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PLATAFORMA DE DESCARTE 

Catadores realizaram um curso na USP (Universidade de São Paulo) 
para se especializar na separação dos componentes eletrônicos, 
junto ao Projeto Descarte Legal, uma parceria com o laboratório de 
sustentabilidade da Poli na USP e o Instituto GEA. Movimentando 
assim a economia e a geração de renda à inclusão digital: 
alternativas para o lixo eletrônico. 
Quantos computadores e impressoras você já teve até hoje? E 
aparelhos de telefone celular? Na Era Digital, com o rápido avanço da 
tecnologia e o crescente aumento do consumo, é raro encontrar 
alguém que não queira ter o último modelo de celular ou o 
computador mais moderno. 

Porém, quando você decide trocar o seu aparelho eletrônico, vê 
apenas a possibilidade de se livrar de uma “sucata” ou melhor, de um 
“lixo tecnológico”. Se você tem produtos que precisam ser reciclados 
e não sabe como? 

Nós reciclamos para você! 

A GACO OFERECE O DESCARTE DOS E-RESÍDUO SEM SAIR DE 
CASA. 

Colabore com a cidade de São Paulo, dedicando apenas alguns 
minutos, a se tornar uma cidade mais sustentável, descartando seu 
resíduo eletrônico de forma prática e totalmente sem custos para 
pessoas físicas e coletivos. 

COMECE AGORA, entre no site e faça seu cadastro: 
https://www.gaco.com.br/ 

 

 

Disque coleta: (11) 3435-2655 

Tipos de eletrônicos: Todos. 

 

IMPORTÂNCIA DE RECICLAR 

A Recifavela desde 2007 vem executando seu trabalho para 
sociedade e poder público, com eficiência e transparência. 
Aplicando os pilares com eficácia, sendo eles: 

 TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE 

Social: Reconhecer e aceitar a diversidade. 

Ambiental: A preocupação ambiental acompanha a cooperativa 
desde sempre.  

Econômico: Trabalhar de uma maneira honesta, obtendo um 
rateio e acesso a contas bancaria. 

Sendo assim, iremos descrever o quanto o processo de 
reciclagem geram benefícios às cooperativas. 

PRODUÇÃO DE MATERIAIS RETIRADOS DO MEIO 
AMBIENTE PELA RECIFAVELA EM 2018 

� No período de janeiro á junho de 2018: 

Produção de material triado: 445.334,59 toneladas 

Produção de vendas: 443.000,00 toneladas 

Produção de Rejeito: 5.258,52 toneladas 

 

A MAIS NOVA CAMPANHA - MOTO 

COLETA 

Iniciamos com mais um desafio, em busca de parcerias e partindo 
do princípio da prestação de serviço que iremos oferecer para 
alguns clientes específicos, onde teremos que executar coletas 
com pequeno volume de materiais. 

 

A obtenção do automóvel irá nos proporcionar a realização de 
nossos serviços, com toda a rapidez e a praticidade. A princípio, 
teríamos dois pontos de coletas que a motocicleta irá nos 
beneficiar de uma maneira vantajosa. 

A Moto Coleta também irá nos proporcionar a facilidade em 
atender as necessidades da plataforma digital, onde iremos 
executar as coletas dos materiais eletrônicos. 
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 A estrutura organizacional é o elemento fundamental para que se mantenha o foco nos seus objetivos, depois de definidos a 

Missão, a Visão e os Valores que servem de base para definição de como vai dirigir suas atividades no mercado. 

 Foi feito um estudo de layout para ambientes corporativos e por meio deste, descobrimos que é fundamental para recriar e 
reorganizar o local de trabalho, assim transformando em um lugar agradável. Para as pessoas que passam mais tempo no 

trabalho do que em casa com seus entes queridos, proporcionando um ambiente harmonioso e essencial para melhorar as 

relações de trabalho. 

Portanto, investimos neste quesito para que pudéssemos ser mais receptivos, tanto para os próprios cooperados quanto 
para os visitantes, parceiros e etc. 

Prezo pela plena democracia e a confiança no outro como elemento de união de pessoas “Todos participam de reunião 

mensal de avaliação de resultados e de encontro quinzenal de alinhamento. Temos um software de gestão interna no qual 

tudo é lançado e todos têm acesso”. 

A Recifavela decidiu dispor de um ambiente de recreação junto ao nosso canto da leitura, para os cooperados. Buscamos 

investir em um cantinho “anti-estresse” com videogames, sinuca, mesa de dama e dominó, e até puffs e poltronas 

acolchoadas para uma possível soneca. 

 

O laudo AVCB, é um documento elaborado pelo Corpo de Bombeiros, o qual atesta que uma vistoria foi feita e que 
determinada edificação atende a todos os critérios de segurança e prevenção contra incêndio.  

A Cooperativa Recifavela neste ano de 2018 está realizando as adequações com a ajuda da Sra. Ana Maria de Lima Forli do 

Rotary Club Vila Alpina e o auxílio do Bombeiro Ricardo Rodrigues para retirar esse laudo, sendo assim, nosso galpão está 

em ordem com as NR’s de segurança, as mangueiras, extintores, quebra vidros e sensores de incêndio. 

IMPORTÂNCIA 

Dentro de uma noção prática e universal, possuir o AVCB é elemento fundamental para a obtenção de outros tipos de 

documentos importantes como o Alvará de Funcionamento e o  AVS (Auto de Verificação de Segurança). 

BIBLIOTECA + SALA DE JOGOS 

TRANSPARÊNCIA NA OPERAÇÃO 

AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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LOJA VIRTUAL 

A loja Virtual, surgiu com o intuito de divulgar nosso 

trabalho e expandir nossa marca no mercado. A marca que 

nos referimos é o nosso referencial der ser favela e 

recicladores. 
Contudo, demos início às vendas on-line de alguns produtos 

personalizados e de alta qualidade, que nos representa para 

o público que já conhece nosso trabalho e para os que 

desejam conhecer. 

A loja #SouFavela pode ser encontrada no próprio site: 

https://www.recifavela.com.br/shop ou na pagina do 

mercado livre: https://lista.mercadolivre.com.br/recifavela# 

 

 

 

CANAL DO YOUTUBE 

 
 

 

   

 

  

 

CAMPANHAS 

DOAÇÕES DE MATERIAL 

Executamos a retirada dos materiais 

em qualquer local de São Paulo, 

porém cobramos uma prestação de 
serviço para as empresas de médio a 

grande porte e em condomínios 

coletamos sem cobrar nenhuma taxa. 

Caso a empresa tenha o interesse de 

trazer o material na cooperativa não 
há nenhum custo. 

O nosso canal do youtube já foi inaugurado, e em 

breve teremos o lançamento de mais um vídeo 
divulgando um pouco mais sobre a Recifavela.  

É por meio desta gravação, que iremos mostra as 

etapas onde acontecem a execução das nossas 

atividades que acontecem no decorrer do dia a dia. 

Cada vídeo será direcionado para uma devida 
importância, para que todos os públicos possam 

compreender a mensagem que será transmitida, 

através de cada cooperado. 

Luz – Câmera – Ação... Gravando! 

COMPRA DE LATINHAS 

A Cooperativa também trabalha 

comprando latinhas e outros tipos de 
materiais, desde que esteja totalmente 

separado. Exemplo: Pead branco, 

Pead colorido, Pet azul, Pet verde, 
entre outros. 

RECIFAVELA DIGITAL 
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DINÂMICA DE GRUPO PSICÓLOGOS 

 
 

 

   

 

  

 

CURSOS OFERECIDOS PARA COOPERADOS 
 

 
 

   

   

 

  

 

PARCERIA COM ALUNOS DAS UNIVERSIDADES 

 

 

Os cursos abaixo foram oferecidos por alunos da 

universidade Uninove, onde todos os cooperados que 

tivessem interesse pudessem participar das aulas, que 

estavam sendo ministrada aos sábados. 

Psicologia financeira – O consumo consciente está 
totalmente ligado com a Educação Financeira, pois 

quando utilizamos os 4 pilares: diagnosticar, sonhar, 

orçar e poupar -, verificamos se estamos gastando 

mais do que ganhamos, descobrimos onde estão os 
desperdícios, priorizamos os nossos sonhos, damos 

prioridade às coisas que são realmente úteis para a 

nossa vida e para a nossa família, e adequamos o 

nosso padrão de vida.  

Alfabetização e inclusão digital – pessoas que 
não sabiam escrever e nunca tinha mexido no 

computador.  

Inclusão digital – Auxiliando o uso de pesquisa, 

pacote Office, e o sistema catafacil. 

Aulas de inglês – básico iniciou para todos os 

cooperados com um pequeno investimento financeiro. 

O Objetivo das dinâmicas de grupo é integrar, 

refletir, apresentar e promover o conhecimento 

entre as pessoas. Através delas é possível analisar 

comportamentos e emocional de cada pessoa ou 

grupo. Os estudantes de psicologia da Universidade 
Uninove, acompanham a cooperativa, realizando 

este belo e prazeroso trabalho a 9 anos. 

A Recifavela valoriza e acredita que este trabalho é 

de extrema importância, pois as dinâmicas de 
grupo incentivam a comunicação, o modo de agir e 

pensar dos cooperados, resultando em uma 

transformação no âmbito pessoal e profissional dos 

mesmos. 

Cada dinâmica apresentada foi muito bem 
elaborada pelos profissionais da psicologia, 

utilizando de técnicas que exploram e facilitam a 

troca de experiências e a comunicação dos 

cooperados participantes, onde os resultados são 
percebidos no dia-a-dia, nas atitudes e na maneira 

de pensar do cooperado que passou por este 

processo, ou seja, as dinâmicas de grupo só vêm 

para acrescentar de forma positiva a bagagem da 

Recifavela. 


