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Duração: indeterminada  Público alvo: trabalhadores da associação de
reciclagem Profetas da Ecologia II, sediado no bairro Floresta, rua dr Júlio
Olszewski, atingindo diretamente a 55 pessoas e indiretamente
aproximadamente 150 pessoas.  Justificativa do projeto.  A crise do
trabalho e emprego do atual modelo de desenvolvimento obrigou a busca
por alternativas de sobrevivência e geração de renda das pessoas
excluídas deste modelo. Uma das atividades desenvolvidas neste sentido
é a coleta e separação de matérias recicláveis. Na cidade de Porto alegre
existem 14 associações de reciclagem integradas ao sistema de coleta
seletiva, isto é, recebem do Departamento Municipal de Limpeza Urbana
(DMLU) os resíduos e realizam a separação dos mesmos em galpões.
Estes materiais, uma vez separados, são vendidos a intermediários que
os encaminham para as indústrias onde serão utilizados na fabricação de
novos produtos. Além das pessoas que fazem parte destas associações,
existe em Porto Alegre um grande número de catadores, carrinheiros e
carroceiros autônomos que fazem a coleta de resíduos e os vendem para
intermediários.  Assim a associação de reciclagem participante deste
projeto vem há três anos garantindo trabalho e renda para seus
associados, que de outra forma estariam em situação de desemprego.
Também estes, através de seu trabalho contribuem para a preservação
do meio ambiente e a redução d consumo de matéria prima e energia,
retirando do lixo materiais que no lugar de irem para os aterros sanitários
são encaminhados para a indústria que os reaproveita para a fabricação
de novos produtos.  Por outro lado a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul vem desenvolvendo programas de extensão, que são atividades
extraclasse realizadas por estudantes e professores de forma a distribuir
o conhecimento gerado dentro da academia, para a sociedade, pondo em
prática as pesquisas que são feitas e as técnicas aprimoradas nesta
instituição. Um destes projetos leva o título ''Agregando valores aos
associados de usinas de reciclagem'', que vem sendo desenvolvido em
parceria com Pró-reitoria de Extensão e tem como base de trabalhos a
usina de reciclagem Profetas da Ecologia II.  Esta associação enfrenta
vários problemas em seu trabalho, manutenção de seu espaço e
alimentação, e vem buscando alternativas para se organizar e superar
esses problemas. Entres os problemas destaca-se o baixo preço obtido
pelos materiais separados, pouco valor agregado nestes, produtividade,



insuficiência de equipamentos, apropriados, pouca sensibilização das
pessoas da associação quanto à questão de qualidade de vida, o que
inclui o espaço que usam, alimentação, saúde, cuidados com segurança
pessoal.  A associação Profetas da Ecologia II, apesar de contar com
uma cozinha comunitária, ainda enfrenta problemas com a alimentação, a
qual é fornecida através de convênios firmados com entidades, e falta
clareza dos trabalhadores no que diz respeito á qualidade, diversidade e
procedência.   Em vista disto houve a disposição dos trabalhadores em
construir uma estufa para melhorar a qualidade das hortaliças produzidas
pelos próprios associados, as quais atualmente são cultivadas a céu
aberto, sofrendo grande influencia de agentes poluentes que se
precipitam no local, visto a horta se localizar muito próxima á avenida
Castelo Branco. Diante da construção da estufa se propôs ainda o cultivo
de plantas medicinais e ervas aromáticas com uso condimentar, efeito
repelente e potencias usos ainda não descritos, mas que estão presentes
na cultura popular. Além disso, há possibilidade de contar com alunos e
docentes UFRGS no sentido de elaborar, em conjunto com a associação,
um projeto paisagístico do entorno da usina de reciclagem, também
auxiliando na melhoria da qualidade de vida dos associados.   Descrição
do projeto  O projeto buscará trabalhar a consciência dos trabalhadores,
resgatando a importância da qualidade dos alimentos, visto os próprios
trabalhadores estarem manuseando estes e comparando-os com outras
fontes. Serão realizadas oficinas de forma a integrar os trabalhadores,
construindo coletivamente as atividades que se realizarão no espaço
pertencente á usina de reciclagem de reciclagem.   Objetivo geral
Contribuir na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, através da
melhoria da sua alimentação e de seu espaço, contribuindo para com o
resgate de uma visão política econômica e ecológica menos nociva
possível ao meio ambiente e á sociedade, potencializando trocas de
práticas e saberes entre a comunidade e a academia.   Objetivos
específicos   -Melhorar a alimentação dos trabalhadores, através da
implantação de uma estufa, potencializando assim a produção da horta
familiar já existente, passando esta a ser comunitária, atingindo a
comunidade que circula na região e á cozinha comunitária já implantada
no local.  -Ajudar na afirmação de uma consciência ecológica, através de
oficinas práticas e teóricas que revejam conceitos e tratem de caso de
impactos ecológicos, principalmente em áreas urbanas e como tratar
destes problemas.  -Buscar a melhoria do espaço, utilizando conceitos de
paisagismo desenvolvidos na universidade e conceitos tradicionais,
mesclando estes conhecimentos através de trocas de experiências.
-Formar pessoas capacitadas a produzir algum tipo de renda a partir de
produtos provenientes das at iv idades real izadas na estufa e
dependências.   Resultados esperados  Espera-se que o projeto possa se
tornar uma atividade da associação, como elemento gerador de renda e



que entre na vida das pessoas como alternativa, tanto de trabalho, como
de lazer, reaproximando-as da terra, em busca de uma vida melhor.


