Guia prático
de reciclagem

Reciclar os resíduos
gerados diariamente
traz diversos benefícios:

Apoio à geração de renda
em cooperativas que
processam os itens.

Diminuição da extração
de matéria prima para
utilização nas indústrias.

Redução dos impactos
no meio ambiente.

Incentivo à educação
ambiental por meio
da coleta seletiva.

O que é?

Para contribuir com esse ciclo em
prol da natureza e do uso consciente dos produtos, as distribuidoras da Neoenergia possuem
o projeto Vale Luz.

O Vale Luz beneficia os clientes com
descontos na conta de luz em troca
de materiais recicláveis. A iniciativa
faz parte do Programa de Eficiência
Energética de três distribuidoras da
Neoenergia – Coelba, Celpe e Cosern
– regulado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

VALE

LUZ

Como participar?

Clientes residenciais:

Empresas e condomínios:

O cadastro pode ser feito pelo aplicativo Vale Luz Cliente (disponível
para iOS e Android). Na ferramenta é
possível conferir os locais dos
postos de troca em cada cidade par-

No site da distribuidora é possível
preencher a ficha cadastral, que
depois deve ser enviada pelo e-mail
eficiencia@neoenergia.com.
Após avaliação, a concessionária
retorna com as demais orientações.

Como reciclar?
1º passo

Identifique os itens que podem
ser destinados para a reciclagem:

papel

Papelão, caixas em geral, papel de
escritório, jornais, revistas, livros,
cadernos (sem espiral e sem capa).

plástico

Sacos plásticos, embalagens de
produtos de limpeza, garrafas PET,
baldes, bacias, mesas plásticas.

Latas de alumínio (refrigerante,
cerveja, suco), latas de produtos
alimentícios (óleo, leite em pó,
conservas) e folha de flandres.

metal

óleo vegetal

Óleo de cozinha - Material deve ser
entregue filtrado e armazenado em
garrafas PET transparente.

eletrônico

CPU com placa mãe, notebook, DVD,
televisores, monitores, celular,
tablet, teclado, mouse, impressoras,
rádio, ventilador, copiadoras, etc.

2º passo
Conscientize todos em sua casa e vizinhança
sobre a importância de reciclagem. Assim,
eles fazem o descarte apropriado do resíduo,
que deve ser separado por tipo de material.

3º passo
Leve os itens recicláveis separados, limpos
e secos até o posto de troca do Vale Luz. Os
resíduos serão pesados e será emitido um
recibo com o valor total da coleta. O valor
será creditado automaticamente na próxima fatura de energia.

AÇÃO QUE GERA ECONOMIA
ECONOMIa
E FAZ BEM PARA A NATUREZA
Veja os impactos da reciclagem*:
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eletrônicos
As refinarias de metais são capazes de
recuperar até 99% dos metais
presentes na reciclagem dos eletrônicos.
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Pode ser produzido
biodiesel e sabão

Os dados levam em consideração todo o ciclo produtivo, entre extração, processamento da matéria prima, fabricação, transporte, até chegar ao consumidor final

