
Caro Professor Miguel Ramos,  

Queria antes de tudo parabenizar o projeto de Incubação dos Catadores é uma bela iniciativa que a 

cidade de Bragança estava precisando dar prioridade e agora, junto com a UFPA , a Prefeitura de 

Bragança e os demais parceiros terão maior capacidade de plantar  essa semente e colher bons 

frutos em curto espaço de tempo. 

Bem diante do exposto anotei algumas coisas que talvez possam ajudar nesse processo:  

1) Convocar os clubes de serviço: LIONS, ROTARY, MARÇONARIA, para aderirem ao projeto   

cada um pode ser um Ponto de Entrega Voluntária, por exemplo . É só fazer uma  agenda de visita 

em cada um dos clubes, explicar como será o projeto e já propor a criação do PEV. Além disto, eles 

são agentes de divulgação, o Rotary, por exemplo, ainda tem a própria escola com mais de 300 

alunos que já podem implantar a coleta e trazer para o PEV. 

2) Acho que precisamos montar um PEV em Ajuruteua, mas também pensar em formar núcleos de 

catadores no Campo do Meio e na Vila de Pescadores para que seja também alternativa de renda e, 

principalmente, para dar melhor aspecto para a paisagem que está castigada pela quantidade de 

lixo. Existe no município um Grupo de Trabalho de Gerenciamento Costeiro, que pode contribuir 

com as algumas recomendações e atividades. 

3) Elaborar uma Campanha junto com a Prefeitura para divulgar os cuidados que as  pessoas 

devem ter com o lixo domiciliar, a necessidade de tratamento de cada resíduo e como podem 

depositar em  local correto.  

4) Convocar a Secretaria Municipal de Educação para que haja um trabalho se sensibilização com 

as crianças. Estender para as escolas privadas também. 

5) Para ações do Turismo , já sugeri para o SEBRAE que está com um projeto em Bragança dando 

consultoria em diversas áreas para empreendimentos turísticos (bares, hotéis,  restaurantes) e 

devem trabalhar a coleta dentro de um programa de gestão da qualidade, com responsabilidade 

social.  

6) Para finalizar esse primeiro contato, penso que um dos principais impactos deste  projeto é a 

elevação da autoestima dos catadores, é preciso que eles entendam o papel deles na sociedade, 

que saibam se expressar, mostrar o que fazem , motivar as pessoas a participarem, queria sugerir 

uma palestra com o Tião Santos, segue a biografia dele abaixo. 

Tião Santos     

 

Em 1982, sua família, que tinha uma vida sustentável, recebe uma má noticia: seu pai perdeu o 

emprego. Sua mãe teria que, sozinha, sustentar oito filhos. Entravam nas estatísticas dos excluídos 

sociais. Negra e apenas com a 4ª série primária restou-lhe fazer faxina, mas o salário recebido com 

esse trabalho não era suficiente para manter, sustentar e alimentar os filhos. Eis que surge um 

milagre: o lixão de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, cidade do estado do Rio de Janeiro. 

Milagre porque foi ali que ela realizou uma tarefa que parecia impossível: sustentar todos os filhos, 

educá-los e ensiná-los o valor do trabalho. 

A realidade era dura. Sentindo-se explorado, Sebastião (Tião), um desses filhos, resolve não ser 

catador. Determinado, foge do trabalho para tentar estudar e trilhar um caminho melhor, mas não 

consegue. 

 

Sofre preconceito dos amigos quando descobrem onde sua mãe trabalhava.  Guerreira, ela 

começava a ser conhecida como líder de um grupo que buscava melhorias para sua categoria e, em 

1992, durante a Eco 92, organizou a primeira cooperativa de catadores. Sentindo-se discriminado, 

abandona a escola. Trabalha como matador de galinha, açougueiro, operário da construção civil e 

vendedor de gás. Desempregado e dispensado do Exército Brasileiro, desesperado, decide voltar ao 



lixão. Lá encontra um cenário diferente: tinha sido criada a primeira Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis do Jardim Gramacho, a Coopergramacho. Trabalhava das 06h  às 14h e 

estudava à tarde. 

Aos 19 anos, foi eleito presidente do conselho fiscal da entidade. Cinco anos depois, torna-se vice-

presidente executivo.  E, aos 25 anos, funda a Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano 

do Jardim Gramacho (ACAMJG). 

Em 2010, a história dos catadores de Gramacho foi parar no cinema, retratada no documentário 

“Lixo Extraordinário”, do qual Tião Santos foi protagonista, com  a participação do artista plástico Vik 

Muniz. O  filme  recebe  vários prêmios. Em 2011, “Lixo  Extraordinário” concorreu ao Oscar e Tião  

participa da cerimônia, ao lado de Vick Muniz. O  quadro que ilustra o material de divulgação, feito 

por Vick com material reciclado é vendido em Nova York e a renda é revertida para os catadores  de 

Gramacho. Veja mais informações  no link: http://www.lixoextraordinario.net/trailer.php 

Em função da repercussão nacional e mundial do filme, Tião tem contado sua  história e a dos 

catadores em vários estados brasileiros e no exterior, através de palestras em escolas, 

universidades e empresas.    Além disso,  intermediou a vinda ao Brasil do  programa Let’s do it!, 

nascido na Estônia, que aqui foi rebatizado de  “Limpa Brasil”, que organiza. Dentre  suas principais 

realizações, destacam-se: Palestras em Harvard e Yale, nos EUA, e em universidades, empresas e 

dezenas de escolas no Brasil. 

Bem agradeço atenção e me coloco à disposição para ajudar no  que for preciso. 

 

Grata 

Natascha Penna 

Diretora de Turismo da 

Prefeitura Municipal de Bragança 
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