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Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  
Ao	  a6ngir	  a	  expressiva	  marca	  de	  13	  ciclos	  ininterruptos	  de	  atuação	  
ambiental	  prá6ca	  é	  percepCvel	  a	  transformação	  que	  está	  ocorrendo	  
na	  vila	  e	  estendendo-‐se	  pelos	  bairros	  e	  vizinhanças.	  
	  
Existe	  um	  grande	  número	  de	  pessoas	  despertando	  consciência	  
ambiental,	  mobilizando	  e	  agindo,	  recep6vas	  aos	  convites	  de	  
mu6rões	  semanais	  e	  tomando	  a	  frente	  de	  uma	  série	  de	  inicia6vas	  
ambientais	  espontâneas	  que	  visam	  reforçar	  as	  ações	  de	  proteção	  e	  
conservação	  de	  nossa	  APA.	  
	  
Para	  manter	  o	  esCmulo	  a6vo	  na	  comunidade,	  man6vemos	  nossa	  
atuação	  constante	  principalmente	  em	  a6vidades	  de	  maior	  impacto,	  
como	  nas	  limpezas	  e	  educação	  ambiental	  nas	  escolas.	  Algumas	  
a6vidades	  que	  consideramos	  importantes	  campanhas	  de	  incen6vo	  
foram	  resguardadas	  para	  os	  próximos	  ciclos	  até	  que	  obtenhamos,	  
novamente,	  equilíbrio	  financeiro.	  
	  

Ainda	  que	  seja	  importante	  celebrar	  as	  conquistas	  do	  projeto,	  
ressaltamos	  nesse	  relatório	  a	  importância	  de	  unir	  esforços	  para	  
transformar	  também,	  a	  situação	  vivida	  pelos	  catadores	  que	  
trabalham	  dentro	  do	  ´lixão´	  que	  é	  man6do	  pela	  gestão	  pública	  e	  
para	  onde	  segue	  todos	  os	  resíduos	  recicláveis,	  orgânicos	  e	  rejeitos	  
coletados	  na	  Península.	  
	  
A	  relevância	  do	  projeto,	  através	  da	  campanha	  PRAIA	  LIMPA,	  
NATUREZA	  VIVA	  é	  imensurável.	  Seguimos	  convictos	  de	  que	  todo	  o	  
trabalho	  efetuado	  até	  aqui	  está	  sendo	  essencial	  para	  a	  qualidade	  de	  
vida	  de	  moradores	  e	  turistas,	  para	  a	  conservação	  de	  nossos	  oceanos	  
e	  corais,	  da	  flora	  e	  fauna	  na6va.	  Contamos	  com	  a	  Associação	  
APEMA	  para	  rever	  a	  verba	  dirigida	  ao	  projeto,	  principalmente	  para	  
o	  período	  a	  seguir	  de	  pré	  e	  alta	  temporada.	  
	  
Expressamos	  mais	  uma	  vez	  nossa	  gra6dão	  pela	  parceria,	  seguimos	  
em	  cooperação.	  
	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
INFRA-‐ESTRUTURA	  



1.1	  LIXEIRAS	  MADEIRA	  PLÁSTICA	  -‐	  
LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  –	  PEV	  EDUCATIVO	  
–	  TERRENO	  TRANSBORDO	  

Repe6mos	  a	  recomendação	  do	  ciclo	  anterior	  de	  considerar	  uma	  
implementação	  infraestrutural	  acima	  das	  lixeiras	  de	  madeira	  plás6ca,	  visando	  
não	  apenas	  preservar	  a	  qualidade	  do	  material	  reciclável	  coletado,	  mas	  também	  
prolongar	  o	  tempo	  de	  vida	  das	  lixeiras,	  a6vos	  do	  projeto.	  
	  

Novas	  lixeiras	  de	  pneus	  foram	  instaladas	  na	  orla	  das	  praias	  e	  
agora,	  totalizamos	  26	  lixeiras,	  entre	  o	  rio	  Carapitangui	  e	  Taipu	  de	  
Fora.	  	  
	  
Existe	  uma	  lista	  de	  pessoas	  interessadas	  em	  apadrinhar	  as	  lixeiras	  de	  praia,	  
tomamos	  esse	  feedback	  como	  extremamente	  posi6vo	  e	  planejamos	  valorizar	  o	  
trabalho	  das	  pessoas	  que	  já	  possuem	  essa	  responsabilidade	  através	  de	  uma	  
campanha	  de	  incen6vo	  e	  reconhecimento.	  

Produção	  de	  lixeiras	  de	  praia	  



Por	  questões	  técnicas,	  houve	  um	  
atraso	  na	  produção	  da	  nova	  
sinalização,	  e	  o	  novo	  prazo	  de	  
fornecimento	  está	  programado	  
para	  a	  primeira	  semana	  de	  
outubro.	  
	  
Concomitante,	  nossa	  campanha	  
de	  arrecadação	  de	  pneus	  para	  
produção	  de	  novas	  lixeiras,	  para	  
as	  praias	  e	  para	  novos	  Pontos	  de	  
Entrega	  Voluntárias	  de	  
Recicláveis	  está	  a6va	  e	  vamos	  
intensificar	  a	  produção,	  tão	  logo	  
tenhamos	  melhor	  
disponibilidade	  financeira.	  

Lixeiras	  instaladas	   Próximas	  instalações	  

Barra	  Grande	   Taipu	  de	  Fora	  



Instalação	  de	  lixeiras	  de	  praia	  



Lixeiras	  de	  praias	  instaladas	  



2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
OPERACIONAL	  LIMPEZAS	  



2.1	  LIMPEZAS	  NAS	  LIXEIRAS	  ECOLÓGICAS,	  LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  
E	  LIMPEZA	  DE	  RUAS	  E	  PRAIAS	  

Sendo	  a	  a6vidade	  que	  exerce	  impacto	  imediato	  em	  nosso	  ecossistema,	  as	  a6vidades	  de	  
limpeza,	  em	  todas	  as	  suas	  modalidades	  são	  como	  uma	  mola	  propulsora	  de	  toda	  a	  
movimentação	  ambiental	  que	  está	  ocorrendo	  na	  península.	  	  
	  
O	  micro-‐lixo	  e	  os	  restos	  de	  resíduos	  sólidos	  espalhados,	  a	  maioria,	  recicláveis,	  insistem	  em	  
´brotar´	  de	  nossas	  ruas	  e	  praias.	  Observamos	  que	  uma	  parte	  desses	  resíduos	  é	  derivada	  de	  
falta	  de	  coleta	  pública,	  outra	  de	  armazenamento	  inadequado,	  tanto	  de	  residências	  quanto	  
de	  comércios	  e	  hospedarias,	  e	  outra	  parte,	  ainda,	  trazida	  pelas	  marés.	  Estamos	  combatendo	  
esses	  focos	  diretamente,	  diariamente.	  	  	  
	  
Há	  muitas	  maneiras	  de	  mi6gar	  esse	  problema,	  entre	  as	  que	  temos	  possibilidade	  de	  
interceder,	  estão	  a	  organização	  de	  uma	  oficina	  para	  produção	  de	  lixeiras	  de	  pneus	  
domés6cas	  (apenas	  dois	  pneus)	  e	  produção	  de	  mais	  PEV´s	  para	  implantar	  em	  zonas	  crí6cas.	  
	  
Será	  importante	  reestabelecer	  equilíbrio	  financeiro	  para	  que	  o	  trabalho	  porta	  a	  porta	  possa	  
con6nuar	  sendo	  feito	  concomitante	  ao	  trabalho	  de	  limpeza.	  Essa	  parceria	  de	  agentes	  e	  
educadores	  ambientais	  e	  voluntários	  provou-‐se	  eficiente	  e	  capaz	  de	  transformar	  
comportamentos.	  
	  
	  

Limpeza	  de	  ruas	  de	  Barra	  Grande	  



Limpeza	  de	  ruas	  de	  Barra	  Grande	  



Limpeza	  de	  ruas	  de	  Barra	  Grande	  









Man6vemos	  a	  nova	  ro6na	  de	  mu6rões	  semanais	  e	  esses	  estão	  encorajando	  moradores	  do	  entorno	  a	  se	  unir,	  a	  colaborar.	  Foi	  
re6rado	  muito	  micro	  lixo	  e	  grandes	  pedaços	  de	  resíduos.	  Nas	  fotos	  a	  seguir,	  pode-‐se	  ter	  uma	  ideia	  que	  essa	  modalidade	  está	  
provocando	  um	  efeito	  posi6vo	  na	  comunidade.	  	  

Mu^rão	  de	  limpeza	  em	  Taipu	  de	  Fora	  



Se	  pudermos	  obter	  a	  concessão	  do	  
terreno	  por	  mais	  um	  ano	  e	  fazer	  
melhorias	  no	  espaço,	  vamos	  	  
melhorar	  a	  rota	  de	  recicláveis	  e	  
possivelmente,	  gerar	  recursos	  para	  o	  
projeto	  com	  a	  venda	  desse	  material	  -‐	  
uma	  vez	  que	  muito	  material	  já	  está	  
sendo	  separado	  pela	  equipe	  do	  
projeto	  e	  outra	  parte	  pelas	  próprias	  
pessoas	  nas	  lixeiras	  instaladas	  e	  no	  
PEV.	  
	  
Para	  transformar	  esses	  resíduos	  
recicláveis	  em	  recursos,	  precisaremos	  
readequar	  nossa	  equipe	  e	  espaço	  
para	  a	  a6vação	  dessa	  modalidade.	  
Essa	  a6vidade	  que	  possui	  
inves6mento	  inicial	  poderá	  se	  tornar	  
autossustentável	  a	  médio	  e,	  com	  
certeza,	  a	  longo	  prazo.	  

Comprador	  de	  Valença	  



3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NA	  COMUNIDADE	  
A	  melhor	  constatação	  se	  faz	  em	  relação	  ao	  reconhecimento	  do	  projeto	  e	  da	  
campanha	  PRAIA	  LIMPA,	  NATUREZA	  VIVA.	  Das	  pessoas	  já	  abordadas,	  ao	  menos	  90%	  
demonstram	  interesse	  em	  melhorar	  a	  própria	  qualidade	  de	  vida	  e	  compreende	  a	  
importância	  de	  manter	  as	  ruas	  e	  praias	  limpas,	  o	  entorno,	  o	  bairro	  e,	  
progressivamente,	  estão	  se	  inteirando	  também	  do	  trabalho	  de	  separação	  de	  resíduos	  
dentro	  de	  casa	  e	  aumentando	  par6cipação	  na	  coleta	  sele6va.	  
	  
Nossas	  visitas	  mostraram	  que	  mais	  moradores	  demonstram	  preocupação	  com	  os	  
temas	  ambientais,	  especialmente	  com	  a	  chegada	  de	  novos	  moradores	  e	  turistas	  em	  
grande	  número,	  e	  a	  infra-‐estrutura	  oferecida	  pela	  gestão	  pública.	  É	  um	  sinal	  que	  
estamos	  aumentando	  conscien6zação	  sobre	  o	  ambiente	  onde	  vivemos	  e	  o	  ´lixo´que	  
geramos.	  
	  
O	  tema	  das	  hortas	  cole6vas	  é	  sempre	  relembrado	  por	  moradores,	  sen6mos	  que	  é	  um	  
grande	  momento	  do	  projeto	  para	  ampliar	  a6vidades	  ao	  invés	  de	  retrair.	  Dito	  isso,	  não	  
foi	  possível	  manter	  a	  educadora	  ambiental	  assistente	  durante	  esse	  ciclo,	  mas	  
precisamos	  urgentemente	  reunir	  recursos	  para	  que	  seja	  possível	  recontratá-‐la	  e,	  
através	  dela,	  fru6ficar	  esse	  trabalho	  de	  abordagem	  para	  ação	  prá6ca.	  	   Visita	  porta	  a	  porta	  na	  comunidade	  e	  

comércios	  de	  Barra	  Grande	  



São	  muitas	  as	  pessoas	  que	  se	  voluntariam	  
para	  as	  a6vidades	  que	  propomos,	  em	  
diferentes	  momentos,	  mas	  o	  papel	  
exercido	  pela	  educadora	  ambiental	  
assistente	  permite	  direcionar	  e	  avaliar	  o	  
programa	  porta	  a	  porta,	  reformular	  o	  
conteúdo	  exposto	  para	  diferentes	  públicos,	  
tabular	  ques6onários,	  treinar	  voluntários	  e	  
avaliar	  o	  trabalho	  realizado.	  
	  
Essa	  assistência	  é	  importante	  também	  para	  
que	  possamos	  desenvolver	  mais	  
profundamente	  as	  parcerias	  estabelecidas	  
com	  as	  igrejas	  e	  associações.	  Ainda	  que	  
esses	  grupos	  tenham	  seus	  próprios	  
obje6vos,	  o	  esCmulo	  do	  projeto	  
proporcionou	  abertura	  para	  desenvolver	  o	  
tema	  ambiental	  de	  forma	  ampla.	  Também	  
será	  o	  papel	  do	  educador	  ambiental	  
assistente	  visitar	  os	  estabelecimentos	  e	  
reforçar	  campanhas	  de	  descarte	  
apropriado	  e	  tracar	  planos	  cooperados	  com	  
todos	  os	  envolvidos	  na	  rota	  da	  reciclagem.	  
	  

Visita	  porta	  a	  porta	  na	  comunidade	  e	  comércios	  de	  Barra	  Grande	  



3.2	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NAS	  ESCOLAS	  

Momento	  favorável	  também	  dentro	  das	  escolas.	  	  
	  
Depois	  de	  um	  ciclo	  de	  incertezas	  sobre	  o	  trabalho	  nas	  escolas,	  conseguimos	  
nos	  reinserir	  nas	  a6vidades	  de	  educação	  ambiental	  do	  Curriculum	  escolar	  e	  
ampliaremos	  par6cipação	  em	  outras	  a6vidades	  extra	  turno.	  
	  
Com	  os	  alunos	  do	  ensino	  médio	  do	  Colégio	  Estadual	  Clemente	  Mariane	  
seguiremos	  a	  temá6ca	  	  dos	  resíduos	  sólidos	  e	  propomos	  a	  elaboração	  de	  
novos	  ques6onários	  para	  reforçar	  abordagens	  porta	  a	  porta.	  	  
	  
No	  Colégio	  Municipal	  Maria	  Amélia	  man6vemos	  o	  trabalho	  de	  manutenção	  
dos	  projetos	  iniciados	  de	  canteiros	  e	  hortas,	  além	  do	  trabalho	  efetuado	  com	  
as	  merendeiras	  e	  a	  produção	  de	  terra,	  via	  compostagem.	  Já	  tendo	  o	  corpo	  
docente	  e	  administra6vo	  do	  colégio	  definido,	  selamos	  nossa	  parceria	  para	  
con6nuar	  abordagem	  dentro	  das	  disciplinas	  de	  educação	  ambiental	  e	  
ciências.	  
	  
	  

Estudante	  fazendo	  a	  compostagem.	  



Parceria	  também	  estabelecida	  com	  o	  projeto	  ´+educação´	  do	  extra	  
turno	  focando	  em	  hortas	  e	  	  reu6lização	  de	  materiais,	  projeto	  
direcionado	  aos	  estudantes	  do	  sexto	  ao	  nono	  ano.	  
	  
	  
Temos	  muitas	  propostas	  para	  enriquecer	  o	  trabalho	  de	  educação	  
ambiental,	  tanto	  dentro	  das	  escolas	  como	  no	  entorno,	  no	  comércio,	  
nas	  pousadas,	  associações	  diversas,	  de	  forma	  a	  envolver	  toda	  
comunidade.	  É	  o	  trabalho	  de	  promoção	  de	  oficinas	  com	  convidados	  
relevantes	  ao	  tema	  de	  reu^lização	  (upcycle),	  reciclagem	  e	  
transmissão	  de	  novas	  habilidades	  para	  membros	  da	  comunidade	  
interessados	  em	  reverter	  em	  renda	  o	  trabalho	  com	  resíduos,	  como	  
por	  exemplo,	  oficina	  de	  vassouras	  pet,	  lixeiras	  de	  pneus	  domés^cas,	  
produção	  de	  arte	  e	  artesanato	  sustentável,	  bioconstrução,	  produção	  
de	  sabão,	  terra	  e	  etc.	  

Plan^o	  de	  bananeiras	  e	  canteiro	  de	  ervas	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
DIVULGAÇÃO	  



Direcionamos	  uma	  cota	  
da	  divulgação	  para	  
promover	  os	  
cronogramas	  semanais	  e	  
para	  es6mular	  a	  
par6cipação	  cole6va	  nos	  
mu6rões	  semanais.	  Os	  
Mu6rões	  já	  demonstram	  
ser	  uma	  força	  
conquistada	  pelo	  projeto	  
e	  a	  par6cipação	  
voluntária	  está	  
aumentando	  a	  cada	  
nova	  semana.	  

Selo	  do	  mu^rão	  de	  limpeza	  
ação	  em	  Taipu	  de	  Fora	  



No	  universo	  virtual	  adaptamos	  o	  conteúdo	  do	  
Totem	  Comemora6vo	  para	  versão	  em	  inglês,	  a	  
fim	  de	  ser	  inclusivo	  com	  turistas	  estrangeiros.	  
Outras	  tantas	  versões	  inclusivas	  se	  fazem	  
possíveis,	  entretanto,	  por	  razão	  financeira,	  essa	  é	  
a	  versão	  possível	  para	  o	  momento.	  
	  
Essa	  versão	  servirá	  também	  para	  incen6var	  
doações	  financeiras	  durante	  a	  alta	  temporada,	  
planejamos	  elaborar	  uma	  ação	  lúdica	  com	  essa	  
finalidade,	  de	  captação	  de	  recursos.	  
	  
Já	  mencionado,	  as	  sinalizações	  chegarão	  apenas	  
na	  primeira	  semana	  de	  outubro	  e,	  assim	  que	  
instaladas,	  vamos	  promover	  publicamente	  os	  
resultados	  dessa	  primeira	  etapa,	  a	  implantação	  
do	  projeto	  em	  Barra	  Grande	  e	  Taipu	  de	  Fora.	  
Em	  sequência,	  mencionaremos	  todos	  os	  
padrinhos	  e	  madrinhas,	  individualmente,	  e	  
divulgaremos	  um	  infográfico	  com	  mapeamento	  
de	  todas	  as	  lixeiras	  apadrinhadas	  e	  localizações	  
para	  que	  os	  cuidados	  com	  as	  mesmas	  sejam	  
ampliados	  e	  abarcado	  por	  cada	  vez	  mais	  pessoas.	  	  
	  

Material	  de	  divulgação	  Virtual	  

	  	  



Por	  exemplo,	  havendo	  algum	  problema	  de	  transbordo,	  as	  pessoas	  
poderão	  compar6lhar	  localização	  e,	  com	  união,	  colaborar	  para	  
autogestão.	  	  Ainda	  que	  problemas	  possam	  ocorrer,	  consideramos	  
a	  tarefa	  de	  guardião,	  guardiã	  da	  lixeira	  de	  praia,	  um	  ato	  de	  muita	  
compaixão	  e	  compreensão	  pelo	  momento	  do	  planeta.	  
Registramos	  nossos	  agradecimentos	  pelos	  apoiadores-‐cuidadores,	  
é	  de	  nosso	  interesse	  mantê-‐los	  reconhecidos	  e	  nos	  colocar	  à	  
disposição	  para	  co-‐criar	  soluções	  em	  momentos	  de	  dificuldades.	  
	  
É	  recomendado	  inves6r	  uma	  cota	  em	  material	  impresso	  
direcionado	  aos	  estabelecimentos	  dos	  guardiões,	  padrinhos	  e	  
madrinhas.	  	  

Exemplo	  de	  material	  para	  guardiões	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  20/09	  
Mu^rão	  de	  Limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  19/09	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  13/09	  
Mu^rão	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  12/09	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  07/09	  
Mu^rão	  de	  Limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  05/09	  
Mu^rão	  de	  Limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  31/08	  
Mu^rão	  de	  Limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  28/08	  
Mu^rão	  de	  Limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



NOTA	  MUITO	  IMPORTANTE	  SOBRE	  O	  ´LIXÃO´	  a	  céu	  aberto	  

Alguns	  membros	  da	  Associação	  Aquerê	  realizaram	  uma	  
visita	  ao	  ´lixão´	  da	  península,	  já	  que,	  sendo	  os	  promotores	  
da	  única	  	  Coleta	  Sele6va	  realizada	  em	  Barra	  Grande	  e	  
Taipu	  de	  Fora,	  com	  apoiadores	  diversos,	  tem	  como	  um	  
dos	  obje6vos	  melhorar	  a	  qualidade	  do	  material	  recebido	  
pelos	  catadores,	  e	  como	  consequência,	  melhorar	  as	  
condições	  de	  trabalho	  a	  que	  esses	  nobres	  trabalhadores	  
são	  subme6dos.	  
	  
Providos	  de	  câmeras	  de	  filmagem	  e	  fotos,	  registramos	  
com	  grande	  preocupação	  a	  situação	  atual	  do	  espaço,	  do	  
volume	  de	  resíduos,	  a	  situação	  dos	  trabalhadores.	  
	  
O	  	  ´lixão´	  a	  céu	  aberto	  man6do	  e	  u6lizado	  pela	  
administração	  pública	  é,	  por	  si	  só,	  prejudicial	  e	  proibido	  
dentro	  de	  uma	  APA.	  E,	  nessa	  úl6ma	  visita	  realizada	  no	  
mês	  de	  setembro,	  não	  detectamos	  nenhuma	  melhoria	  
realizada,	  como	  uma	  demarcação	  es6lo	  ´espinha	  de	  peixe´	  
para	  dividir	  em	  setores	  os	  recicláveis,	  uma	  pequena	  ação	  
que	  o6mizaria	  o	  trabalho	  dos	  catadores.	  



Um	  novo	  espaço	  para	  esses	  trabalhadores	  se	  faz	  necessário.	  Um	  novo	  
galpão	  de	  triagem	  se	  faz	  necessário!	  Iniciamos	  uma	  forca-‐tarefa	  para	  
buscar	  esse	  espaço,	  uma	  vez	  que	  o	  galpão	  an6go	  também	  apresenta	  
perigo	  aos	  trabalhadores	  devido	  a	  grande	  deterioração	  que	  vem	  
sofrendo	  pelo	  tempo,	  falta	  de	  uso	  e	  falta	  de	  manutenção.	  As	  telhas	  
estão	  se	  soltando	  e	  é	  grande	  o	  perigo	  de	  desabar	  completamente.	  
	  
No	  momento,	  há	  oito	  trabalhadores	  no	  lixão,	  sendo	  apenas	  o	  Péricles,	  
remunerado	  pela	  prefeitura,	  em	  regime	  temporário.	  Os	  outros	  
trabalhadores	  recebem	  sua	  remuneração	  através	  da	  venda	  do	  
material	  que	  coletam	  de	  todas	  as	  caçambas	  que	  são	  ,	  não	  apenas	  da	  
coleta	  sele6va	  que	  organizamos,	  já	  que	  a	  par6cipação	  e	  o	  volume	  
ainda	  são	  muito	  inferiores	  ao	  mínimo	  necessário	  para	  que	  o	  
comprador	  de	  recicláveis	  venha	  comprar.	  
	  
Metais,	  que	  são	  os	  recicláveis	  de	  maior	  valor	  em	  vendas	  não	  chega	  no	  
´lixão´	  pois	  há	  muitos	  grupos	  de	  catadores	  agindo	  em	  Barra	  Grande	  e	  
Taipu	  de	  Fora,	  em	  busca	  apenas	  desse	  6po	  de	  material.	  
	  
Mas	  como	  pode-‐se	  ver	  nas	  fotos,	  existe	  muito	  material	  reciclável	  
misturado	  ao	  lixo	  comum.	  Com	  apenas	  uma	  educadora	  ambiental	  e	  
nenhum	  catador	  remunerado	  pelo	  projeto	  não	  temos	  como	  oferecer	  
mais	  do	  que	  já	  estamos	  oferecendo.	  





Através	  do	  projeto	  da	  COLETA	  SELETIVA	  temos	  tentado	  
melhorar	  as	  condições	  de	  trabalho	  de	  várias	  maneiras,	  
como	  pedindo	  que	  as	  pessoas	  separem	  seus	  resíduos	  
recicláveis	  e	  par6cipem	  da	  coleta	  sele6va	  e,	  em	  outros	  
momentos,	  doando	  epi´s	  e	  auxiliando	  no	  que	  podemos	  
para	  que	  eles	  possam	  realizar	  o	  trabalho	  que	  realizam	  
com	  o	  mínimo	  de	  segurança.	  
	  
Esses	  trabalhadores	  são	  os	  verdadeiros	  protagonistas	  da	  
reciclagem,	  precisamos	  de	  apoio	  para	  que	  possamos	  
trabalhar	  em	  conjunto.	  
	  
Com	  todo	  o	  consistente	  trabalho	  que	  temos	  desenvolvido,	  
de	  limpeza	  e	  conscien6zação	  ambiental	  focado	  nos	  
geradores	  de	  resíduos,	  não	  podemos	  deixar	  de	  dar	  voz	  a	  
esses	  trabalhadores,	  especialmente,	  quando	  prestam	  
grande	  serviço	  à	  sociedade!	  
	  
Contamos	  com	  a	  Associação	  APEMA	  e	  órgãos	  públicos	  
para	  melhorarmos	  essa	  realidade!	  







Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  


