
ATERRO DE INERTES 
CANTO DO LAMIM

Quem respondeu ATERRO acertou! Aterro 
de resíduos da construção civil é onde são 
colocados de maneira segura e adequada.  

Resíduos Inertes da construção civil 
são restos de construções, reformas, 
e demolições de obras como:Tijolos, 
telhas, pisos cerâmicos, concreto.

Um novo aterro foi instalado no  Canto do Lamim 
para ajudar o município a destinar corretamente 
estes resíduos e não poluir o meio ambiente.

Todos os resíduos devem ser destinados de forma 
correta para evitar danos ao meio ambiente. 

COMPANHIA MELHORAMENTOS  DA  CAPITAL

a) (    ) Ruas
b) (    ) Rios
c) (    ) Encostas
d) (    ) Aterro 
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LEMBRE-SE:
Destinar bem os resíduos é atitude certa de quem 

sabe a sua importância no mundo!       

www.comcap.org.br
(48)  3261 4808        
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Antes de ser aterrado, o  resíduo 
passa por uma seleção, onde serão 
separados aqueles que podem ser 

aterrados, e os que devem ser 
reciclados ou utilizados nova-
mente, ou encaminhados ao 

aterro sanitário.

E como você deve descartar resíduos de construção 
e outros volumosos?
Através da coleta anual de resíduos volumosos (lixo pesado) 
ou de entrega voluntária em um dos Ecopontos da Comcap. O 
Ecoponto mais próximo do seu bairro está localizado no 
Itacorubi, na Rod. Admar Gonzaga, 72, e atende de segunda a 
sábado, das 7h às 19h, e domingos das 7h às 12h.
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