
SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE

COLETA SELETIVA

COMO PARTICIPAR DA COLETA SELETIVA?
Veja o dia da coleta no seu bairro no mapa interno.

Separe os materiais secos recicláveis:
Papel, vidro plástico, metal, papelão, óleo de cozinha, folhas e aparas 
de papel, jornais, revistas, caixas, papelão, latas de alumínio e de aço 
(óleo, sardinha, molho de tomate, etc.), ferragens, canos, esquadrias e 
arames (via Cata-treco), garrafas PET, plásticos, potes de vidro, copos 

e garrafas de vidro.

Diminua o volume do material, dobre as caixas de leite e de papelão, 
amasse as latinhas e as garrafas PET.

Você não precisa de sacola para participar da coleta seletiva, coloque 
seu material em caixas de papelão ou em outras sacolas.

Informe ou ajude seu novo vizinho a participar da Coleta Seletiva.

VOCÊ E EXTREMA SÓ TÊM A GANHAR!

CATA-TRECO

MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E FERRO VELHO
Entre em contato com a Secretaria de

Meio Ambiente para solicitar o CATA-TRECO.

Tel.: (35) 3435.3620 | 8861.5389
admmeioambiente@extrema.mg.gov.br

COLETA SELETIVA
PAPEL, PLÁSTICOS, LATAS E VIDRO

CATA-TRECO
MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E FERRO VELHO



SEGUNDA-FEIRA,
a partir das 7h.

Cachoeira I, II e III
Fabiano
Pires / Mantiqueira
Praça dos 3 Poderes
Roseira I e II
Tenentes I, II e III

TERÇA-FEIRA,
a partir das 7h.

Agenor
Centro
(Praça até o Posto de Saúde)
Jardim Nova Extrema

QUARTA-FEIRA,
a partir das 7h.

Centro
(Praça até o Poliesportivo)
Morbidelli

QUINTA-FEIRA,
a partir das 7h.

Cemitério
Jd. Santa Rita
Jd. Bela Vista
Parque dos Pássaros
Vila Rica

SEXTA-FEIRA,
a partir das 7h.

Poliesportivo
Jd. São Cristóvão
Vila Egidinho
(Rodoviária)
Vila Esperança

COLETA SELETIVA

Fique atento aos dias e aos
horários da Coleta Seletiva
de Materiais Recicláveis
no seu bairro!

Extrema vive em constante desenvolvimento. Os altos índices de qualidade de vida 
obtidos nos últimos anos favorece o crescimento da população. Em pouco mais de 
13 anos, a cidade cresceu mais de 64% e com isso aumentou a geração de lixo.
Todos devem fazer a sua parte!
Ajude a coletar o lixo de maneira correta e reaproveitar os que são recicláveis.

COLETA DE ÓLEO DE COZINHA
Depois de frio, armazene o óleo de cozinha em garrafa pet, não é necessário coar. Tampe bem!
No dia de coleta seletiva no seu bairro coloque a garrafa pet junto a sacola com os materiais 
recicláveis (preferencialmente longe do acesso de crianças e de animais).
Se você gera grande quantidade de óleo usado, procure a Secretaria de Meio Ambiente.
Para mais informações: 3435-3620.

COLOQUE O MATERIAL DA COLETA SELETIVA NO PORTÃO DA SUA CASA


