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A
A carrinheira Josefa sai
de casa, na Vila Baronesa, com o cachorro, para
mais um dia de trabalho
no Ecoponto: sacrifício
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Vida dura, mas
melhor do que lá
A catadora Josefa puxa uma
carrocinha com recicláveis e ganha
R$ 500 por mês. E garante: é melhor
do que ser pobre no interior de Alagoas

pesar de Sorocaba
contar com uma rede
de cooperativas que
emprega 179 agentes
ambientais de reciclagem, que ganham por hora
trabalhada ou produtividade,
têm carteira assinada, recolhimento de 11% do pagamento ao
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e renda média
de R$ 950, há carrinheiros de
rua (a prefeitura desconhece
quantos são) que preferem o
sacrifício do dia a dia e os perigos da rua.
Josefa Maria da Silva é um
desses inúmeros carrinheiros
autônomos, que trabalham sob
sol e chuva com veículos artesanais de madeira cheios de
material reciclável e sucata.
Prestes a ser despejada da casa
em que mora (ganha R$ 500 e
paga R$ 350 mensais de aluguel), essa senhora de 60 anos
prefere continuar na mesma
vida dos últimos cinco anos,
limpando o Ecoponto da Vila
Barão, zona oeste, diariamente,
das 9h às 18h e coletar lixo reciclável do local - um esforço
isolado.
Alagoana de Porto Calvo, Josefa começou a atuar no local
quando ainda era ermo, um
canteiro construído na margem
da avenida General Osório,
destinado a recolher entulhos e
evitar o despejo desordenado
de material da construção civil
pela cidade. Depois que abandonou o emprego de auxiliar de
lavanderia em uma colônia de
férias de Praia Grande, no litoral
Paulista, chegou aqui e encontrou seu lugar ao sol.
Todo dia, varre tudo o que os
munícipes jogam no canteiro
do Ecoponto durante a madrugada. “Se não fizesse esse trabalho, a pista ficaria imunda”,
conta, orgulhosa. “Fico chateada quando alguma pessoa me
olha diferente, como eu se fosse
uma vadia. Não tenho vergonha de ser catadora”, afirma.
Esse preconceito escancarado, que revela com emoção e
lágrimas nos olhos, machuca
Josefa. Mas cada vez mais pessoas veem com simpatia a importância desses “carrinheiros”, que transitam pelas vias à
procura do que vender e para
comer, mas é um “incômodo”
para alguns motoristas e moradores - alguns são viciados em

Josefa não deixa de
levar boné, água, café,
e cigarro de corda, e
carrega de 30 a 50 kg
de reciclável na volta

