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Secretaria de Meio Ambiente de Jahu/SP

Essa campanha atende a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/10

• Evita a exploração de recursos naturais para a
produção de novos equipamentos;

• Diminui a poluição/contaminação do meio
ambiente e da saúde pública por metais pesados
como Chumbo, Mercúrio, Cobre a Cádmio.

Recicla Jaú:
Segunda a sexta - 7:00 às 16:00 
Sábados - 8:00 às 11h30
Av. Vereador Manoel Galvão, nº 76 
Bairro Jd. Sanzovo

Caminhão da Coleta Seletiva da 
SEMEIA 
(exceto eletrodomésticos médios e grandes):

Observar o dia da semana que o 
caminhão passa em seu bairro.

Importância da logística reversa:

Eletrodomésticos, grandes 
e pequenos eletrônicos, 
equipamentos de 
informática e 
eletroportáteis. 

Lâmpadas, cartuchos, 
tonners e baterias de 
automóveis. NÃO

Locais de entrega:
O que separar?

SIM
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Dúvidas, entre em contato com o 
Setor de Resíduos: 3624-4493
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DISQUE ÁRVORE é um 
serviço de plantio de árvore 
gratuito oferecido para toda 
a população jauense.

Chama a SEMEIA, nós 

plantamos para você!

Você quer plantar uma árvore em 

sua calçada?
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Solicitar o plantio através do telefone 3621-6989 ou
preencher o formulário online do QR Code ao lado
ou pelo link: https://forms.gle/cUDL8bCwkQCYc3PJA

COMO?

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0YyWVdVTHZOOFU0eVlFTXhkMm5BdDRkOXlIUXxBQ3Jtc0tsazJ2VXhwVkpPdzdDajBnN3dJZ1BpbnhsQ19iNnl4SV9hbFhrVFU0Nm9EWGpyUXJqb2FjYTl5dUpzeXItanRUTE5KdlR2Y082YndDcmRCcmhsM0FkS2lRNm9SbEVIc1BVbnFhcU9xNzZtRHJyNTBoMA&q=https://forms.gle/cUDL8bCwkQCYc3PJA


O que fazer quando acaba a pilha e/ou bateria?

Sobre o Programa: O “Quando Acaba a
Pilha” teve início em Lençóis Paulista em
2007 e a partir de 2015 tornou-se um
programa regional, com o envolvimento
de 10 municípios da região, incluindo
Jaú. O Programa tem por objetivo
promover a Educação Ambiental, bem
como apoiar a destinação correta de
pilhas e baterias usadas e esgotadas por
meio da logística reversa adequada.
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AGUDOS BORACÉIA BOREBI IACANGA ITAPUÍ

Ecopontos em Jaú:
• Prefeitura Municipal 

(Atendimento ao Cidadão);

• Secretaria de Meio Ambiente;
• Terminal Rodoviário;
• Poupatempo
• Museu Municipal;
• Horto Florestal Municipal;
• Escolas Municipais;
• FATEC-JAHU.

Nunca descarte no lixo comum, pois há um
grande risco de contaminação do solo, da
água, flora, fauna e de todo um ecossistema
por metais pesados tóxicos e não
biodegradáveis, como cádmio, lítio, chumbo
e mercúrio , além de

JAÚ LENÇÓIS PAULISTA MACATUBA MINEIROS DO TIETÊ PEDERNEIRAS

AÇÃO DE ARTICULAÇÃO 
INTERMUNICIPAL 

PROGRAMA 
MUNICÍPIO VERDEAZUL
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serem extremamente 
perigosos e 
cancerígenos à saúde 
humana. Faça a sua 
parte, sempre!
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Cabe ao Poder Público a limpeza das áreas públicas, mas também 

a cada cidadão jauense a responsabilidade compartilhada em 

manter esses espaços limpos e descartar corretamente os resíduos.

Proibido descartar em 

áreas públicas (canteiros 

centrais, praças e demais 

áreas verdes):

 Sacos de lixo;

 Resíduos gerais (origem 

mineral, vegetal, móveis, 

construção, etc.);

 Restos de poda.

Problemas e consequências:

 Entupimento de bocas de lobo = 

enchentes;

 Proliferação de animais perigosos e 

vetores de doenças (ex: dengue);

 Cidade mais feia e menos atrativa;

 Prejudica/fere outros animais;

 Incêndios;

 Acidentes de trânsito;

 Contaminação do solo, ar e da água.

Quem descartar incorretamente o

lixo, será notificado e terá o prazo de

48 horas para retirada. Se não, será

multado de acordo com a área:

 Pública: 1.500 UFM’s

 Particular: 3.000 UFM’s
Ouvidoria Geral:

(14) 3602-1790 (11) 98884-5218

O que diz a Lei Municipal 

nº 4.802/13?

Denúncias 
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