
O que é
reciclagem?

Reciclável
é diferente de
reciclado!

Atenção
para as cores!

Consulte também a programação da 
coleta seletiva do seu bairro através do 

site oficial do município:

Realização:

www.alvaresmachado.sp.gov.br

Saiba mais!
É um sistema de recolhimento de 
resíduos, os quais são classificados de 
acordo com sua origem e depositados 
em coletores indicados por cores para 
posterior reciclagem. Estes podem ser 
resíduos orgânicos ou materiais 
recicláveis como: Vidro, plástico, 
papel, metais, dentre outros. Além 
destes, existem outros classificados 
como perigosos ou contaminantes, por 
exemplo, materiais hospitalares, 
radioativos, eletroeletrônicos, pilhas e 
baterias ou que necessitem de coletas 
e destinações especiais.

O que é
Coleta 
Seletiva?

É o processo de transformação de um
material que já não tem mais uso em 
outro produto, gerando economia de 
matéria prima, água e energia.
Além disso, a reciclagem alivia os 
aterros sanitários e contribui para a 
preservação do meio ambiente.

Um material reciclado é aquele que já 
passou pelo processo de recuperação, 
ou seja, ele já vem de outros materiais 
que foram transformados nesse novo 
produto, podendo passar outras vezes 
pelo mesmo processo de reciclagem. 
Já o termo reciclável indica que o 
material pode ser transformado em 
outro novo material ou voltar a cadeia 
produtiva.

É muito importante que os materiais 
sejam destinados à sua cor de 
referência, facilitando o processo de 
separação desse material antes de ser 
enviado para reciclagem. Fique atento!

POR UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL!



Garrafas, potes de produtos 
alimentícios, frascos de remédios, 
perfumes e produtos de limpeza.
Vidros e outros objetos cortantes 
devem ser embalados para evitar 
riscos de acidentes a quem recolherá. 

Espelhos, vidros de janela, 
box de banheiro, vidros de 
carros, cristal, lâmpadas, 

formas de vidro temperado e 
ampolas de remédios.

Potes de todos os tipos, 
embalagens de detergente, 
shampoo, água sanitária, tampas 
de todos os tipos, sacos de leite,
arroz, salgadinhos e outros.

Celofane, embalagens de 
frutas, espumas (estofados), 
embalagens a vácuo, fraldas 

descartáveis.

Revistas, jornais, papéis de 
escritório, cadernos, caixas de
papelão (de todos os tipos), 
blocos de papel e outros não 
contaminados por óleo e graxas.

Papel higiênico, guardanapos 
sujos, copos siliconados, papel 
laminado, papel plastificado, 
embrulhos e  papel carbono.

Latas e tampas (refrigerante, 
cerveja, conservas, etc), 
arames, grampos, fios, pregos,
marmitex, tubos de pasta dental,
alumínio, cobre, panelas, aerosol, 
latas de tinta e lubrificantes.

Saiba como separar os resíduos

RECICLÁVEL NÃO RECICLÁVEL

Itinerário - ARPV

Residencial Gramado; Posto Portal I; Cooperativa 
Sul Brasil; Mecânica Implemaq; Avenida das

 Américas; Jardim Bela Vista; Cohab Cris; Jardim 
Santa Eugênia e adjacências; Jardim São Francisco. 

A cada 15 dias: Distrito de Coronel Goulart, 
Residenciais Valência I e II e Arthur Boigues.

Jardim Orixás, Jardim Raio do Sol; Rua Fernando 
Costa; Rua Arthur Boigues; Rua Antônio Bortoluzzi. 

A cada 15 dias: Jardim Bem Viver.

Rua Vicente Dias Garcia e Campos Sales (parcial);
 Rua Monsenhor Nakamura; Beco Bartolo; Jardim 

São José; Jardim Pichioni; Predinhos e adjacências; 
Vila Fernandes e Jardim Paulista.

Rua Ismael Dias da Silva; Rua Dom Pedro I; Avenida das 
Américas (parcial); Jardim das Rosas e adjacências;

 Rua Pres. Prudente; NSR da Paz; Maria de Lourdes I e 
II; Jardim São João e Residencial Márcia Fernandez 

Observação: 1ª Quinta - Bairro Ouro Verde

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira
Jardim NSR da Penha; José Canducci; Centro 
(comércios); Jardim Horizonte e adjacências;

 Residencial Isabel Mizobe; Posto Portal (amizade).

Sábado
A cada 15 dias: Parque dos Pinheiros; 

Jardim Panorama e adjacências.

Para onde vão esses resíduos?
A coleta desses materiais é destinada ao 
barracão da coleta seletiva no Centro de 
Gerenciamento e Triagem de Resíduos 

Sólidos Urbanos (CGTRSU) do município. 


