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Este trabalho visa demostrar como as ações de comunicação do Projeto Profissão 

Catador II, articuladas com empresas, entidades e a comunidade contribuem para a geração de 

trabalho e renda em quatro associações de catadores de materiais recicláveis em Cruz Alta. O 

principal objetivo deste trabalho é mostrar que a divulgação e as parcerias com entidades e 

empresas são fundamentais para o aumento da demanda de materiais recicláveis nas 

associações de catadores de Cruz Alta. Para isso, serão abordados quais são os desafios da 

comunicação na gestão da sustentabilidade, num contexto de diálogo de interesses sociais. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to demonstrate how the design of communication actions Job 

Catador II, articulated with companies, organizations and the community contribute to the 

generation of employment and income in four waste pickers associations in Cruz Alta. The 

main objective of this work is to show that disclosure and partnerships with organizations and 

businesses are fundamental to the increased demand for recyclable materials in Cruz Alta 

collectors associations. For this, will be addressed what are the challenges of communication 

in sustainability management in a social interests dialog context. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Este trabalho visa demostrar como as ações de comunicação do Projeto Profissão 

Catador II, contribuem para aumentar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis de 

Cruz Alta. Para isso, inicialmente será apresentada a trajetória histórica, os objetivos do 
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projeto e as principais ações de comunicação que contribuem diretamente para a geração de 

renda dos trabalhadores.  

O Projeto Profissão Catador: entre o viver e o sobreviver do lixo, elaborado pela 

Universidade de Cruz Alta e que em 2010 foi contemplado no Programa da Petrobras 

Desenvolvimento e Cidadania está em pleno funcionamento. Desde março de 2011, quando 

iniciaram-se os trabalhos, a equipe formada por monitores, assistentes sociais, assessor de 

comunicação, um administrador, um motorista e com a Coordenação das Professoras da 

UNICRUZ vem mantendo atividades junto as associações de catadores de Cruz Alta, 

oportunizando assim a geração de trabalho e renda para estas famílias que tem a catação como 

atividade profissional. 

Atualmente o Projeto Profissão Catador conta com mais de 130 catadores cadastrados, 

que desenvolvem suas atividades nas Associações do Bairro Acelino Flores, Funcionários, 

Jardim Primavera 2 e Bairro Planalto. Com a ampliação do projeto Profissão Catador II, que 

inclui os municípios de Júlio de Castilhos, Tupanciretã e Salto do Jacuí, o número de 

associados aumentou para 198 catadores.  

O projeto Profissão Catador II, patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental e 

aprovado pela Universidade de Cruz Alta no ano de 2014 tem como propósito constituir uma 

rede de comercialização de materiais recicláveis fortalecendo a organização econômica e 

social dos catadores de materiais recicláveis do município de Cruz Alta e expandindo o 

trabalho de organização da atividade de catação para os municípios de Tupanciretã, Júlio de 

Castilhos e Salto do Jacuí (PROJETO, 2014).  

Tal proposta deriva de projetos de extensão desenvolvidos pela Unicruz desde o ano 

de 2006, dentre os quais do Projeto Profissão Catador I, patrocinado desde 2010, pelo 

Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Através do desenvolvimento do Profissão 

Catador I, foram criadas e organizadas no município de Cruz Alta quatro associações de 

catadores nos Bairros: Funcionários, Acelino Flores,  Jardim Primavera 2 e Planalto. Também 

foi criada a CENCOR (Central Regional de Comercialização de Recicláveis), com o objetivo 

de fomentar esta comercialização através da negociação com as indústrias que reciclam 

materiais coletados pelos catadores. A partir daí houve um aumento significativo na renda dos 

trabalhadores, além das novas adesões de associados junto ao projeto. 

Por meio do novo contrato de patrocínio com o Programa Petrobras Socioambiental, o 

Projeto Profissão Catador II, está realizando ações de fortalecimento das associações de 

catadores já existentes em Cruz Alta. Nos novos municípios parceiros em áreas cedidas pelo 

poder público municipal serão construídos ou reformados prédios para instalação das 



 

Associações de Catadores, as quais irão contar com maquinários e equipamentos para a 

realização das atividades. Estão sendo realizadas capacitações em temas relacionados à 

atividade, tais como gestão, produção e cidadania, além da realização de campanhas 

publicitárias e educativas em escolas, empresas e nas residências. Também foi recentemente 

adquirido mais um caminhão para dinamizar a rede de comercialização. O projeto tem criado 

métodos de gestão e operação para as associações e para a rede de comercialização de 

materiais recicláveis. Este projeto extensionista está facilitando a inserção dos catadores na 

rede sócio assistencial municipal. Os trabalhadores estão sendo estimulados ao trabalho 

associativo, onde receberão capacitação para a prestação de serviços da coleta seletiva, sendo 

monitorados os aspectos relacionados à segurança do trabalho. 

O Profissão Catador II tem a intenção de formalizar uma cooperativa de 

comercialização de materiais recicláveis, onde os resíduos serão comercializados de forma 

coletiva, através da rede que incluirá os quatro municípios que integram o projeto. 

O projeto de extensão da Universidade de Cruz Alta, também conta desde 2013, com o 

convênio da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego 

do Governo Federal. 

A Universidade de Cruz Alta e as demais instituições e entidades parceiras têm agido 

no sentido de fortalecer as iniciativas de coleta seletiva solidária, nas quais os catadores 

protagonizam os processos de organização para geração de trabalho e renda. Essas 

articulações colaboram na viabilização do compromisso com a realidade social regional e com 

as exigências societárias, no que se refere à contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico, social e a defesa do meio ambiente. Fonte 

(www.profissaocatador.com). 

 

Comunicação e sustentabilidade na gestão  

 

Nas ruas, nas universidades e nas escolas é possível ouvir ou ler, assuntos que dizem 

respeito à sustentabilidade, que também passou a fazer parte da agenda da mídia e das redes 

sociais, disseminando-se mais rapidamente nas comunidades. Mas de fato, a partir de quando 

o mundo passou a assumir o conceito teórico-prático de sustentabilidade? 

   

Foi no final da década de 80, que o mundo passou a assumir o 

conceito teórico-prático de sustentabilidade, o qual teve origem em 

estudos levados a efeito, pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU e presidida pela 

http://www.profissaocatador.com/


 

Sueca Gro Harlem Brundtland. A partir daí é criado o Relatório 

Brundtland, publicado no livro Our common future (Oxford 

University Press, 1987). Esse relatório estabeleceu a importância de 

cada país se comprometer em refletir sobre a forma pela qual os 

governos, empresas e organizações não-governamentais poderiam 

cooperar com o “desenvolvimento sustentável”, entendido pelos 

autores como aquele que “atende as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades”. (KUNSCH e OLIVEIRA, 2009, p. 10).  

 

Partindo disso, percebemos que todos os setores da sociedade mundial, entidades, 

empresas, universidades, veículos de comunicação e comunidades, passaram a considerar e 

refletir sobre questões de sustentabilidade como gestão e economia, comunicação e 

responsabilidade social e ambiental, em meio à sociedade capitalista, a qual de imediato nos 

coloca desafios a serem superados. 

A perspectiva que aqui se apresenta quer apontar para o paradoxo existente entre os 

discursos recentes sobre a sustentabilidade e as práticas organizacionais e sociais ainda 

calcadas em visões de mundo da era moderna e em práticas que a partir desse período da 

história foram se cristalizando. Com relação a notável transformação histórica trazida pela 

modernidade, afinal, não se podem desconsiderar os efeitos previstos ou perversos de práticas 

inerentes à sua dimensão econômica, caracterizada principalmente pela industrialização e pelo 

capitalismo. Entre tais práticas se encontram a extração não planejada e inconsequente de 

recursos naturais, a utilização indiscriminada de produtos sintéticos e químicos para processar 

tais recursos e oferecê-los ao mercado consumidor.  (apud, MARX, ENGELS, 2007, p. 24).  

 

 

A partir desta referência percebemos que a sociedade atual possui o desafio de pensar 

as questões que norteiam a sustentabilidade de forma coletiva e não individualizada, buscando 

assim ferramentas e alternativas inovadoras que possam incentivar a população para que 

tenham hábitos sustentáveis, em prol do desenvolvimento. O maior desafio para a construção 

de um mundo sustentável se relaciona à garantia de que “esses novos valores estejam mais 

adequadamente refletidos nos princípios e nas operações das estruturas políticas e 

econômicas” (apud, BRUNDTLAND, 1987, p. 28). Diante disso, entendemos que a 

sustentabilidade está relacionada diretamente com essas duas questões fundamentais, fato que 

perpassa por uma questão de comunicação, gestão e necessidade coletiva. 

 



 

Ela só se concretiza na medida em que se alastra por todas as cadeias 

econômicas produtivas no mundo, bem como pelas práticas humanas 

mais triviais, como a da classificação do que é lixo e o descarte desse 

lixo. Essa disseminação de novos padrões de hábitos, comportamentos 

e decisões, dos níveis microssociais aos níveis macrossociais, 

depende, necessariamente, da comunicação de novos valores. 

(SOARES, 2009, p. 29) 

 

Contudo, compreendemos que a comunicação tem a responsabilidade social de buscar 

cativar, incentivar, articular e relacionar-se com a comunidade, para que seja possível 

conhecer os códigos culturais, dos grupos sociais, das entidades, das empresas e dos 

entusiastas da sustentabilidade, construindo dessa forma, ações práticas que mobilizem e 

incentivem, por exemplo, a população a separar de forma correta os materiais recicláveis. 

Diante disso, a comunicação deve criar ações criativas articuladas com os sujeitos, 

valorizando-os pelas pequenas ações feitas em prol do desenvolvimento sustentável e não os 

violentando por aquilo que eles deixaram de fazer ou fizeram errado. Para (BALDISERA, 

2009, p. 53) “Trata-se da positivação do comportamento (ao ser agredido, o sujeito tende a 

fechar-se em si mesmo). Essa ação pode ser desenvolvida por empresas, instituições, 

governos”.  

  

Na entrelinha econômica-social, algumas empresas estão olhando os 

impactos sociais de investimentos propostos, mas antes disso existem 

questões como a ética empresarial, o comércio justo, os direitos 

humanos e das minorias e o capitalismo dos stakeholders 

(participativo). (apud, ELKINGTON, 2001, P.97). 

 

Partindo disso, percebemos que não é uma tarefa fácil a de fazer com que as empresas, 

entidades e a população levem em conta os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Porém, 

a comunicação tem papel fundamental na construção e na articulação deste diálogo que 

muitas vezes é baseado em interesses que envolvem publicidade, imagem e marketing social, 

mas que em contrapartida podem contribuir com o desenvolvimento sustentável que tem 

gerado trabalho e renda para muitas famílias que vivem da coleta de materiais recicláveis 

como os catadores.  Sobre isso, cabe a reflexão sobre a necessidade de pensar a 

sustentabilidade a partir do entendimento dos atravessamentos que se fazem presentes na 

sociedade, reconhecidamente complexa. 

 

Pensar em sustentabilidade nas organizações sem contextualizar a 

sociedade complexa na qual vivemos é considerá-la de forma 



 

fragmentada. Pois é justamente no âmbito dessa sociedade global e de 

cenários mutantes e incertos que as organizações operam, lutam para 

se manter e cumprir sua missão e sua visão. Nesse contexto as 

organizações, ao mesmo tempo em que enfrentam novas exigências 

sociais, como uma opinião pública mais vigilante e públicos mais 

conscientes dos seus direitos, se vem ao mesmo tempo obrigadas a 

conciliar seus interesses comerciais e retornos financeiros com ações 

guiadas pelo princípio de sustentabilidade social (Kunsch, 2009, 

P.63). 

 

Contudo, entendemos que aos poucos as empresas estão tendo que se adaptar a essa 

nova lógica do mercado consumidor, que exige responsabilidade social. As empresas embora 

continuem aliando o lucro as questões ecológicas, vem avançando a partir dos anos 80, com a 

aceitação do conceito de sustentabilidade, que passou a fazer parte da gestão dessas 

instituições. O que tem se tornado natural para quem procura manter-se forte em um mercado 

que muda a todo instante. 

 

A gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente no meio 

empresarial. O desenvolvimento da consciência ecológica em 

diferentes camadas e setores da sociedade mundial acaba por envolver 

também o setor empresarial. Naturalmente, não se pode afirmar que 

todos os setores já se encontram conscientizados da importância da 

gestão responsável dos recursos naturais. A empresa que não buscar 

adequar suas atividades ao conceito de desenvolvimento sustentável 

esta fadada a perder competividade em curto ou médio prazo. 

(Nascimento, Lelis, 2012, P.9). 

 

 

Entende - se que ao mesmo tempo, que as empresas agregam valor para si, também 

passam a ser geradoras de resultados para o público externo, como por exemplo, as que doam 

materiais recicláveis para os catadores. Sendo assim, os empreendimentos que possuem visão 

estratégica de comunicação e gestão talvez sobrevivam mais, do que aqueles que si quer 

pensam na questão da responsabilidade social e sustentabilidade, uma vez que uma campanha 

social com respaldo do cliente pode dar um retorno positivo, podendo tornar-se uma ideia 

lucrativa, no sentido visual, social e econômico.   

 

Parte dos resíduos descartados deixa de ser objeto sem importância, e 

passa a ter valor agregado, o que o torna um insumo de valor 

econômico, quando reutilizado, reciclado, reaproveitado ou mesmo 

quando descartado adequadamente, pois reduz os impactos negativos 

ao meio ambiente, à saúde, economiza energia, recursos não 

renováveis e produz renda aos que atuam com essa atividade. 

(Miranda, 2011, P.2). 



 

 

Diante disso, percebemos que os resíduos que até então eram tratados como lixos, 

passam a ter valia não só na questão econômica, mas ambiental, ou seja, geram trabalho e 

renda para quem trabalha com esses materiais e ainda trazem uma contrapartida para a 

sociedade, que como vimos anteriormente, exige responsabilidade social não só por parte dos 

governos, mas das empresas e instituições sociais. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O método que orientará o desenvolvimento deste artigo será baseado em pesquisa 

teórica e no relato das ações de comunicação do projeto nos meses de janeiro e fevereiro de 

2015, onde utilizaremos o blog www.profissaocatador.blogspot.com.br como fonte. 

Mostraremos dessa forma, que a divulgação e as parcerias com entidades, empresas e a 

comunidade dos bairros são fundamentais para o aumento da demanda de materiais 

recicláveis nas quatro associações de catadores de Cruz Alta.  

Pretendemos comprovar através do referencial teórico e do relato das ações retiradas 

do blog, que o processo comunicacional tem papel fundamental, para a realização de ações 

articuladas com empresas, entidades e a comunidade, pois dessa forma os catadores terão 

mais trabalho e renda.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Ações de comunicação 

 

Com a expansão do projeto, clubes, entidades e promotores de eventos passaram a 

procurar pelo Profissão Catador II, para solicitarem a prestação de serviços dos catadores em 

grandes eventos da cidade, entre eles: Romaria de Fátima, Carnaval de Rua, Coxilha 

Nativista, Carnaval do Clube Arranca e Fenatrigo. Além disso, os trabalhadores participam 

das Feiras de Economia Solidária, Feira das Profissões e Dia de Integração da Unicruz e 

Superação, onde divulgam o projeto e expõem seus produtos de artesanato. Além da coleta 

nos eventos, o Profissão Catador II, conta com 52 parceiros (entidades, pessoas físicas e 

empresas) que doam diariamente materiais recicláveis para o projeto. A solicitação de 

parceria e doação é realizada através de contato telefônico junto a central do projeto na 

Unicruz Centro. 



 

Outra ação que é organizada pelos catadores e dialoga diretamente com a comunidade, 

recebe o nome de Coletaço de Materiais Recicláveis nos Bairros. Essa atividade de interação 

social acontece duas vezes por mês em um determinado bairro da cidade com ampla 

divulgação na imprensa e redes sociais do projeto (www.profissaocatador.blogspot.com.br). 

Na semana que antecede a ação, os catadores realizam uma panfletagem porta a porta na 

comunidade, onde conversam e orientam os moradores sobre a importância da separação e 

descarte correto dos materiais recicláveis. A ação acontece desde 2013. Essa atividade conta 

com o apoio da comunidade que se sente motivada a separar, pois não existe coleta seletiva 

nos bairros de Cruz Alta, fato que faz com que os moradores contribuam na prática em prol 

do desenvolvimento sustentável, que gera trabalho e renda para os catadores.  

Com a baixa demanda de materiais recicláveis no período de férias, onde as doações 

de empresas e entidades diminuem, algumas alternativas foram buscadas pelo projeto para o 

aumento da renda dos catadores, com o objetivo de colaborar com esta lógica de iniciativas de 

grupos sociais que agregam renda para os catadores do Projeto Profissão Catador II, 

contribuindo assim com o desenvolvimento sustentável.  

Em janeiro de 2015, foram organizados dois coletaços, um no bairro Ferroviário e 

outro no bairro São Miguel. O primeiro no ano foi realizado durante a manhã e à tarde do dia 

16 de janeiro e contemplou o bairro Ferroviário. Na ocasião foram coletados pelos catadores 

mais de 400 quilos de materiais recicláveis como plásticos, papel, papelão, caixas de leite, 

latinhas, garrafas pet, envelopes, sucatas, entre outros. A ação foi realizada por 4 catadores do 

Bairro Jardim Primavera 2, que foram beneficiados com a iniciativa.  

O segundo Coletaço de Materiais Recicláveis de 2015 ocorreu no Bairro São Miguel, 

durante a manhã e a tarde, do dia 30 de janeiro. A comunidade daquele bairro teve a 

oportunidade de contribuir com o meio ambiente, gerando trabalho e renda para os catadores 

da Associação do Bairro dos Funcionários, que esteve representada com 4 catadores. Na ação 

foram coletados mais de 200 quilos de materiais recicláveis como plásticos, jornais, papelão, 

caixas de leite, latinhas, garrafas pet, sucatas, entre outros.  

Além dos coletaços realizados no mês de janeiro, os catadores também realizaram um 

trabalho de coleta de materiais recicláveis na Escolha da Corte Municipal do Carnaval 2015. 

Através de uma parceria do projeto com a Liga das Escolas de Samba de Cruz Alta e a 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, os trabalhadores puderam coletar 87,8 kg de 

resíduos sólidos durante a noite do dia 10 de janeiro, no Ginásio Municipal de Esportes. 

Participaram desta ação 4 catadores, um de cada associação (Jardim Primavera 2, 



 

Funcionários, Planalto e Acelino Flores). Além da geração de renda, a ação proporcionou 

momentos de cultura aos trabalhadores.  

No mês de fevereiro as ações de coleta no carnaval continuaram, durante a Escolha da 

Corte Intermunicipal, onde os catadores coletaram 130 quilos de recicláveis, que incluíram 

garrafas pets, papelão e em sua grande maioria latinhas de refrigerante e cerveja. Participaram 

da ação dois catadores do Bairro dos Funcionários, dois do Acelino Flores e uma do bairro 

Planalto.  

No mesmo mês através de uma parceria com o Clube Arranca, os catadores do projeto 

ainda participaram do Carnaval daquela agremiação, onde coletaram 260 quilos de 

recicláveis.  Pelo segundo ano consecutivo, os trabalhadores do projeto, fizeram a coleta dos 

materiais recicláveis durante o carnaval do clube. A ação ocorreu nas noites de 13 a 16 e nas 

tardes das matinês dos dias 15 e 17 de fevereiro. Na oportunidade 10 catadores participaram 

da ação, que incluiu os bairros Acelino flores, Funcionários, Primavera 2 e Planalto. Na 

ocasião foram coletados 260 quilos de materiais recicláveis, em sua maioria latinhas de 

bebidas e garrafinhas pets de água mineral.  

Para finalizar o mês de fevereiro foi realizada uma atividade de coleta no Carnaval de 

Rua de Cruz Alta, nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Parque de Exposições.  Pelo terceiro ano 

consecutivo os catadores coletaram uma grande demanda no Carnaval de Rua, que desta vez 

chegou aos 280 quilos de materiais recicláveis, em sua maioria “latinhas” de refrigerantes e 

cervejas. Uma equipe de nove catadores que incluiu todas as associações fez a coleta durante 

o evento.  

Verificamos que somente nessas ações do Projeto Profissão Catador II, no período de 

férias (janeiro e fevereiro de 2015) foram coletados 1358 quilos de materiais recicláveis, que 

geraram renda para os catadores e visibilidade para os parceiros que foram divulgados no blog 

do projeto www.profissaocatador.blogspot.com.br, no site www.profissaocatador.com e nos 

veículos de comunicação.  

Ainda percebemos através das notícias com depoimentos no blog do projeto, que as 

festividades referentes ao carnaval são muito visadas e disputadas pelos catadores devido a 

grande quantidade de materiais nobres gerados, como latinhas de alumínio e garrafas PET, 

que possuem um bom valor comercial em comparação aos demais recicláveis, como por 

exemplo, o papel.  

Informamos que o blog do Projeto Profissão Catador www.profissaocatador. 

blogspot.com.br, foi criado em maio de 2010 e que de lá pra cá teve 98.439 mil acessos. No 

período das ações aqui relatadas (janeiro e fevereiro de 2015) o blog do projeto foi acessado 

http://www.profissaocatador.blogspot.com.br/
http://www.profissaocatador.com/


 

1735 vezes. Diante disso, verificamos que essa ferramenta além de colaborar para que as 

pessoas tenham acesso sobre as atividades do projeto, ainda destaca o nome dos parceiros que 

são divulgados no meio virtual, o que consequentemente traz bons resultados para os 

catadores, para as entidades, empresas e comunidade em geral. 

Segundo o relatório trimestral do Projeto Profissão Catador II de 2014, desde a sua 

criação, o Profissão Catador contribuiu para um crescimento médio de 80% da renda dos 

catadores em Cruz Alta, chegando até 208% em alguns casos. Além disso, os trabalhadores 

melhoraram suas condições de trabalho, através da infraestrutura das associações, onde 

tiveram acesso a capacitações, que contribuíram para a formação política dos grupos de 

catadores, que atualmente possuem o reconhecimento da comunidade, tendo voz ativa na 

comunidade regional. A partir de novembro de 2014, os catadores conseguiram um aumento 

médio em suas finanças de 44,43% em relação aos meses de agosto, setembro e outubro do 

mesmo ano.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho mostrou como as ações de comunicação do Projeto Profissão Catador II, 

contribuem para aumentar a renda dos catadores de materiais recicláveis de Cruz Alta, onde 

abordamos o quanto é importante à relação da comunicação com as empresas, entidades e 

comunidade em geral, em prol do desenvolvimento sustentável. Além disso, percebemos 

através das referências bibliográficas aqui utilizadas, que as empresas ainda possuem 

dificuldades em efetivar atividades práticas que envolvam a temática da sustentabilidade, pois 

não raras vezes, colocam os interesses capitalistas acima do coletivo, sendo isso percebido 

pelo consumidor que exige ações sustentáveis e que realmente tragam benefícios para a 

comunidade na prática. Por outro lado notamos que embora algumas empresas lucrem com a 

questão da comunicação e imagem, aliada ao termo da sustentabilidade, também acabam 

contribuindo com demandas sociais, como por exemplo, aquelas que doam materiais 

recicláveis para projetos sociais. 

Ainda, percebemos que as ações de coleta, com ampla divulgação, durante o período 

de férias servem como alternativa para a geração de trabalho e renda, em um período de pouca 

doação por parte das empresas parceiras, demonstrando assim a importância da relação de 

parcerias não só com empresas, mas com entidades sociais e a comunidade dos bairros.   

Partindo disso, a principal consideração que se faz é que à comunicação aliada à 

gestão possuí um papel fundamental, na construção de alternativas criativas para conscientizar 



 

e sensibilizar as empresas, entidades e comunidade em geral, em prol do desenvolvimento 

sustentável, contribuindo diretamente na geração de renda das famílias dos catadores.  

Portanto, demonstramos a importância que as parcerias com o projeto possuem, sejam 

elas através de doações de empresas ou na criação de eventos junto com a comunidade dos 

bairros e entidades sociais, que realizam promoções, as quais beneficiam os catadores com 

materiais que agregam grande valor, como o alumínio. Além disso, essas ações contribuem 

para que os catadores possam ter acesso à cultura, em novos lugares, colaborando assim para 

a fomentação da autonomia e aumento da autoestima dos trabalhadores, sendo esses objetivos 

que o projeto tem buscado proporcionar. 
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