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álcool e drogas. Mas é difícil negar a importância deles para a
coleta seletiva e a limpeza da
cidade. “A atual gestão valoriza
não só a preservação do meio
ambiente, mas também a inclusão social e a geração de renda ”, defende-se Fernando Oliveira, secretário de parcerias.
Ele admite que a situação dos
“carrinheiros” é precária. “Fazemos todo o esforço possível
para trazê-los para o ambiente
industrial da cooperativa, com
normas de segurança, uniforme, horário e direitos trabalhistas”, afirma.
A rotatividade no setor é
grande. Só em janeiro, saíram
15 agentes ambientais de reciclagem das cooperativas Reviver e Catares, e entraram nove.
“Nem todos conseguem cumprir regras, como almoçar e beber fora do expediente, ou recolher os objetos das casas no
horário certo.”
ROTINA / Josefa poderia se cadastrar e trabalhar na Reviver,
Catares ou Coreso, mas escolheu ficar na rua, ali no Ecoponto. Começa às 8h. Almoça
contando com as doações dos
“cliente s ”. “Tenho muitos
amigos. Mas quem me ajuda
mesmo é a minha filha. Ela admira o que eu faço, traz meus
netos para me acompanhar”.
A casa de Josefa fica em uma
rua de terra a 200 metros do
Ecoponto onde trabalha. O percurso é longo para alguém da
sua idade, mas não reclama.
“Tomo cuidado com os buracos, que são muitos. Todo dia,
com calor ou frio, empurro o
meu carro até lá”, narra.
Depois de instalada, monta
uma cobertura para se proteger.
É essa a cena que os motoristas
enxergam quando passam por
aquele trecho da General Osório.

CALEJADA
Josefa abre a casa, mostra
o quintal cheio de
recicláveis e o pouco do
que tem. Ao lado, ela com o
gato Neguinho e o cachorro
Pitoco, que adotou da rua

FORMIGUINHA / Josefa aproveita-se da falta de um centro de
recicláveis no Ecoponto, criado
em 2007 dentro do programa
Super Limpa. Acontece que o
local é concebido para destinar
restos de entulho e árvores.
Quem não recebe a visita dos
caminhões e cooperados da
Coreso (Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba) e da Central de Reciclagem (Reviver e
Catares) pega seus recicláveis e
vai até Josefa.
Por sua vez, a catadora vende
o material para o sucateiro. O
“lixo” volta à sociedade, e deixa
de ser depositado no meio ambiente - vias, espaços públicos,
lixões e rios. Esses carrinheiros,
junto com os agentes de reciclagem, são as “formiguinhas”
da cadeia, que fazem o trabalho
de ponta da coleta seletiva.
DESTINO / Enquanto espera
pelo material reciclável, Josefa
pensa na infância que teve no

nordeste, “época que era feliz e
não sabia”. Seu pai, um “maxante” (açougueiro na linguagem popular), ensinou-lhe a
comer buchada, sarapatel e galinha caipira, seus pratos prediletos. “Faço essas coisas em casa, para minha família. Minhas
outras cinco filhas adoram”,
conta. “Ninguém daqui conhece a beijucuruba, rocambole
salgado com farinha de mandioca e coco ralado”, desafia.
Josefa Maria da Silva conta
que foi cortadora de cana. Aos
13 anos, fugiu de casa com a irmã com medo de um estuprador que cercava o bairro, e veio
para São Paulo, onde casou
com um maquinista de Santos.
Devota de Nossa Senhora,
guarda as imagens da santa que
recolhe no Ecoponto. “Fi co
com remorso de passar para
frente”, diz. “Meu sonho é viver
numa casa só minha, plantar e
colher”, desabafa. “Deus prepara algo bom para mim.”
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“É difícil alugar uma casa
para guardar meu carro e
o material. O locatário
não gosta, não reconhece”
_Josefa
_Josefa Maria da Silva, 60 anos
Catadora
Catadora de material reciclável

O depósito de Josefa Maria, na Vila Baronesa, é simples e organizado

Ex-catador arregimenta
‘carrinheiros’ desde 2004
n O coordenador técnico da
Central de Reciclagem de Sorocaba, Miguel de Jesus Almeida,
compreende a história de Josefa
e afirma que a Reviver e a Catares, as cooperativas que juntas
empregam 93 agentes para integrar, estão de portas abertas para ela. “Basta ela se cadastrar e
aguardar ser convocada”, afirma.
Miguel conta que começou a
arregimentar “carrinheiros” na
região da paróquia de São José
Operário. “É um trabalho difícil.
Lembro que, na primeira tentativa, em 2004, convidei 30 casais
e só foi a mulher de um homem.”
Em 2004, começou a organizar
o que chama de “carrinheiros
avulsos” da cidade em pequenos

grupos de cooperados, com o
apoio da pastoral do menor e da
prefeitura. Hoje, a central ocupa
um grande terreno no Jardim Zulmira, com uma esteira de reciclagem bem estruturada.
Miguel, que começou a carreira
como catador aos 13 anos, explica que o preconceito é antigo. “É
importante quebrar essa resistência do sorocabano ao carrinheiro. Por isso, insisto em incluílos nas cooperativas, para que
trabalhem em parceria com a comunidade, de porta a porta”, afirma. “Exigimos que sigam as regras como todo funcionário”, diz.
A cooperativa é o primeiro passo
para o catador entrar no mercado
de trabalho.

