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Em fevereiro de 2019, iniciamos a revitalização da coleta seletiva porta a porta. 

Ao todo, nesses três meses, 5 toneladas de materiais recicláveis foram encaminhadas para a 

coleta seletiva! Com isso, os moradores do Encontro das Águas colaboraram com o meio 

ambiente poupando 60 árvores com a reciclagem do papel,10 litros de petróleo com a 

reciclagem do plástico e 120 kgs de minérios com a reciclagem de metal. 

Além disso, essa iniciativa apoiou a geração de trabalho e renda de 42 famílias associadas à 

CAELF.  

Agradecemos e parabenizamos a todos envolvidos nessa causa! 

 

São números significativos se avaliarmos quão é pioneira essa ação em nossa cidade, mas 

pequenos demais se falarmos que corresponde apenas a 25% dos moradores daqui do 

Encontro que adotaram essa ação. 

Ao longo desses três meses nos deparamos com muito material reciclável misturado com o lixo 

normal. Com muitos vizinhos que esqueciam de colocar nas segundas feiras o seu lixo em 

frente ao seu lote ou que não levaram nos ecopontos. Com muitos funcionários sem entender 

o porquê de separar o reciclável, o porquê de reciclar , o que reciclar e como reciclar. 

Portanto, dando continuidade ao processo de coleta seletiva aqui do CPEA, nosso próximo 

passo será conscientizar os funcionários dos lotes ( fixos e diaristas) da importância de separar 

o material reciclável. 

Estaremos iniciando este mês a coleta seletiva de pilhas e baterias, eletrônicos em geral e óleo 

de cozinha. Será um ecoponto especial, dentro da guarita de segurança em frente a Barragem 

3. 

O objetivo da Comissão de Meio Ambiente do CPEA na coleta seletiva é mostrar que apenas a 

mudança de uma rotina pode contribuir para a adoção de uma educação ambiental , 

colocando os resíduos recicláveis nos locais devidos , pois não nos custa nada e ainda promove 

a melhoria de vida para toda a população. 

Mostrar também a importância social que essa coleta seletiva produz, são 42 famílias que hoje 

conseguem recursos necessários para viver pois se sustentam com esse trabalho. Podemos 

aumentar mais ainda. 

 

A reciclagem começa em casa! Com essa ideia você pode mudar sua casa, o meio ambiente e o 

mundo! 

 

Hermes J Moreira G 28 

Virgínia P de Pino M 04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


