QUEM SOMOS
Apesar de ter se constituído como cooperativa apenas em 2008, a Coopernova surgiu em 1999 a partir de um grupo de vizinhos
que tinham o objetivo de acabar com os problemas de sujeira da vizinhança, já que todas as vezes que chovia, o córrego que
passa pelas ruas do bairro transbordava trazendo muitas garrafas, latas e entulhos, surgindo então a ideia de reciclar estes materiais.
Hoje, a Coopernova contribui na geração de empregos de diversos cooperados, que continuam com o desejo de minimizar o impacto
de produção de lixo gerado jogado na natureza, não apenas no bairro de origem, mas em toda cidade de Cotia.

MISSÃO
Criar postos de trabalhos e gerar renda para famílias residentes do bairro e região, através do trabalho com materiais recicláveis.

OBJETIVOS
• Ampliar a capacidade produtiva da cooperativa, através do aumento de material reciclável coletado e da quantidade de
doadores desses materiais;
• Contribuir com a melhoria das condições de saúde da população do município de Cotia;
• Diminuir o esforço físico do trabalho dos cooperados com o uso de equipamentos adequados;
• Estabelecer parcerias para a realização de projetos de preservação ao meio ambiente.

COMO FUNCIONA
A Coopernova Cotia Recicla trabalha para auxiliar o desenvolvimento das condições ambientais, garantir a geração de renda aos cooperados,
e assim, contribuir com a melhoria da condição de vida. Para isso, contam com doações de materiais que podem ser reciclados.
São realizadas as retiradas de materiais em residências, escolas e colégios do município, entidades, ONG's, condomínios e empresas de toda a cidade.
Todo o material recolhido é separado, prensado e enviado para indústria de reciclagem, onde se torna um novo produto.

O QUE RECICLAMOS
Plásticos, papeis, papelão, vidro (garrafas,
espelho), garrafas pet e de limpeza, isopor
(exceto bandejas), sucatas de ferro, latas,
cobres, alumínios (metais em geral), eletrônicos
e eletroeletrônicos (computadores, mouse,
celulares, rádio, entre outros), óleo de
cozinha, caixinha de leite (Tetra Pak),
garrafas de leite, copos descartáveis.

O QUE NÃO RECICLAMOS
Borrachas, mangueiras, lâmpadas,
madeira, entulho em geral, resíduos
com excesso de orgânicos, materiais
contaminantes/ perigosos (pilhas,
baterias, lâmpadas), embalagens
metalizadas (salgadinho, café,
bolacha, cartelas dos ovos de
plástico).

PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA

SEJA NOSSO PARCEIRO

• Supermercados Pedroso:
Avenida Professor Manoel José Pedroso, 340 - Cotia/SP
• Pão de Açúcar (Granja Viana):
Rodovia Raposo Tavares S/N Km 23,5 - Cotia/SP
• Assaí Cotia:
Estrada do Embú, 162 - Jardim Torino - Cotia/SP

Est Manoel Lages Do Chão, 590 Jardim Caiapiá - Cotia/SP
(11) 4243-1810
coopernovacotiarecicla@hotmail.com
https://www.coopernovacotiarecicla.com

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS

