PROGRAMA

AÇÕES
LOCAIS

Essa Ação é sua

programa de coleta
seletiva de lixo

Objetivo
•
Contribuir com o incremento da reciclagem de lixo no Centro.
•
Contribuir com a geração de emprego decorrente da comercialização de  
recicláveis.

Como começar?
Identificar interessados em realizar a coleta seletiva na microrregião e reuni-los para
indicar os passos a serem dados pelo grupo:
•
Separar os materiais que podem ser reaproveitados e/ ou reciclados, como
garrafas pet, latas, vidros, embalagens, papel, papelão, enfim todo material seco passível
de reciclagem.  
•
Depositar o lixo reciclável em containeres que podem ser fornecidos pela Prefeitura
e/ou por entidades de catadores ou solicitar dessas mesmas  entidades a coleta de porta
em porta dos grupos que quiserem colaborar.
Obs.: Caso nenhuma das possibilidades acima se viabilize, contate as unidades produtoras
de lixo e/ou gestoras de coleta seletiva indicadas abaixo.

Como a Associação Viva o Centro pode contribuir?
•
Realizando reuniões, palestras e cursos sobre o gerenciamento de resíduos.
•
Divulgando os resultados obtidos e as estratégias  utilizadas  pelas Ações Locais
para incentivar iniciativas semelhantes entre a comunidade.
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Contatos
Associação Reciclázaro
Fone: 3871-5193
http://reciclazaro.org.br
Projetos e Educação em Resíduos Sólidos  
Menos Lixo
http://www.menoslixo.com.br
Fone: 5523-2071
E-mail: menoslixo@menoslixo.com.br
Ecourbs
http://www.lixo.com.br
Fone: 0800 772 7979
http://www.ecourbis.com.br
Loga – Logística Ambiental de São Paulo
S/A
Fone: 0800 770 111/ 2165-3500
http://www.loga.com.br
Instituto Ethos
Fone: 3383-4100/3397-2400
Email: atendimento@ethos.org.br
http://www.ethos.org.br

Limpurb
Fone: 156 / 0800 7777156 156/ 33971723/24
http://www.limpurb.sp.gov.br
limpurb@sac.prodam.sp.gov.br
Recifran
Fone: 3209-4112 / 3106-8205
Fax: 3105-8896
Email: recifran@sefras.org.br
http://www.sefras.org.br/
Coopere – Central de Triagem Sé
Fone: 3326-4512/3313-6350
coopere-centro@superig.com.br
Coorpel
Fone: 3311-9961/3311-9929
falecom.meioambiente@tetrapack.com
Coopamare
Fone: 3088-3537 / 3064 3976
http://www.coopamare.org.br
coopamare@ig.com.br

Subprefeitura Sé
Fone: 3313-5003
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