
E CIDADANIA



RECICLAR É 
IMPORTANTE?
Hoje sabemos que cuidar do Planeta é tarefa de todos e essencial 
para a nossa sobrevivência. É aí que entra a reciclagem como uma 
das ações que geram impacto positivo direto na nossa relação 
com a cidade em que vivemos. Reciclar é reaproveitar e reutilizar 
materiais diversos e, assim, diminuir a necessidade de explorar a 
natureza para manter a produção de tudo que necessitamos para o 
nosso dia a dia e para nossa vida.

POR ISSO RECICLAGEM É TAREFA DE TODOS NÓS, É CIDADANIA, 
É RESPEITO COM AS PESSOAS E COM O MEIO AMBIENTE.



Todo o processo de reciclagem começa dentro de casa, com uma ação 
muito simples: a separação de materiais recicláveis. Basicamente, é 
apenas pegarmos todo papel, plástico, vidro e metal que vamos jogar 
fora e, em vez de colocar no lixo comum, separar para a reciclagem. 
Veja o que podemos separar.

VIDROS E METAIS QUEBRADOS, PONTIAGUDOS OU CORTANTES 
DEVEM SER EMBALADOS E IDENTIFICADOS (POR EXEMPLO: 

“VIDRO QUEBRADO”) PARA EVITAR FERIMENTOS AOS 
COLETORES E AO PESSOAL DAS COOPERATIVAS DE RECICLAGEM.

SEPARAÇÃO DE

Jornais, revistas, 
folhetos, papéis de 

embrulho, papéis de 
embalagens, folhas 

de caderno e de 
rascunho, caixas de 

papelão.

Garrafas, potes e 
jarras, vidros de 
conservas e de 

produtos de limpeza, 
frascos em geral.

Garrafas pet, 
tubos e canos, 

potes de cremes, 
frascos de xampu, 

baldes, bacias, 
brinquedos, sacos 

e sacolas.

Garrafas, potes e 
jarras, vidros de 
conservas e de 

produtos de limpeza, 
frascos em geral.

PAPEL PLÁSTICO VIDRO METAL



SELETIVA

COOPERATIVA DE

Depois de separar tudo em casa, é hora de colocar os recicláveis para 
serem recolhidos pelo caminhão da coleta seletiva da Prefeitura.

É o destino da coleta seletiva na cidade. Os caminhões descarregam 
os recicláveis nas cooperativas, onde os materiais serão novamente 
separados para serem encaminhados às indústrias de reciclagem.

IMPORTANTE: CONFIRA OS DIAS E HORÁRIOS DO CAMINHÃO DA COLETA 
SELETIVA. ISSO EVITA QUE OS SEUS RECICLÁVEIS FIQUEM EXPOSTOS POR 

MUITO TEMPO, PODENDO SE ESPALHAR E SER MEXIDOS POR ANIMAIS.



É o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade 
terminou, em outro produto. Por exemplo: transformar o plástico da 
garrafa PET em cerdas de vassoura ou fibras para moletom. 
A reciclagem gera economia de matérias-primas, água e energia, é 
menos poluente e também aumenta a vida útil dos aterros sanitários, 
poupando espaços preciosos da cidade que poderiam ser usados para 
outros fins, como parques, casas, hospitais etc.



A reciclagem contribui para a melhoria do meio ambiente na 
medida em que:

• DIMINUI A EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS;

• REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA;

• ATENUA A POLUIÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DO AR;

• PROLONGA A VIDA ÚTIL DOS ATERROS SANITÁRIOS;

• CRIA OPORTUNIDADES DE FORTALECER ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS; 

• ABAIXA A QUANTIDADE DE LIXO;

• DIMINUI OS CUSTOS DE PRODUÇÃO;

• AMENIZA O DESPERDÍCIO;

• REDUZ GASTOS COM A LIMPEZA URBANA;

• GERA EMPREGO E RENDA PELA COMERCIALIZAÇÃO DOS RECICLÁVEIS.

VANTAGENS DA



Chamado também de resíduo eletrônico, lixo tecnológico, e-waste ou 
simplesmente e-lixo. São nomes diferentes para um grande problema 
da atualidade: os produtos eletrônicos que deixaram de ter utilidade. 
São computadores, impressoras, equipamentos de informática em geral, 
televisores, celulares, geladeiras, pilhas, baterias, CDs, DVDs, lâmpadas 
fluorescentes etc.

ELETRÔNICO

POR ISSO, ESSES EQUIPAMENTOS EXIGEM DESCARTE ESPECIAL. 
PARA NÓS, BASTA LEVARMOS PARA ALGUNS COMÉRCIOS QUE RECEBEM ESSE 

LIXO ELETRÔNICO OU AOS ECOPONTOS.

O lixo eletrônico é 
causa de sérios danos 
ambientais e considerado 
hoje um problema de 
saúde pública. Com o 
ritmo acelerado dos 
avanços tecnológicos, os 
equipamentos eletrônicos 
ficam ultrapassados em 
pouco tempo. Isso causa 
o aumento constante 
do lixo eletrônico, 
que contamina o 
meio ambiente com 
substâncias químicas e 
metais pesados.



CORRETO PARA LIXO 
ELETRÔNICO, MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, 
ENTULHOS E RECICLÁVEIS 
EM GERAL

ECOPONTO 
JARDIM ARMÊNIA

ECOPONTO 
JUNDIAPEBA

ECOPONTO 
PARQUE OLÍMPICO

Rua Júlio Perotti, 56
Jardim Armênia

Rua Manoel 
Fernandes, 44

Nova Jundiapeba

Av. Pref. Maurílio de 
Souza Leite Filho, 

s/nº
Parque Olímpico

ABERTOS TODOS OS DIAS, DAS 8H ÀS 18H 
E-MAIL: SVMA@MOGIDASCRUZES.SP.GOV.BRR • TEL.: (11) 4798-5965

ECOPONTOS EM MOGI DAS CRUZES


