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NATAL SOLIDARIO - A RECIFAVELA JÁ INICIOU A 

CAMPANHA DE APADRINHAMENTO. 

Como todos os anos, a RECIFAVELA está em busca de padrinhos para os filhos dos cooperados. E este 

ano não será diferente! Iniciamos a campanha NATAL SOLIDARIO, onde buscamos pessoas que queiram 

apadrinhar uma criança, presenteando-a com um quite que contenha (uma muda de roupa, brinquedo, 

calçado). Este ano de 2017 foi um ano difícil para toda população de classe média, e inclusive para os 

catadores (as). Por conta disso estamos pedindo uma colaboração, para todos que puderem e tiverem 

interesse em ajudar. E desde já agradecemos muito, pois não tem coisa melhor que um grande sorriso de 

uma criança.  

INTERESSADOS ENTREM EM CONTATO COM A RECIFAVELA:  

 

Telefone: (11)4114-8692 / (11)98046-3790 / (11) 3435-2655 

E-mail: recifavelacml@yahoo.com.br  

Horário Comercial: Segunda a Sexta 8:00 as 18:00 horário comercial  

 

Imagens: Natal 2018 

.  

“Só não ajuda quem não quer afinal ninguém é tão rico que não precise de ajuda e nem tão pobre que não possa ajudar” 

 

O MOVIMENTO “SEPARE. NÃO PARE” 

Tem como objetivo de informar, inspirar e mobilizar a população brasileira a separar e descartar corretamente os 

resíduos domésticos. 

A divulgação foi realizada através de uma campanha digital, desenvolvida pelo Grupo TV1, com a participação de influenciadores e o portal 

informativo www.separenaopare.com.br. Nele, a população pode encontrar conteúdos como o passo a passo da separação e o descarte correto 

de diferentes tipos de embalagens; onde encontrar pontos de entrega; iniciativas já existentes; detalhes sobre quais materiais são recicláveis ou 

não, entre outros. 

Com isso a Recifavela teve a satisfação de receber em seu galpão a Julia Tolezano, conhecida pelo apelido de JoutJout, é uma blogueira, 

escritora e jornalista brasileira. Julia é conhecida pelo seu canal no YouTube, JoutJout Prazer, que atualmente possui mais de um milhão de 

inscritos. 

 

 

UM SUCESSO 
RECENTE 

A Cooperativa teve o privilégio de ser 
conteúdo em um TCC (trabalho de 

conclusão de curso), de uma aluna da 
Universidade Anhembi Morumbi, do 

curso de Engenharia de Produção. 

 
O assunto discutido foi: sistema 

sociotécnico no desenvolvimento 
organizacional, apresentado na 

Cooperativa Recifavela. 
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A campanha também ressalta a importância da ação dos catadores na cadeia da reciclagem. Eles são responsáveis por mais de 50% do 

material recolhido e encaminhado às cooperativas, em São Paulo, e têm papel fundamental na cadeia. Atualmente, cerca de 80 mil pessoas 

trabalham em cooperativas e associações de catadores. 

“Viver em sociedade requer dos indivíduos como seres sociais, uma vida de cooperação e de 

superação das dificuldades na busca de realizações pessoais e coletivas, sonhos e utopias. A 

maneira mais coerente de tornar sonhos e utopias em realidade é através do TRABALHO”. 

NOSSO ESPAÇO 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PARCEIROS 

Tivemos o prazer de receber no dia 02.10 aqui na Cooperativa o nosso parceiro o Rotary Club de São Paulo Vila Alpina, para uma visita com o grupo de Rotary 
Internacional, que veio dos Estados Unidos para fazer um documentário sobre o projeto de subsidio global da Fundação Rotária, que investiu R$180.000,00 em nossa 
Cooperativa, e que foi aplicado na compra de mais uma esteira de elevação de resíduos, carrinhos de movimentação, big bags e uma esteira de rejeito. Esses equipamentos 
possibilitarão a Recifavela aumentar seu grau de produção em 50%, com novos postos de trabalho em 100%, além de podermos falar da qualidade de vida que melhorou 
muito para todos os cooperados, que agora tem muito menos dificuldades em comparação a situação anterior, por que hoje temos equipamentos adequados para realização 
de todo o trabalho da cooperativa, carrinho com rodas, temos uma esteira que leva o material até as mãos dos cooperados e claro sem muito esforço físico, já que na 
Recifavela 80% do grupo são mulheres entre 25 a 50 anos. Com esta ajuda do Rotary Club de São Paulo Vila Alpina, estamos evoluindo a cada dia, e FECHAMOS AINDA 
PARCERIA PARA AULAS DE ALFABETIZAÇÃO PARA OS COOPERADOS, com a Rotariana Ana Maria, que sempre nos ajudou muito e ainda nos ajuda.  

Agradecemos muito a todos os rotarianos que acreditam na Cooperativa Recifavela, na nossa missão e foco.  Sabemos que nossa missão é ousada, mas com foco e 
direcionamento permaneceremos firmes e fortes em busca de melhorias contínuas.  

No dia 9 de outubro a blogueira 

compareceu na cooperativa Recifavela a fim de divulgar a campanha 

SEPARE NÂO PARE. O vídeo atingiu 205.913 visualizações, 34 Mil 

Curtidas, Julia esteve na cooperativa Recifavela gravando mais um 

vídeo com cooperados, dessa vez falando de reciclagem. Sendo 

assim, ela se expressa de uma maneira com que o público alvo venha 

a participar da campanha SEPARE NÃO PARE, com instituído de 

realizar a logística reversa. 

Para a cooperativa foi de suma importância, pois em vídeos de 

qualidade e que são muito bem feitos em cima do interesse do 

público alvo, tem um enorme potencial de visibilidade, onde 

consegue transmitir a valor dos três tripés: ambiental, social e 

econômico. 

SEJA UM VOLUNTARIO NA RECIFAVELA 

A Recifavela busca voluntários para atuar no 

novo espaço “Canto da Leitura / Biblioteca”, para 

que seja desenvolvidos projetos como: oficinas, 

atividades recreativas, palestas, reforço escolar, 

cursos de férias – inglês / francês / espanhol, 

para cooperados e pessoas da favela, mais antes 

que você diga  que não tem tempo, vale frizar que 

estamos solicitando sua participação, sua ajuda, 

pois temos intenção de propor as mães que 

trabalham conosco um espaço onde possam 

deixar seus filhos na epocas de férias escolar, 

enquanto elas trabalham. 

Participe, seja um voluntario, venha ser a 

diferença Doe seu conhecimento e ajude a 

recifavela.   #SouFavelaSouReciFavela 
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HISTÓRIA DA RECIFAVELA – DEPOIMENTOS 
A MAIS TRADICIONAL CORRIDA DE RUA DO BRASIL, A SÃO SILVESTRE, CHEGA À 93ª EDIÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

Neste ano de 2017, um de nossos cooperados, de nome: Josevaldo também conhecido como (Pequenino ou Baixinho), irá representar a 

Cooperativa Recifavela e todo movimento de catadores. 

Notas sobre ele: Josevaldo é natural de Salvador, devido às dificuldades, 1998 resolveu se mudar para Minas Gerais para tentar uma nova 

vida, mais ainda enfrentando algumas dificuldades, então em 2001 resolveu trazer para São Paulo sua bagagem cheia de sonhos, força, há 

busca de emprego. 

Chegando aqui o mesmo conseguiu emprego, trabalhou no Pão de Açúcar, na faculdade de Limpeza, o 

mesmo morou de aluguel durante um bom tempo, pois nunca ficou parado, mais com crise, e desempregado 

o mesmo entrou para estática de morador de albergue, mais como um bom Brasileiro (não desiste nunca), 

não abaixou a cabeça, e continuou na luta, foi assim que entrou em umas das organizações parceira da 

Recifran e logo veio para Recifavela, aonde vem se destacando com sua responsabilidade, força de vontade e 

seu sonho de conquista seu espaço. O mesmo vem demostrando interesse em diversos projetos que a 

cooperativa vem planejando junto com a Rotary Club, e entre outros cooperados que trabalham conosco, o 

próprio resolveu dedicar seu tempo inteiramente ao trabalho, ou seja, trabalha os dois turnos aqui na 

Recifavela, já que o albergue só serve para dormi. Muito dedicado, pois evita fica nas ruas, e no seu tempo 

livre corre 20 km (sábado e domingo).    

A Recifavela irá ajudar com o valor da inscrição, e todos os equipamentos necessários. Estamos em busca de alguns profissionais (Professor 

de educação física), parceiros, que possa ajudá-lo e apoia-lo nessa iniciativa junto à cooperativa. 

Desde de já a Recifavela, quer parabenizar esse cooperado e dizer que temos orgulho em tê-lo em nossa casa. Sucesso e queremos você 

sempre assim correndo para seu futuro. Recifavela fazendo sua missão concretizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RECIFAVELA SERA 

REPRESENTADA PELO 

COOPERADO JOSEVALDO 

 

CAMPANHA DE DOACAÇAO DE RESIDO 

A Recifavela continua recebendo doações de Material 
Reciclável. 
Faça sua parte para com o meio ambiente, dê 
o destino correto aos seus materiais recicláveis. 
Destine para a Recifavela materiais como: Isopor, 
papelão, papel, plástico, ferro, latinha, Material 
eletrônico, Tetra Pak. 
 
 
 

RECIFAVELA RECICLOU EM DOIS MESE 

 

DATAS AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

TONELADAS 59.615,40 81,375 5.388,50 

REJEITO 9582 5,000 10,005 

COOPERADOS 35 45 40 

 

JOGO – CORAÇÃO DE METAL 

Os alunos da Universidade Anhembi Morumbi, 

campus Vila Olímpia, desenvolveram um jogo 

baseado na história da Recifavela e do Instituto GEA. 

Coração de Metal é um jogo de aventura com 

conteúdo educativo, onde incentiva o reuso dos 

materiais, e revelar sobre o descarte do lixo eletrônico, 

o mesmo mostra como e onde deve ser descartado e 

como ser descartado um jogo bem simples, mais 

muito bem estruturado.  

Só temos que agradecemos aos alunos que veio até a 

Sede da Recifavela, que buscou aprender, conhecer, 

se informar de como é feito a separação do lixo 

eletrônico. NÃO FIQUE FORA DESSA: Corra para o 

seu aparelho celular, que tenha o sistema androide e 

faça download. 
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ANO DE - 2007.  A Recifavela foi fundada em 2007 com a junção de jovens e catadores de materiais recicláveis.  
 
ANO DE - 2008. FOI ONDE TUDO COMEÇOU! Com o envolvimento de alguns jovens, desses jovens alguns estão até hoje na RECIFAVELA, 
são eles Maria Lilian Nascimento, Cristiano Cardoso e Josimeire Nascimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Lilian – (Atual Presidente) 
- Era um assunto muito diferente da realidade, mas para mim sempre foi interessante, mesmo sendo algo desconhecido e 
totalmente diferente de tudo o que já havia escutado. Não acreditava que uma pessoa de baixa renda pudesse ser dono do 
próprio negócio, e assim, nunca mais ficar desempregado. Mais essa ideia era fantástica, tudo dependia da nossa força de 
vontade, sabia não seria fácil, mais mesmo assim entramos nessa história, sem nenhum recurso, mas tínhamos uma pessoa 
que nos ajudava via MDF (Movimento em Defesa do Favelado), que nos dava suporte de como fazer os procedimentos, de 
como seria os processos, e esse suporte foi a base para chegar onde estamos hoje. “Agradecemos demais ao MDF e ao 
Padre Patrick Clark que ajudou financeiramente a manter este suporte dentro da Recifavela, que com essa ajuda, 
conseguimos avançar alguns obstáculos mais rapidamente” 
MOMENTO DE DIFICULDADE: - Nesse período de 10 anos de Recifavela, “teve um dia em que estávamos todos juntos 
indos embora de uma formação no Jd. Elba, e aconteceu um fato em que saíram alguns integrantes, então olharam para nós 
e falaram, e agora o que será da Recifavela? Eu disse: - Ainda não acabou, temos membros que podem fazer as coisas 
decolarem. E graças a persistência, conseguimos fazer com que a cooperativa se permanece. 
“CONQUISTA: A assinatura do convênio da Recifavela junto a Prefeitura, pois isso era algo que estávamos correndo atrás 
fazia muito e é o que mais mexe comigo” 
REAL IMPORTANCIA: Agora que já se passaram 10 anos de Recifavela ser uma das personagens principais do canal do 

Youtube da Recifavela, é gratificante ser reconhecida. “Tudo o que conquistei saiu da reciclagem, meus filhos, roupas e 

alimentação. Saiu todos os dias do meu trabalho com muito amor, representando a MULHER favelada e catadora 

 Josimeire – (umas das fundadoras) 
- Participei de uma formação com duração de seis meses, sobre Economia Solidária e depois fundamos a Recifavela. No 
início estava firme e forte, porém contra a vontade da minha família, que naquele tempo não sabia a diferença entre uma 
cooperativa e uma empresa. Pois naquele momento o sonho da minha mãe era me ver com carteira assinada. Eu ia 
escondida para a Recifavela debaixo do viaduto e a roupa que usava lá deixava na casa da minha prima, para minha mãe 
não ver., mas foi algo muito interessante para mim. 
MOMENTO DE DIFICULDADE: - Como morávamos na casa da minha avó, eu precisava ajudar em casa a pagar as contas 
e então por conta disso precisei sair da cooperativa após 1 ano de luta, éramos todos juntos como companheiros, mas a 
necessidade falou mais alto e ainda assim durante esse tempo acompanhei a cooperativa em todas as suas conquistas.  
MARCOU: Mas a conquista que mais me emocionou foi voltar após nove anos e ver tudo o que foi construído e conquistado 
pela Lilian e Cristiano e também pelos cooperados, pois antigamente era debaixo de um viaduto sem estrutura e agora 
voltar para a Recifavela uma cooperativa totalmente equipada com a estrutura e seriedade de uma empresa. Foi muito 
bacana voltar e poder aprender mais do que em uma escola. Na Recifavela o aprendizado é diário e isso motiva a estar a 
cada dia aprendendo e se transformando. 
REAL IMPORTANCIA: E agora com minha volta há 1 ano atrás, vejo tudo mudado, vejo aqui uma coisa totalmente diferente 
de onde eu trabalhava com carteira assinada, pois aqui há espírito e garra de uma grande empresa, uma liberdade que 
poucas empresas dão e um foco muito grande em todos. O Fato de ser uma personagem neste canal me faz sentir uma 
coisa   chamado reconhecimento, uma coisa ótima para a vida, aprender coisas novas, onde você sente-se bem”. 
 

 Cristiano - (Tesoureiro)  
- Também conhecido como. Santista, fala sobre sua trajetória na Recifavela: - Sou uns dos fundadores, estou desde primeiro 
momento, ou seja, 10 anos dentro e junto com a Recifavela. Tenho orgulho de ter iniciado e permanecido até hoje fazendo a 
diferença a cada dia 
ENVOLVIMENTO: - Para mim foi um DESAFIO, é isso que eu gosto, então resolvi encarar novos desafios. Aprendi muito 
com todos que se envolveram com a Recifavela durante todo tempo. Conheci muitas pessoas que me orientou, para executar 
a mudança na minha vida e ter um pensamento de um mundo melhor para todos. Mesmo com toda a dificuldade, obstáculo 
persistiu e se tornou meu sonho. 
MEXE COMIGO NA RECIFAVELA: - O que me cativa e ver, pessoas entrando e saindo e deixando um pedaço se si, foram 
pessoas que participaram e contribuíram para o meu sonho evoluir. 
Entrar em uma faculdade, de obter ajuda em um determinado tempo, porém isso tudo foi uma ilusão e eu me sentia como se 
estivesse em um filme de naufrágio, jogado em uma ilha, e então, quando chegou o resgate, nós no caos aprendemos a 
fazer mil coisas e então nos deparamos com outra realidade e outra civilização. 
CULTIVOU: - Todos os momentos foram de crescimento pessoal e profissional, aprendi com diversos fatores positivos e 
negativos, entre conquistas e derrota. Com este novo meio de comunicação, com a população, acho muito importante para 
que todos possam saber o que estamos fazendo e isso traz um novo olhar para nós catadores e para as cooperativas perto 
da sociedade. A Recifavela está entrando em 2018 com muitas ideias e muitos objetivos a serem alcançados. 
REAL IMPORTANCIA: UMA DELAS JÁ INICIOU QUE É O BOLETIM INFORMATIVO E AGORA O NOSSO CANAL NO 
YOUTUBE. ISSO É UMA CONQUISTA DE NOVOS EMPREENDEDORES NO MERCADO QUE SE MOVE A CADA DIA. 
“TUDO ISSO, FOI UMA CONQUISTA DA NOSSA LUTA, DE ACREDITAR QUE PODEMOS FAZER UM NOVO MODELO 
DE NEGÓCIO”. 

 
 

 

 

MUNDO PEQUENO – 

REENCONTRO 

 

A cooperada Girlene G. Santos que já trabalha a 5 anos na cooperativa, reencontra seu primo que há 10 anos que não se viam. Após a busca 

por trabalho, Almir A. de Andrade iniciou o trabalho na cooperativa Recifavela onde a mesma já trabalhava. E devido algumas lembranças, 

surgiu dialogo de infância, onde eles poderão perceber que faziam parte da mesma família. Os mesmo então foram matar as saudades da 

família, conversar, relembrar momentos passados e hoje eles estão próximos e trabalhando aqui na Cooperativa Recifavela. 
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