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Cuidados com o lixo! 
No intuito de melhorar a convivência entre os moradores e o respeito 
às regras do condomínio, seguem algumas orientações sobre o 
cuidado com o lixo: 
 

� Antes de viajar, certifique-se de que não há lixo no apartamento. Com o tempo ele pode 

causar mau cheiro, atrair insetos e causar incômodo aos vizinhos. 

� Procure embalar o lixo em sacolas resistentes e que não estejam rasgadas ou furadas, para 

evitar que espalhem sujeira, não deposite comida diretamente na lixeira, coloque os restos 

orgânicos em um saco fechado. 

� Esses sacos também não devem conter líquidos, para não ocasionar mau cheiro no andar. 

� O ideal é que carnes, peixes e ovos crus, além de outros alimentos que exalam cheiros muito 

fortes só sejam colocados na lixeira perto do momento de sua retirada pelo funcionário do 

condomínio. 

� Separe o lixo reciclável do orgânico, e lave o material reaproveitável antes de descartá-lo na 

lixeira para esse fim. A separação do lixo para a reciclagem ajuda o meio ambiente e reduz a 

quantidade na cidade. Adote novos hábitos e separe seu lixo. 

� Não use a lixeira do seu andar para jogar fora móveis, madeiras ou entulho. Isso toma muito 

espaço da lixeira, impedindo os vizinhos de utilizá-la corretamente. O ideal é contratar um 

serviço especializado para o recolhimento desse material. 

� Tome cuidado com materiais cortantes, vidros, metais e outros objetos que podem causar 

alguma lesão, estes devem ser cuidadosamente embalados em jornal e, se possível, colocados 

em uma caixa de papelão separado dos demais materiais, evitando assim algum dano ao 

funcionário do condomínio. 

� Papelões, embalagens de papel e jornais podem ser acondicionados perto da lixeira, para 

serem recolhidos mais facilmente pelos catadores.  

� Não transporte lixo no elevador social, o cheiro desagradável demora a sair de um local sem 

ventilação. 

Contamos com sua colaboração! 


