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NOSSA COOPERATIVA RECIFAVELA 

SUA TRAJETORIA 
 

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.  
Durante este ano o grupo participou da luta dos catadores, 
junto ao Fórum da Zona Leste, Senac Vila Prudente, Movimento 
Nacional dos Catadores, Grupo de Trabalho no Gaspar Garcia e 
estiveram presentes em várias reuniões junto a Câmara de 
Vereadores da Cidade de São Paulo e realizaram o curso de 
cooperativismo. 
ANO DE – 2009. APODEROU-SE 
Ocupamos o espaço embaixo do Viaduto Grande São Paulo, 
onde estava às obras do fura fila apenas com quatro cooperados 
(Cristiano, Lilian, José Airton, Manoel e Junior), limpamos o 
espaço, colocamos nossa placa no portão, começamos a colocar 
a cooperativa para funcionar, mesmo sem nenhuma estrutura 
financeira, sem ponto de coleta e sem veículo, e assim surgiu a 
Cooper – Recifavela, sempre com o apoio do Padre Patrick.  
No segundo semestre do ano enviamos um projeto para a 
compra de um veículo no valor de R$ 15 mil reais, para o 
“Investimento Reciclável” com antigo banco real.  
Participando de reuniões com o SENAC Vila Prudente 
conhecemos pessoas como o Willian, Rotary Club Vila Alpina e 
Rosana da nossa escola.  
Neste ano MDF (Movimento em Defesa dos Favelados) foi 
contemplado com o 1º Projeto FEMA (Fundo do Meio 
Ambiente), o projeto tinha duração de seis meses com 
formação de cooperativismo e educação ambiental.   
No início do primeiro semestre nosso projeto era a compra de 
uma Kombi, foi aprovado, então efetuamos a compra da Kombi 
92 gás e gasolina Modelo Cabrita, onde nos ajudava a realizar as 
poucas coletas que nós tínhamos.  
E mesmo com os altos e baixos, no final do ano conseguimos o 
valor do nosso primeiro rateio de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
para cada um dividir com os 4 cooperados. 
ANO DE – 2010.  PROJETO 
Logo ao iniciar o ano, em fevereiro sofremos uma grande 
enchente onde perdemos todo o nosso material que já estava 
preste para a venda e com essa fatalidade ficamos sem o 
material e sem sobras. Mais mesmo assim continuamos 
acreditando no nosso sonho, e convidamos mais pessoas para 
se unir ao grupo, indo atrás de mais pontos de coleta. 
E mais uma vez no final do ano sofremos mais uma enchente, 
desta vez a enchente quase levou o nosso único bem, a Kombi. 
Ficamos meses sem a Kombi e com uma dívida gigantesca de 
manutenção.   
FATOS DESCONHECIDO  
Mesmo nós embaixo do Viaduto com poucos recursos, 
conseguimos em pouco tempo ser uma cooperativa 
diferenciada de muitas outras cooperativas que já estava há 
anos no mercado. 
ANO DE – 2011.  ABERTO PARA O MUNDO  
Neste ano recebemos muitas   visitas do Brasil e do Mundo, 
mais ainda sim, tivemos muita chuvas e tempestade na cidade 
de São Paulo, sofremos 7 enchentes no ano, mais 3 foram tão 
fortes que devastou todo o nosso local de trabalho, nos 

deixando em um pequeno espaço para triagem e 
armazenamento do material. 
ANO DE – 2012. ANO ROTINEIRO 
ANO DE - 2013. A VITORIA  
Depois de muitas lutas junto a Subprefeitura da Vila Prudente, 
finalmente conseguimos o nosso espaço era um Galpão cedido 
pela Prefeitura de São Paulo. Com essa vitória veio junto outros 
desafios que nós teríamos que superar. 
ANO DE – 2014. INSTALAÇÃO NO GALPÃO 
A Cooperativa recebeu de doação da Prefeitura uma Esteira e 
do Cempre uma empilhadeira Elétrica, um Triturador de Vidros, 
cintas ergométricas e cooperativa com organização e pintura. 
ANO DE – 2015. REDE PAULISTA 
Através da Rede Paulista a Recifavela conseguiu se estruturar 
um pouco mais: com Prensas, empilhadeira elétrica e um 
Caminhão Baú e computadores. E realizando sempre algumas 
compras de equipamentos. 
ANO DE – 2016. IMPLEMENTAÇÃO 
Em parceria junto ao Rotary Club Vila Alpina e Rotary Club 
Internacional conseguimos ganhar nossa segunda Esteira 
Completa, Carrinhos de Big Bag´s e ganhamos também uma 
Esteira de Rejeito. A Recifavela fazendo a adequação das NR na 
parte elétrica e segurança do trabalho, instalando softwares 
como a cata fácil, reacomodamos o layout do galpão. 
ANO DE – 2017. SENDO REFERÊNCIA 
Devido a parceria com Novelis, Reciclazaro, Instituição Educare, 
ganhamos uma Biblioteca completa para instalar em dentro de 
nosso espaço. Criamos mais um período de trabalho, passamos 
a executar o planejamento estratégico com mais rigor. 

  

Agradecimentos 
Ninguém é nada sozinho e se queremos fazer algo grande, 
importante e que nos traga orgulho, precisamos fazer em equipe. 
Alcançar o sucesso com um esforço coletivo é muito mais 
prazeroso. Trabalhando em equipe ficamos mais motivados e 
comprometidos, afinal uns dependem dos outros, e todos são 
responsáveis pelas falhas e pelo sucesso. Por isso, o trabalho em 
equipe deixa todos mais fortes. O trabalho em equipe é união e 
amizade em prol de um bem e de um objetivo comum, sendo 
assim, a Recifavela AGRADECE a todos “parceiros, cooperados, 
amigos”, desde sempre ao MDF (Movimento em Defesa dos 
Favelados) que está sempre nos auxiliando na parte 
administrativa, com a construção do planejamento estratégico, 
em especial ao Padre Patrick, CLAUDIO e ANDRÉ que no apoio, 
acreditou e nos incentivou desde início. Agradecemos ao Rotary 
Club Vila Alpina, por estar sempre junto sendo um parceiro fiel, em 
especial a Dona ANA. Ao Senac por acompanhar nosso trabalho, 
vivenciando nossa luta, Reciclazaro, em especial “CIDO e CAMILLE” 
uma amizade que vai muito além de um projeto social, que vem 
sempre acreditando nos nossos sonhos, nos apresentando ideias 
para desenvolver melhoria em nosso trabalho. MUITO OBRIGADO! 

A Cooperativa ReciFavela 
Missão: Reinserir na sociedade pessoas vulneráveis através de uma 
gestão que garanta geração de renda e contribua com o impacto social, 
ambiental e econômico. 
Visão: Ser uma nova visão de gestão de cooperativismo para se tornar a 
melhor cooperativa do Brasil. 
Valores: Qualidade de Vida; Ética; Liderança; Organização; 
Transparência e Alegria 
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Inauguração 
Depois de 10 anos de existência a Recifavela tem 
orgulho de apresentar a todos parceiros site: 

www.recifavela.com.br, Boletim Informativo, 
Cantos de Leitura, Canal do Youtube.  
Ambos têm como objetivo apresenta há todos 
interessados nossas atividades que deverá acontecer 
durante o ano letivo, mantê-los informados sobre a 
campanha de doação, atividade e projetos. 
Agradecemos em especial a moradora de um prédio 
que se propôs a desenvolver o site, parabéns pelo 
grande trabalho. 

Depoimento 

Desenvolver um trabalho dentro da ReciFavela, é um paradigma 
bem desafiador em vista das outras cooperativas, pelo simples fato 
que existe um universo de planos para aquele local de trabalho. 
Sendo assim, ao mesmo tempo que alunos de universidades, 
representantes de parceiros chegam para levar um conhecimento 
especifico para dentro do ambiente, eles adaptam-se ao novo com 
a realidade imposta lá dentro. Mais o estudo favorece o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional que 
possibilita criticar, inovar, bem como lidar com a diversidade, 
favorece o desenvolvimento de habilidade profissional em situação 
real, qualificando o futuro profissional para o mercado, buscar a 
integração de conteúdos e experiências realizadas. Promover 
interação entre a Universidade e a comunidade. 
Alunos: Curso Engenharia de Produção – Universidade Anhembi 
Morumbi. 

ALERTA  
A Recifavela está sofrendo muito com falta de material reciclável   estamos recebemos um volume médio da prefeitura, e 
estamos buscando pontos na região, num raio de 17 km   para poder atender nossa necessidade e para poder manter os 
dois turnos. Temos capacidade, potencial para operar as duas esteiras, por período, abrindo mais 15 postos de trabalho por 
período.  
Pedimos atenção de todos para este fato, a Recifavela precisa da sua ajuda para abri mais posto de trabalho e da 
oportunidade para pessoas vulneráveis, que sobrevive desta realidade e fazer com que você dê um destino correto para 
seu resíduo de materiais recicláveis.  

Recifavela e Favela 
São dois mundos que não tem como falar de um sem falar do outro.  
#SoufavelaSouRecifavela, esse é nosso lema! Esta frase já marca uma afirmação da nossa identidade frente a sociedade que 
somos favelado e não coitado, que podemos sim ter uma grande empresa. A Recifavela é uma afirmação que mostra a 
realidade para sociedade que na favela não existe só jovens sem sonhos e objetivos.  Cristiano e Lilian são uns dos 
exemplos vivos que jovens favelados têm sonhos, persistência, garra, eles são protagonistas da sua história e ainda hoje 
continua sendo espelho/ referência para outros jovens.  Estão sempre lembrando aos jovens, o que a mídia impõe (que a 
população periférica não é capaz de conquistar seus sonhos).  E para aqueles que não acreditaram este aí outro contexto da 
historia. Mostramos que somos capazes, iniciamos sem nada hoje vocês podem ver que não temos tudo que queremos, 
mais temos grande parte do que já sonhamos concretizados e que não estamos sozinhos temos grande amigos e parceiros 
que apoia nossa história. Como diz um ditado periférico: “ Você pode sair da Recifavela mais a Recifavela não sai de você”. 

Projeto Favela Graffit 
 

Em 2016 a Recifavela ajudou a realizar o projeto “favela Gaffiti” 
junto com o Eco Informação e o Cine Favela, deu grande passo 
contribuindo com a cultura artística dentro da Favela Vila Prudente 
(favela mais velha de São Paulo). O Grafiteiro Flavio Moden 
ministrou uma oficina, onde crianças se inscrevia gratuitamente e 
recebia o material para realização do curso, iniciou com 6 crianças 
e terminou com 15 crianças. Neste projeto a Recifavela conseguiu 
cadernos, lápis de cor, spray e tintas para elabora primeira oficina 
favela grafite. Através desse projeto, surgiu a “favela sustentável” 
onde 50% do material que é retirado da favela, o investimento 
retornara a favela em forma de atividades sociais.  
#SouFavelaSouReciFavela. 
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Realizar um sonho. 
O desejo de fazer algo diferente. 
Ser a melhor cooperativa. 
Não queríamos apenas nos prender em trabalhar 
com coleta seletiva, mas devido às dificuldades 
impostas no início, tivemos que guardar alguns 
sonhos para se caso desse certo pudéssemos 
executá-los futuramente. Então fomos vencendo as 
grandes dificuldades, desde o início até os dias de 
hoje. Após 10 anos de história, temos um grau de 
analfabetismo muito alto a inda, devido a 
vulnerabilidade, dificuldades, exclusão social que os 
nossos cooperados enfrentam diariamente, mais 
temos como missão diversas metas, para melhorar a 
qualidade de vida de cada um dentro da cooperativa. 
A Recifavela nasceu da dificuldade, então mesmo 
que não seja fácil, estaremos sempre sonhando e 
buscando meios. Uns dos principais focos é fazer 
com que os cooperados voltem a estudar. Este sonho 
tão esperado, já foi executado durante um período 
de 6 meses, praticando a leitura e a escrita com aulas 
dentro da cooperativa, ministrada por uma 
cooperada formada em pedagogia, todas as sextas-
feiras. 

Curso: Brigada de Incêndio 

Com o Apoio da Novelis e Reciclazaro a Recifavela 

participou do 1º Curso de Brigadista em 2015. Em 

2016 a Recifavela participou pela 2º do curso 

levando quinze cooperados, uns estavam apenas 

reciclando o curso e outros estavam lá pela primeira 

vez e em 2017 pela 3° vez formalizamos Brigadistas 

e participamos de um simulado de evacuação, esses 

dois últimos anos a cooperativa investiu com 

recursos financeiros próprio. 

E graças a ajuda desses parceiros fiéis, citados 

acima, conseguimos comprar novos extintores, 

recarregar os que já tínhamos e adquirimos uma 

prancha de primeiros socorros, já que fizemos um 

curso básico na Rochacara Ecofire. 

A Recifavela executou a compra da mangueira para 

o hidrante, bicos novos, colocamos placas 

sinalizadora em todo o galpão conforme a NR23. 

Equipe de evacuação: 

 

Líder da Brigada: Senhor José Carlos (Alemão) 

Depoimento do cooperado Alemão: 

“Os escolhidos são prioridade! ” 

UNINOVE x RECIFAVELA 

Tudo teve início em um simples contato com a psicóloga 
Mariana Aron, a mesma acompanhava os cooperados da 
Recifavela. Ela realizava trabalhos em grupos, para praticar 
o convívio diversificado e trabalhar a aceitação, respeito 
com o outro, junto ao projeto FEMA (fundo do meio 
ambiente). 
Após o termino desse trabalho, a parceria permaneceu, e 
já vem há 8 anos de muita conquista. Com estagiários 
(alunos) de psicologia fazendo um belo trabalho junto com 
a Recifavela e ao MDF (movimento defesa dos favelados), 
este trabalho é muito importante para a Recifavela já que 
todos nós tempos que ser compreendido/ respeitado 
como ser humano, (dialogar – falar e ouvir orientações).  
No ano de 2016 a professora Ivana realizou um trabalho 
com o grupo de mulheres sobre empoderamento e com 
homens o papel de um líder e respeito juntos com 
mulheres que estão no mesmo local de trabalho.  

  

Ter um espaço 
Queríamos dar a possibilidade do cooperado ter 
acesso a maior riqueza do ser humano conhecimento 
através de livros, palestras, exposições e formações.  
Que para uns é apenas um livro e para o 
desconhecido é o universo estudos.  
Quando supomos que este sonho estava distante, 
surgiram grandes amigos, parceiros e grandes 
empresas apostando mais uma vez em um ser 
humano melhor (Novelis, Reciclazaro e Educare), 
com uma proposta de implementar o projeto de uma 
biblioteca. Ter um espaço, onde teríamos acesso 
diretamente com livros de qualidade, um ambiente 
adequado para futuras formações, ter um lugar para 
ter aulas de alfabetização, canto de leitura para 
todos. Já havíamos colocado em nosso 
planejamento, ter um lugar como esse e 
conseguimos bem antes do que o planejamos.  
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