
  

RECICLANDO RECICLANDO 
RESÍDUOS E VIDASRESÍDUOS E VIDAS



    

BREVE HISTÓRICO DO BREVE HISTÓRICO DO 
LIXO EM DOIS IRMÃOSLIXO EM DOIS IRMÃOS

 Pequenos lixões –perto de arroiosPequenos lixões –perto de arroios

 1983 – construção de prédio onde lixo doméstico e 1983 – construção de prédio onde lixo doméstico e 
industrial era queimado num forno.industrial era queimado num forno.

 1991 – interdição da queima –1991 – interdição da queima –
 novo lixão ao lado do prédionovo lixão ao lado do prédio



    

1993 – ação do Ministério Público – 1993 – ação do Ministério Público – 
transformação do lixão em aterro transformação do lixão em aterro 

1994 – novembro 1994 – novembro início da Coleta início da Coleta 
Seletiva e funcionamento da Seletiva e funcionamento da 
Usina de Reciclagem Usina de Reciclagem 

Associação dos Recicladores Associação dos Recicladores 
de Dois Irmãosde Dois Irmãos



    

PROCESSO EDUCATIVOPROCESSO EDUCATIVO
 Dois cursos de Educação AmbientalDois cursos de Educação Ambiental  

 Grupo ecológico e PrefeituraGrupo ecológico e Prefeitura (campanha de separação) (campanha de separação)

 Associação prepara a Usina de Reciclagem para ser Associação prepara a Usina de Reciclagem para ser 
espaço de educação ambientalespaço de educação ambiental  

 Visitação de escolas e Visitação de escolas e 
grupos da comunidade grupos da comunidade 
à Usinaà Usina  

 Palestras em escolasPalestras em escolas



    

Engajamento da Associação na comunidadeEngajamento da Associação na comunidade

Produção de material educativo:Produção de material educativo:

  Lançamento do Livro: VIVENDO E RECICLANDO – Lançamento do Livro: VIVENDO E RECICLANDO – 
20052005

  DVD: “RECICLAR PARA PRESERVAR” – 2006DVD: “RECICLAR PARA PRESERVAR” – 2006



    

EDUCAÇÃO NO EDUCAÇÃO NO 
TRABALHOTRABALHO
 Preparação profissional do associado Preparação profissional do associado 

  aproveitamento máximo dos materiaisaproveitamento máximo dos materiais
  agregação de valor ao material agregação de valor ao material 

(beneficiamento de plásticos)(beneficiamento de plásticos)
maior renda + ganho ambientalmaior renda + ganho ambiental

Partilha de conhecimentos Partilha de conhecimentos 
  Trabalho + GestãoTrabalho + Gestão



    

 Exercício democráticoExercício democrático  

  coordenação colegiadacoordenação colegiada

  reuniões freqüentes com os associados (incentivo à reuniões freqüentes com os associados (incentivo à 
participação nas decisões)participação nas decisões)

  Prestação de contas com total transparênciaPrestação de contas com total transparência
  
  Todos trabalham na Todos trabalham na 
produção produção 



    

 Investimento na formação dos Investimento na formação dos 
associadosassociados  

cursos, palestras, debates nas universidadescursos, palestras, debates nas universidades

  visitas a outros grupos de reciclagem e empresas visitas a outros grupos de reciclagem e empresas 
recicladorasrecicladoras

  Busca de assessorias (ex.: pesquisa participante – Busca de assessorias (ex.: pesquisa participante – 
Doutorado em Educação)Doutorado em Educação)



    

 Parceria entre Prefeitura e AssociaçãoParceria entre Prefeitura e Associação
  Clareza nos papéis Clareza nos papéis 
  Respeito mútuoRespeito mútuo

A Associação faz mais: 

Educação    Educação    
AmbientalAmbiental 



    

DOIS IRMÃOS: CERTIFICADO DE GESTOR DOIS IRMÃOS: CERTIFICADO DE GESTOR 
PÚBLICOPÚBLICO

PROJETO RECICLANDO PARA PRESERVAR – PROJETO RECICLANDO PARA PRESERVAR – 
COLETA SELETIVA E RECICLAGEMCOLETA SELETIVA E RECICLAGEM


