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Pra mim é muito importante saber que através da reciclagem, além de tirar o meu sustento
eu estou contribuindo com o meio ambiente.
E como muitos sabem, existem várias tipos de materiais que demoram cerca de anos para
se decompor.

E com isso criamos um meio ambiente muito ruim para o futuro (sem a reciclagem).
Aqui mesmo, na comunidade onde eu moro, antes de ter as construções, nós podíamos ver
que quando chovia logo acontecia uma enchente.

Os materiais que poderia estar sendo reciclado estavam ali no rio, causando muitos
problemas até mesmo para os moradores, invadindo muitos lares. Antes via esse tipo de
situação com muita frequência, mas hoje Graças a Deus já vemos muitas pessoas que
entenderam que precisamos da reciclagem em nosso dia-a-dia, vemos também muitos
lugares abertos no ramo da reciclagem (ferro velhos) e tem ajudado muito.

SUA VOZ, NOSSA VOZ: Extra Cidadão

MEIO AMBIENTE
VOCÊ  SABE O QUE ISSO SIGNIFICA?

Meio ambiente são todas as coisas com vida e sem vidas existentes na terra ou em
outro lugar que por sua vez afetam outros ecossistemas existentes na terra e na vida
dos seres humanos, já o ecossistema é composto pelo conjunto de interações sendo
elas: seres vivos, o ambiente, e seus elementos químicos  e físicos, como ar, água e
minerais.

MAS COMO PRESERVA-LO?

Existem algumas medidas sustentáveis que
podemos fazer como: Evitar todo tipo de
poluição nas águas dos rios, mares,
oceanos e lagos (isso também inclui jogar
lixo  nas ruas, uma vez que com as chuvas e
ventos acabam levando para esses locais);
separar o lixo orgânico do lixo reciclável e
os diferentes tipos de lixo reciclável; fazer
o consumo consciente de recursos como
água e energia elétrica, entre outras coisas,
mas tudo isso você vai acompanhar agora!!

QUANTAS PESSOAS
 SOBREVIVEM DA RECICLAGEM?
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Segundo o Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR)
a estimativa é de que existam mais de 800
mil catadores em atividade, sendo eles a
maior parte do gênero feminino. 
Os catadores são responsáveis pela coleta de
90% de tudo que é reciclado hoje no Brasil.
Há diversas estimativas de catadores que
variam entre 300 mil a 1 milhão de pessoas
sobrevivendo da coleta de materiais
recicláveis, segundo levantamento do
MNCR e Departamento de Economia da
Universidade Federal da Bahia. 
Tendo em vista estes dados e a importância
deste trabalho hoje trouxemos com
exclusividade uma entrevista com Rodrigo
Pereira, ele que vai estar dando um
depoimento da profissão a qual ele trabalha
(Reciclagem).

Acompanhe agora!
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Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

Na época em que eu comecei a trabalhar com a
reciclagem, eu tive um pré conceito com essa área
pois não queria trabalhar com isso. Tudo começou
quando meu pai que já trabalhava com isso me
chamou para trabalhar juntamente com ele, eu
aceitei e é claro que começamos a por a mão na
massa.

Através disso fui perdendo o nojo e a vergonha
também. Comecei a pegar gosto, me interessar por
isso porque quanto mais você vai procurando, mais
interessado você fica.

Empreendendorismo na Reciclagem
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As formas mais comuns de coleta seletiva hoje existentes no Brasil são a coleta porta-a-
porta e a coleta por Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). A coleta porta-a-porta pode ser
realizada tanto pelo prestador do serviço público de limpeza e manejo dos resíduos sólidos
(público ou privado) quanto por associações ou cooperativas de catadores de materiais
recicláveis.

E cada material tem o seu lugar certo, tem o seu destinatário onde você tem que separar cada
item e levar no lugar certo isso é muito interessante para mim, eu comecei a pegar gosto,
descobri mesmo vários materiais. Por exemplo, tem o material da garrafa  PET , através dela
você pode tirar muitos outros tipos de materiais então é muito interessante isso, e eu gosto muito
dessa área. É claro que pra nós que somos coletores, temos as nossas dificuldades, por exemplo,
quando chove não conseguimos encontrar a reciclagem nas ruas facilmente. E mediante a uma
sociedade ainda preconceituosa, vemos pessoas que ainda criticam, desvalorizam o nosso
trabalho mas ás vezes não entendem o quão importante é a reciclagem em nosso planeta terra.
Mas por outro lado vemos muitas pessoas que reconhece isso, elogiam, aplaudem e até mesmo
ajudam.

Fonte : MNCR / PLAUTAL
Pesquisa: Talita Andrade
Entrevista: Ingrid Cristina

Produção de Texto: Talita Andrade e Ingrid Cristina

O QUE A RECICLAGEM GERA DE BOM PARA O MUNDO?
A vantagem é que o processo de reciclagem, além de ajudar na
preservação do meio ambiente, ainda gera riquezas para a sociedade! A
reciclagem contribui para a diminuição do lixo jogado pelas ruas, assim
como a quantidade de lixo jogado nos mares, diminuindo também a
poluição do ar. Uma outra vantagem da reciclagem é que as indústrias
perceberam que reciclando elas conseguirão diminuir os seus custos de
produção!

A reciclagem também é capaz de reduzir a
acumulação progressiva de resíduos a
produção de novos materiais, como por
exemplo o papel, que exigiria o corte de
mais árvores; as emissões de gases como
metano e gás carbônico e as agressões ao
solo, ar e água; fatores incrivelmente
negativos em relação à vida do nosso
planeta.
O trabalho realizado pelos catadores e as
cooperativas, mostra à população a
importância de reduzir o desperdício,
reutilizar sempre que possível e separar os
materiais recicláveis para a coleta seletiva,
assim o que é lixo hoje pode se tornar arte
amanhã.

COMO FUNCIONA A COLETA SELETIVA?

O que me faz permanecer neste ramo é saber que
estou tendo uma papel muito importante dentro
da nossa sociedade atuando na reciclagem, eu fico
muito feliz com isso. Para mim é algo muito
gratificante eu vejo a mão de Deus agindo pois
hoje tenho o meu próprio negócio e espero estar
crescendo dentro dessa área.

O material que é coletado nas ruas, vem todos
misturados às vezes até com lixo também, e o que
eu faço, eu trago para onde eu tenho o meu
trabalho, seleciono todos, plásticos, sucatas etc... 

Depois de já estarem selecionados cada um tem o
seu lugar e seu destino, como vocês 

podem ver o papelão levo para o lugar do papelão, alumínio para o lugar do alumínio. Então
tudo tem um trabalho por trás é tudo selecionado, o plástico também no lugar do plástico.

E lá eles fazem fardos de materiais por exemplo, o papelão que é o mais fácil, quando ele é feito o
fardo de papelão, sempre vem carretas de longe para pegar os pares de papelão daqui para serem
transportados e depois todos esses processos são repetidos novamente para formar outras caixas
novas.
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Link : site sustentável ,Meu resíduo ,foca na área
Texto: Talita Andrade
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Existe também o Programa Triciclo de Fidelidade, com ele você  faz o seu cadastro e pode
depositar suas embalagens e materiais recicláveis e ainda sair ganhando com isso, a cada
material reciclado depositado  em uma de suas máquinas distribuídas em locais públicos e
privados, você ganha pontos que automaticamente gera um valor que você pode ir juntando
ou  pode resgatar valores como: Recarga de Celular, Bilhete Único, Cartão Bom, Cartão MTU,
Eco Enel, Saraiva Plus, PagBank, cada material tem o seu valor de pontuação, é uma ideia
válida e que você ainda colabora com a preservação do meio ambiente.
Para você saber mais onde tem um destes postos de coletas e saber mais sobre seus parceiros
e benefícios, é possível baixar o APP Triciclo disponível na App Store ou no Gloogle Play.

Podemos ver vários fomas de reciclagem e
formas de ajudar o meio ambiente,mas não
para por aí, temos também coletas de lixo
sustentável  que atua de forma eficaz no
reaproveitamento das matérias, em setembro
de 2019 a cidade de Curitiba que foi considerada
como cidade inteligente por ser uma das
cidades com exemplo internacional em
planejamento urbano e ser uma cidade capaz de
responder ás necessidades dos habitantes, tais
como eles educação, saúde,segurança entre
outros, já hoje temos a cidade  de São Paulo em
primeiro lugar nestes mesmos requisitos
segundo a pesquisa do jornal Valor Investe, no 
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VEJA AGORA PARA O QUE SERVE CADA 
COR DAS LATAS DE LIXO

Pesquisa: Marina Antunes

COLETAS DE LIXO SUSTENTÁVEL

Pesquisa e Produção de Texto: Marina Antunes e Cátia Ramos

interior da grande São Paulo temos a cidade de Itupeva que vem desenvolvendo há anos o
trabalho de coleta sustentável e não fica somente em alguns pontos da cidade, mas também
em cada casa, onde os moradores separam seus próprios lixos e cada bairro possui dias
específicos para a realização das coletas.
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Para cada tipo de lixo, por exemplo: lixo orgânico(úmido), lixo seco(reciclável) e Cata-Treco.
A cidade teve várias campanhas de conscientização para descarte do lixo, mas não para por
aí, o lixo reciclado que é coletado vai para a Cooperativa de Recicladores de Itupeva (CRI),
que tem como objetivo fazer crescer o cooperativismo, a capacitação e a profissionalização
dos catadores como agentes de limpeza e proteção ambiental. Um dos exemplos que isso
seria possível ser aplicado em várias cidades pelo Brasil.

Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos
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Sabe aquele entulho de madeira, armário,  cômoda, estrado de
cama entre outros? Vamos reciclar?

Não tem regras para materiais recicláveis, então use a criatividade chame a família e
vamos ter mais atitudes conscientes e sustentáveis!

Sabe aqueles produtinhos que você compra e depois não sabe o
 que fazer com o recipiente?

Como as latas de alumínio? Olha só que bacana as ideias para reciclar:

Pesquisa e Produção de Texto: Gabriela Machado

Depois de tantas informações sobre a reciclagem, vamos colocar em prática e saber o
que fazer com tanto material reciclado. O que pra muitos é lixo, pra outros se torna
luxo. Agora vamos te dar dicas do mais prático que todo mundo tem, até aqueles
lixos que se tornam entulho. 

Vamos começar ensinando seus pequeninos a reciclagem e fazerem algo divertido
como passa tempo e um cofre com materiais reciclados olha só:
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER 
O IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS:

Lives, Posts, vídeos  e muitos mais.
Incentive seus discípulos a se
conectarem ao máximo com a

página do Avivamento.
 Para assim eles ficaram por dentro

de todas as novidades do ministério.
Para conquistar almas ( pv 11:30),

tenha sempre a disposição de
marcar amigos e família nos posts,

podendo também mandar por
mensagem individualmente os

posts , vídeos entre outros
conteúdos do Facebook.

Canal que traz conteúdos
abençoadíssimos para toda família.  

Dê seu like, comentando, se
inscrevendo no Canal e ativando o

sininho você poderá receber
notificações a cada vídeo postado. 

Compartilhe também com família e
amigos, incentivando a estarem

também se escrevendo no Canal para
estarem por dentro de todas as

novidades!
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Web Rádio Aviva Nações 
24 horas conectando você a

Deus!
Programações ao vivo das 9h

às 18h.
Palavra, louvor , participação

dos ouvintes e muito mais.
Sintonize- se e fique

ligadinho!
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