Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento: A coleta seletiva e seus benefícios!
Podemos definir coleta seletiva como o processo de segregação, ou separação e recolhimento de resíduos
conforme sua constituição:orgânico, reciclável e rejeito, respeitando-se as cores padronizadas dos coletores.
Para operacionalizar a coleta seletiva, é essencial que o material seja separado e acondicionado. Os
vasilhames ( vidro, lata e plástico) devem ser enxaguados após o uso. Assim, evita-se o surgimento de cheiro e o
aparecimento de animais,aumentando o valor de recomercialização. Os papéis deverão estar secos e , sobretudo
, não amassados, pois ocupam menos espaço e são mais comercialmente valorizados. As latas, além de limpas,
deverão ter as tampas amassadas para dentro e os materiais cortantes, como vidro quebrado e outros, devem ser
embalados em papéis grossos ( jornais,por exemplo) para evitar acidente ao usuários nas cooperativas.
Existem alguns materiais que não podem ser reciclados e os mais conhecidos são:


Papéis não recicláveis: adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel
higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados.



Metais não recicláveis: clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tintas, latas de combustível e pilhas.



Plásticos não recicláveis: cabos de panela, tomadas, isopor, adesivos, espuma, teclados de computador,
acrílicos.



Vidros não recicláveis: espelhos, cristal, ampolas de medicamentos, cerâmicas e louças, lâmpadas, vidros
temperados planos.
Benefícios: A reciclagem gera benefícios nos principais aspectos:


Ambientais: Evita a poluição do ambiente ( água, ar e solo) provocada pelo lixo;Aumenta a vida útil dos
aterros sanitários, pois diminui a quantidade de resíduos a serem enterrados; Diminui a exploração de
recursos naturais, muitos não renováveis como o petróleo;reduz o consumo de energia;



Econômicos: Representa uma grande atividade econômica indireta, tanto pela economia de recursos
naturais quanto pela diminuição dos gastos com tratamento de doenças, controle da poluição ambiental
e remediação de áreas degradadas e uso de espaços de reserva;gera empregos para a população não
qualificada;estimula a concorrência, uma vez que produtos fabricados a partir dos recicláveis são
comercializados em paralelo aqueles feitos a partir de matérias-primas virgens.



Sociais: A reciclagem garante ganhos sociais importantes. Por exemplo: Tem-se a geração de empregos
diretos, a possibilidade de união e organização da força trabalhista mais desprestigiada e marginalizada
( em cooperativas de de reciclagem) e a oportunidade de incentivar a mobilização comunitária para o
exercício da cidadania, em busca de solução de seus próprios problemas. Contribui para a redução da
marginalinade, pois coopera com a retirada das pessoas dos lixões, e para a melhoria da qualidade de
vida.

Essa é a prinicipal ferramenta e dá a oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma
concreta. Assim, as pessoas se sentem mais responsáveis pelos resíduos que geram. Além disso, contribuem para
a sustentabilidade, ou seja, preservam hoje, para garantir recursos para o amanhã.Enfim, cada um colaborando,
estará sendo um agente multiplicador de opinões.,dando o seu exemplo. No meu trabalho, colocando o resíduo
gerado no coletor adequado, você já estará dando um passo rumo á coleta seletiva ... Pare e pense! Estou fazendo
a minha parte nesse processo de mudança? Em minha casa, assimilo esse hábito e compartilho com os vizinhos?

Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Pratique essa ideia! Torne essa ideia um hábito constante em sua vida. Pense nisso e tenha atitude! A participação
de cada um de nós, é determinante para a expansão desse processo sustentável!
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)

h
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Leia o texto para elas.
Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
Recolha a assinatura de todos.
Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local
específico, para que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.

