
Reunião CAELF 

Realizada reunião no dia 14/02/2019 , contando com a presença de Sra Nivalda, Sr Nilson, Sr 

Leandro, condôminos Hermes G28 e Virginia M04, com o objetivo de afirmamos a parceria 

Caelf e Cpea na coleta de lixo, porta a porta. 

Foram discutidos os seguinte itens: 

Avaliação da 1ª e 2ª semana; 

Avaliação Coleta Porta a Porta x Coleta Ecopontos; 

Peso do material reciclavel recolhido; 

Horário de chegada; 

Situação do Carro-Baú; 

Conhecimento da equipe sobre as ruas do CPEA; 

Ecobags 

Chegamos as seguintes conclusões : 

As aferições de pesos são feitas pela experiência dos funcionários, onde mesmo sem balança 

assertivamente afirmam que cada viagem com o baú cheio, coleta-se aproximadamente 

700Kgs. 

Na primeira semana foram feitas duas viagens, coletando cerca de 1250Kgs. Na segunda 

semana, com uma viagem apenas realizada foram coletados 700Kgs. 

O normal será realizar no mínimo 02 viagens. Na segunda semana ficou comprometido o 

retorno da equipe, devido a uma confusão e desconhecimento das ruas do CPEA pela equipe 

da CAELF. 

A comissão de coleta seletiva sugeriu nessa retomada de Coleta porta a porta , a entrega de 

uma mapa, semelhante ao que a Empresa Amaral utiliza para localização das ruas dentro do 

condomínio, um funcionário do CPEA para orientação e melhoria na planilha de controle de 

quadras e lotes coletados. 

A CAELF comprometeu-se em manter pelo menos uma pessoa fixa e constante para a Coleta 

no CPEA. Comprometeu-se em chegar o mais cedo possível,  em torno das 08:30 da manhã, 

garantindo que o caminhão sempre entrará vazio(como já está sendo feito). Também 

comprometeu em emprestar 20 ecobags para experiência de coletar grama, armazená-la no 

ecobag e a Amaral recolher apenas o material depositado(grama). 

A avaliação da Coleta porta a porta pela CAELF foi muito positiva, pois houve um aumento de 

50% de material reciclável recolhido se comparado à coleta apenas nos Ecopontos. A Caelf 

elogiou a limpeza e atual organização dos recicláveis nos Ecopontos. 

Foi questionado pela Comissão de Coleta Seletiva, qual a importância da coleta dentro do 

condomínio Encontro das Águas para CAELF e Virgínia alertou o interesse de outras  empresas 

para entrar e recolher o reciclável do CPEA. 

A presidente da CAELF mostrou-se bastante agradecida pela oportunidade de coletar o nosso 

reciclável, pois sem dúvida é o maior condomínio onde entram, onde coletam o maior número 



de recicláveis e outros diversos que contribuem de forma concreta para a geração de renda e 

emprego da CAELF. São 42 familias que recebem entre o SM e R$1200,00 por mês , fruto da 

coleta seletiva. 

Sem mais, encerramos a reunião, ratificando nossos propósitos de  uma boa parceria . 

 

P.S.: A reunião foi realizada na sede da CAELF, pela urgência da situação , pela dificuldade em 

D Nivalda ou Leandro de sairem da Cooperativa, em função do extenso trabalho. 

 Ao chegar na Cooperativa, encontramos a Presidente, Sra Nivalda, o encarregado Leandro e 

mais 02 pessoas envolvidas na separação do reciclável. Apenas o Sr Nilson que estava no 

escritório em cima organizando a parte administrativa. Eles possuem 02 galpões. Estrada do 

coco e Caji. O refeitório é no próprio local da Cooperativa.  

 

 


