realizada nos
dias 14/06/2017 e 29/11/2017, das 8h às 15h30min, pela Secretaria Municipal
de obras, onde os mesmos serão encaminhados a empresa JG Recicla,
licenciada e especializada.
Os resíduos eletroeletrônicos incluem CPUs, monitores, teclados, mouse,
impressoras, estabilizadores, no break, celulares e baterias, carregadores,
telefone sem fio, cabos, terminais, centrais telefônicas, placa de rede, placa –
mãe, placa de vídeo, placa de som, placa de fax, modem, decodificador,
televisores, pilhas e eletroeletrônicos, máquinas de lavar, geladeiras, fogões.
Será realizada em todo o município, no mesmo roteiro da coleta de lixo
doméstico e Campanha Municipal de Coleta Seletiva.
A coleta seletiva já esta sendo realizada no município. A principal justificativa
para a implantação da coleta seria primeiramente REDUZIR o lixo.
Separar o lixo é não misturar os materiais passíveis de serem reaproveitados
ou reciclados (usualmente plásticos, vidros, papéis, metais, etc.) com o resto
do lixo (restos de alimentos, papéis sujos, lixo banheiro).
ROTEIRO DAS COLETAS EM MORRINHOS DO SUL 2017
SEGUNDA-FEIRA:
Período da manhã: inicio às 07:00 horas, Morrinhos
(centro), passando também pela localidade de Perdida e Morro de Dentro; no
retorno, entra novamente no Enoedir Cardoso da Silveira (Custaneira),
seguindo pela estrada municipal do Rio Bonito (a volta por dentro), saindo na
residência da Lúcia Barbosa.
SEXTA-FEIRA:
Período da manhã: inicio às 07:00 horas, Sede
Municipal, de onde retorna seguindo pela RS 494 até a Comunidade de
Pixirica, em frente a residência de Pedro Antônio Selau.

Período da tarde: inicio às 13:00 horas na residência de
Nelson Pereira Correa (Pelé – Morro do Forno), seguindo pela estrada geral
até o Três Passos, entra na estrada dos Bastião até a residência do Grilo do
Vitor, retorna e faz a coleta da Praça do Três Passos até na Ponte do
Agustinho; seguindo até ao Costão iniciando na divisa com Mampituba
(residência do Doca), retorna passando pela Praça do Costão, Vila da Fartura e
Pixirica, seguindo em direção ao Três Passos, entrando na ponte do Agustinho
(passando pela estrada de dentro até o Chico Benetti), seguindo em direção a
Praça do Morro do Forno, retornado até a residência do Pelé do Catarina.

PRIMEIRA SEGUNDA-FEIRA DO MÊS:
O

mesmo

itinerário

das

segundas

–

feiras,

acrescentando-se as duas chapadas do Chapecozinho, localidade do
Queimado e Comunidade de Tajuvas.
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS:
O mesmo itinerário das Sextas – feiras, acrescentando-se
a localidade do Puca, Alto do Costão, Morro dos Reckes, Morro do Zé Benetti,
Morro do Tigre e morro do Avelino Ricardo.
TERCEIRA SEGUNDA-FEIRA DO MÊS
O

mesmo

itinerário

das

segundas

–

feiras,

acrescentando-se chapada do Chapecozinho, e Comunidade de Tajuvas.
TERCEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS
O mesmo itinerário das Sextas – feiras, acrescentando-se
a localidade do Puca.

Morrinhos do Sul, 08 de maio de 2017.

Informações: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pelo fone 51 3605 1055,
Ramal 202, ou pelo e mail: meioambientemorrinhosdosul@gmail.com

