Portugais – juin 2012

Economize… Faça a separação dos lixos
Com a introdução da taxa ao saco a partir de Janeiro de 2012, paga a eliminação
dos lixos incineráveis em função da quantidade que produz. Para o/a ajudar a
reduzir da melhor maneira o volume dos lixos deixámos-lhe aqui algumas
informações úteis.

Compostagem
Qualquer alimento, cozido ou cru, deve ser posto na compostagem,
como por exemplo: cascas de ovos, resíduos de café e de chá, flores e
plantas, pinheiro de natal, resíduos vegetais de jardim, liteira vegetal
para animais de pequeno porte (palha, serrim, feno…). Não se deve
pôr na compostagem carne e derivados assim como peixe e resíduos
de peixe.

Papel
Trata-se de todas as folhas de papel, excepto os papéis sujos, como por exemplo
os lenços, papel higiénico, de cozinha, embalagens alimentares. O papelão é
reciclado separadamente.

Pilhas, lâmpadas, medicamentos
Devolva as pilhas, lâmpadas e os medicamentos às lojas e às
farmácias que os vedem.

Garrafas plásticas em PET
Esmague-as para lhes subtrair o ar, volte a arrolhá-las e deposite nas lojas de
comércio ou nos contentores adequados.

Vidro
Garrafas, vasilhame, frascos …No vidrão, reparti-los por cores (branco, verde,
castanho).

Alumínio, ferro
Tubos, embalagens de cerveja, folhas de alumínio, tampas de iogurte,
objectos… mesmo sujos são recicláveis.

Têxteis
Limpos, coloque dentro de sacos conformes que são distribuídos nas caixas de
correio e deposite no contentor adequado ou então coloque no passeio no dia
previsto de recolha dos mesmos.

Lixo especial
Restos de pintura, produtos químicos (bricolage, jardinagem, limpeza…) devem ser
devolvidos à loja onde foram adquiridos ou a um dos 6 centros regionais de recolha dos
lixos especiais domésticos. Ver: www.ne.ch/dechets sob: domésticos especiais.

Onde se deve levar todos estes lixos?
Aos contentores dos sítios de recolha e às lixeiras: papel, papelão, garrafas de plásticos, de
PET, vidro, alumínio, óleo, têxteis, ferro.
Nas lojas: aparelhagens/brinquedos/ferramentas eléctricas e electrónicas, pilhas, lâmpadas.
Ao centro para lixos especiais: produtos de limpeza, de jardim, de bricolage.

No saco do lixo
O restante (outras garrafas, objectos e embalagens de plástico, embalagens de
sumos, sacos de aspirador, liteira de gato, papel sujo …)

Cobra-se uma taxa por cada saco de lixo
Só são autorizados os sacos Neva oficiais ao preço de 1. - por 17 l, 2. - por 35 l, 3.40 por 60l,
6.30 por 110l. Estão à venda nas lojas habituais.

Para mais informações
Município de Neuchâtel: http://www.2000neu.ch
Município de La Chaux-de-Fonds: http://www.letri.ch
Município do Locle: http://www.lelocle.ch
Para os outros municípios, é favor dirigir-se directamente às repartições camarárias.
Cantão de Neuchâtel: http://www.ne.ch/environnement/dechets

Val-de-Travers/La Côte-aux-Fées/ Les Verrières e La Brévine
A separação dos resíduos efectuam-se da mesma maneira, mas a taxa calcula-se usando o
peso do saco do lixo. Para mais informações, pode contactar o Controlo dos habitantes
(032/886 43 00) ou consultar o site: www.val-de-travers.ch

