PROJETO “RECICLAR PELO BRASIL”
CONTEMPLA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES
DE MATERIAL RECICLÁVEL DO PADRE
FARIA

A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Padre Faria recebeu no último dia 07
de fevereiro uma caçamba condicionadora de vidros e receberá nos próximos dias uma prensa
hidráulica para enfardamento. Os equipamentos adquiridos via Programa “Reciclar pelo Brasil”
contribuirão para qualificar e facilitar as atividades dos associados.
O Projeto “Reciclar pelo Brasil” é realizado pela Associação Nacional de Catadores e
Catadoras de Material Reciclável (ANCAT) e tem como objetivo a realização da “logística reversa”,
que consiste em um acordo setorial entre a ANCAT, Ministério do Meio Ambiente e diversas
empresas para que as embalagens que iriam para um lixão ou aterro sanitário tenham uma
destinação correta.
A Associação de Ouro Preto foi selecionada por edital e recebeu acompanhamento técnico da
ANCAT, como destaca aqui a técnica da Associação Nacional em Minas Gerais, Maria das Graças de
Melo, a Filinha. “Ajudamos no fortalecimento e na organização para o aumento de renda e produção
dos associados”.
A presidente da Associação, Maria das Graças Carvalho, a Gracinha, satisfeita com a
contemplação, ressaltou que os equipamentos darão condições aos catadores para trabalharem de
forma mais ágil e segura, aumentando a produção. Gracinha salienta ainda a necessidade de um
envolvimento maior de toda a população na separação do material reciclado e do lixo orgânico.
”Todos temos que contribuir para uma melhor qualidade de vida de toda a população”.
Criada em 2012, a Associação tem como finalidade melhorar as condições de trabalho e renda
das famílias que vivem da separação de resíduos sólidos. Atualmente, ela beneficia direta e
indiretamente 60 pessoas, que produzem artesanato e fazem a triagem e comercialização de cerca
de 30 toneladas de recicláveis por mês.
A Secretaria de Meio Ambiente de Ouro Preto auxiliou a Associação na regularização dos
documentos. É o que destaca o diretor da Secretaria, Júlio Pedrosa. “Auxiliamos a Associação de
Catadores quanto à regularização de toda a documentação necessária para ser submetido ao
programa conforme edital, e temos certeza que o equipamento será muito útil para ajudar na rotina
operacional dos associados”.
Atualmente a Prefeitura também auxilia a Associação com o aluguel do galpão, conta de luz e
telefone. “A Prefeitura fornece toda a estrutura para que a Associação possa desenvolver seu
trabalho; em resumo, o apoio da Prefeitura é estrutural, logístico, técnico, administrativo e contábil”,

completa Júlio Pedrosa.

Foto: Caçamba agora será plotada de acordo com as indicações do Projeto “Reciclar pelo Brasil”.
Divulgação Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Padre Faria.
http://jornalpanfletus.com.br/noticia/1221/projeto-reciclar-pelo-brasil-contempla-associacao-de-catadores-de-material-reciclavel-do-padre-faria em
05/06/2020 23:26

