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RESUMO

Os resíduos sólidos urbanos são um dos maiores problemas ambientais da sociedade contemporânea. Se 
por um lado a paisagem deste ambiente modifica-se pela ação antrópica, por outro, muitos indivíduos 
encontram neste “lixo” a matéria prima fonte de seu trabalho e renda. Diferentes necessidades levam 
mulheres a iniciar ou retomar sua vida profissional em galpões de reciclagem, como: o auxílio na renda 
familiar, o desejo de independência financeira ou, mesmo, a realidade de ser chefe de família. Grande 
parte das mulheres que trabalham nas cooperativas de reciclagem não está à frente exercendo papéis de 
liderança, espaço esse ocupado principalmente por homens. Este relato de experiência objetiva descrever 
as ações que fomentaram a participação de catadoras na Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. Nas 
cooperativas, o estilo de liderança proposto pela Economia Solidária é autogestionária e participativa, 
atenta para as necessidades do grupo e de uma transformação educativa. Para estimular a participação das 
catadoras, foram oferecidas oficinas sobre economia solidária, gênero e empoderamento. Tais atividades 
geraram resultados positivos, fomentando a atuação destas mulheres dentro e fora dos seus espaços de 
trabalho de forma mais efetiva e participativa. Atualmente, tais catadoras participam efetivamente de 
encontros, discussões e se posicionam nas ações do movimento.
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INTRODUÇÃO

As mulheres são maioria nos empreendimentos de economia solidária (V PLENARIA, 2013) 

e nos galpões de reciclagem da Região Metropolitana de Porto Alegre estes dados não são diferentes. 

Atualmente cerca de 64% dos cooperados são do sexo feminino, porém não ocupam cargos de coordenação 

(SCHWENGBER, 2015).

Um espaço de socialização, construção e formação nesta região é o Fórum dos Recicladores do 

Vale do Rio dos Sinos onde participam dezesseis empreendimentos de reciclagem e quatro entidades 
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de apoio, além de voluntários e parceiros. Uma demanda levantada durante um dos encontros do fórum 

foi a participação das mulheres nos espaços de formação, coordenação e discussões. A Incubadora de 

Empreendimentos Solidários do Unilasalle como entidade de apoio propôs então, oficinas de promoção 

à economia solidária, debate sobre gênero, empoderamento e liderança.

Este relato de experiência tem por objetivo descrever as ações que fomentaram a participação de 

mulheres catadoras da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS socializando seus resultados.
A INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS E A ECONOMIA SOLIDÁRIA

A Incubadora de Empreendimentos Solidários do Unilasalle tem como objetivo contribuir para a 

consolidação de Empreendimentos de Economia Solidária de Canoas e região na perspectiva de construir 

tecnologias sociais apropriadas para fortalecer a capacidade empreendedora e a dinâmica solidária 

desses empreendimentos, potencializando sua atuação sustentável e autogestionária nos territórios onde 

atuam.

Desta forma, suas principais atividades são: fomentar os empreendimentos e redes de economia 

solidária;desenvolver metodologias de incubação de empreendimentos econômicos solidários; 

sistematizar as práticas desempenhadas no campo da economia solidária; construir tecnologias sociais 

juntamente com os atores sociais envolvidos; discutir, elaborar e articular propostas de políticas públicas 

através dos movimentos de economia solidária por meio dos fóruns; socializar o conhecimento popular 

e acadêmico em eventos sobre a temática de atuação e possibilitar o desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas ao objetivo que a Incubadora se propõe. A Incubadora de Empreendimentos Solidários do 

Unilasalle participa como entidade de apoio dos empreendimentos e atualmente incuba três segmentos 

da reciclagem (duas cooperativas e uma central de cooperativas), o Fórum Municipal de Canoas de 

Economia Solidária, o Fórum Gaúcho de Economia Solidária e o Fórum dos Recicladores do Vale do 

Rio dos Sinos.

A Economia Solidária surge como uma alternativa ao capitalismo industrial, como reação ao 

desemprego e empobrecimento da população. Enquanto o capitalismo é uma economia que possibilita 

lucro apenas para um único sujeito, o proprietário - dono do capital, a economia solidária é outro modo 

de produção individual cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o 

direito à liberdade individual (SINGER, 2002).

Para Singer (2000), esta outra forma de economia possibilita o trabalho autogestionário trazendo 

um potencial educativo, ou seja, a autogestão, através das práticas que a envolvem, permitiria educar 

e transformar o comportamento dos sujeitos, no sentido de que suas ações passassem a ser pautadas 

por valores ideológicos que não aqueles das relações sociais capitalistas. Os valores ideológicos de 

participação, igualdade, solidariedade são opostos àqueles que fundamentam a lógica individual e 
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competitiva das sociedades capitalistas e a sua prática é de fato emancipadora (SINGER, 2002). A 

Economia Solidária fundamenta-se no trabalho em cooperação que se traduz em diferentes formas 

de organização, em especial o associativismo e cooperativismo. Na Economia Solidária utilizamos à 

autogestão, como princípio fundamental para todos os grupos e organizações que trabalham de maneira 

associada, sejam eles entidades de apoio, empreendimentos econômicos solidários ou programas e 

projetos de políticas públicas voltados para a Economia Solidária (V PLENÁRIA, 2012).

A liderança exerce sobre os sujeitos que trabalham no modelo de gestão cooperativa um papel 

fundamental, pois ao mesmo tempo em que impulsionam a equipe, podem constrangê-la dependendo 

da forma como for praticada. O ideal, em grupos de Economia Solidária, é que o estilo de liderança 

seja autogestionária e participativa, atenta às necessidades dos trabalhadores (VERENOSE e SCHOLZ, 

2013). Assim, os membros se sentem mais à vontade para participar e colocar em prática ideias que 

podem ser benéficas em um momento de tomada de decisão. Em cooperativas que prezam pelos 

princípios cooperativistas, uma liderança autoritária dificilmente prosperaria de forma salutar, pois 

inibiria a participação dos membros(SENGE, 2004) No caso das mulheres catadoras,a baixa autoestima 

e sentimento de incapacidade podem estar relacionados diretamente com uma postura de submissão e 

de dificuldade na participação e tomada de decisões observada dentro dos galpões (SCHWENGBER, 

2015).

A RECICLAGEM NO CONTEXTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Economicamente, os resíduos sólidos urbanos, secos e inorgânicos, são os que apresentam valor 

para o ciclo da reciclagem e podem se tornar matéria prima para fabricação de novos produtos. Dados 

da Associação Brasileira de Embalagem revelam que o setor formal da reciclagem oferece oportunidade 

de trabalho e renda para cerca de 182 mil pessoas e traz um panorama da triagem dos materiais fazendo 

um ranking de venda: plástico (52,48%), papelão (17,53%), papel (10,89%), metal (9,92%) e por último 

o vidro (2,63%) (DEMAJOROVIC e LIMA,2013).

Os catadores, muitas vezes conhecidos como “garrafeiros” ou “sucateiros”, já eram figuras 

presentes nos bairros e vilas das cidades no começo do século XX (PINHEL, 2013). Com o passar dos 

anos, com a urbanização e a ocupação das cidades, pessoas iniciaram o processo de “catação” nas ruas 

para venda de papel e de sucata em busca de renda. Nas últimas décadas, o produto descartável, se 

tornou um dos maiores problemas ambientais urbanos e consequentemente um dos maiores produtos de 

venda para os catadores (DEMAJOROVIC e LIMA, 2013).

Atualmente, ações para que os catadores individuais se organizem em associações e cooperativas 

vêm tomando força após a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). Uma maneira onde 
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este profissional conquistou seu espaço de trabalho e, ações que eram individuais começaram a ser 

coletivas, como por exemplo, a comercialização em conjunto (CARVALHO,2008). Uma forma de 

trabalho em conjunto onde as cooperativas que, em sua maioria, são pautadas com base na economia 

solidária e os meios de produção e a renda gerada são distribuídas entre os trabalhadores, de maneira 

igualitária e solidária (SINGER, 2002).

As cooperativas de reciclagem trabalham com base na economia solidária que tem como um 

dos seus principais valores a autogestão, ou seja, é uma gestão compartilhada e democrática onde 

todos participam das decisões e buscam o bem comum para a cooperativa e para seus cooperativados 

(SINGER, 2002). O principal objetivo das cooperativas fundadas neste molde é gerar trabalho, renda e 

melhores condições de vida a uma parcela excluída da população. Veronese (2008) acredita que não pode 

haver democracia verdadeira sem uma economia em bases solidárias. Além de questões econômicas, 

as cooperativas de triagem realizam o seu trabalho impactando diretamente na preservação do meio 

ambiente. Castro (1998) afirma que não se pode negar o benefício do trabalho para o ser humano, porém 

não se pode perder de vista a noção de que o trabalho só será bom se o indivíduo estiver bem realizando 

as suas tarefas.

GÊNERO E ECOSOL: UM CAMPO FÉRTIL PARA O EMPODERAMENTO
Quando falamos em gênero, não estamos realizando uma distinção entre feminino e masculino, 

pois “gênero é a organização social da diferença sexual. O que não significa que gênero reflita ou 

implemente diferenças físicas fixas e naturais entre homens e mulheres, mas sim que gênero é o saber 

que estabelece significados para as diferenças corporais” (Scott, 1994, p.13, apud Wirth, 2010, p. 55).

Para Wirth (2010), estudar as relações de gênero significa também estudar as relações de poder 

que se estabelecem a partir do sexo, pois o conceito de gênero contribui para colocar em evidência 

as diferenças socialmente construídas entre os sexos e as hierarquias que se produzem a partir delas. 

Diferentemente do sexo, o gênero é um produto social, apreendido, representado, institucionalizado e 

transmitido ao longo das gerações (Costa, 2007).

Nos estudos de Wirth (2010, 2011) a autora diz que é possível relacionar as relações de gênero 

com a ideia de autogestão defendida pela Economia Solidária, já que “(...) as relações de sexo são 

um dos pilares sob o qual a hierarquia é construída”. Wirth considerara uma “hierarquia de gênero”, 

no contexto de que “(...) a autogestão se propõe a unificar a planificação e a execução do trabalho e 

a desconstruir as hierarquias entre elas”. Em empreendimentos de economia solidária, as relações de 

poder e gênero, apesar de todos os valores desta outra forma de economia, ainda são fortes indícios de 

exclusão e submissão.

As práticas autogestionárias interferem nas relações de sexo e desigualdade de gênero e esta 

questão teórica se faz ausente no contexto histórico do século XIX, desde as primeiras manifestações de 
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economia solidária. Atualmente, a desigualdade de gênero está mais do que comprovada. A lacuna teórica 

sobre a desigualdade de gênero no cooperativismo pioneiro é, portanto, justificável, mas é premente 

que ela seja preenchida no presente (Wirth, 2010, p. 55). Além de questões de gênero, ainda há uma 

invisibilidade no que diz respeito à falta de reconhecimento social, já se faz presente na profissão dos 

catadores. Sua atividade está marcada por estigmas relacionados ao lixo e ao descarte (SCHWENGBER, 

2015).

A economia solidária é campo fértil para o processo de empoderamento já que seus valores são 

voltados para a emancipação, autonomia e solidariedade (SINGER, 2002). Estas relações de poder que 

aparecem até neste novo espaço de formação, trabalho e renda pode ser transformado e construído de 

maneira que, as mulheres busquem ocupar novos campos, coordenações e sigam à frente de suas lutas.

ESTRUTURANDO AS AÇÕES

A partir de uma demanda levantada no Fórum dos Recicladores do Vale do Rio dos Sinos, a 

Incubadora de Empreendimentos Solidários do Unilasalle propôs ações de promoção de liderança 

para as catadoras de seis cooperativas de reciclagem da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. O 

convite para participação das ações foi realizado no Fórum dos Recicladores do Vale dos Sinos.

Ocorreram quatro encontros totalizando doze horas de atividades desenvolvidas no mês de março 

de 2016. Participaram das ações doze catadores das diferentes cooperativas. As oficinas abordaram 

noções de economia solidária, liderança, gênero e empoderamento (empowerment). As atividades foram 

realizadas em parceria com Instituto Embelleze de Canoas/RS que cedeu salas para a execução das 

oficinas.

Os encontros foram divididos em quatro temáticas:

apoio de quem está nas suas costas).

Avaliação final com gravação de vídeo (dinâmica “bastão do poder”).

A cada encontro, anotávamos nossas observações e ao final das atividades, as catadoras puderam 

avaliar as transformações proporcionadas pela ação por meio da técnica “o bastão que fala”. Esta 

técnica tem por objetivo proporcionar o relato dos participantes enquanto estão com o bastão em seu 

poder. Os depoimentos de avaliação foram registrados em vídeo para posterior análise.
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Quadro 1- Descrição das oficinas

TEMÁTICA DESCRIÇÃO DA OFICINA
Economia Solidária Apresentação: Nome, empreendimento que atua, como se sente dentro do 

espaço de trabalho e qual a expectativa na ação.
Painel: O que é economia solidária? Como trabalhamos com a economia 
solidária e cooperativismo?
Atividade: Dinâmicas de entrosamento.

Liderança Apresentação: Como liderar? Questões problemas levantadas pelo grupo e 
também solucionadas pelo grupo.
Painel: O que é ser líder? Como posso liderar sem oprimir?
Atividade: Mapas mentais de organização e planejamento (voltados para 
ECOSOL). Técnicas de dicção e oratória (como posso participar mais?).

Gênero Apresentação: Vídeo “Vida de Maria”. Quando sou Maria? (reproduções de 
sentimentos de exclusão, preconceito, fala espontânea a partir do vídeo).
Painel: As mulheres na Economia Solidária (panorama brasileiro e realidade 
local).
Atividade: Vamos desenhar nossa rotina? Reflexões a partir dos desenhos. 
Depoimentos de vida e de trabalho na cooperativa. Dança circular.

Empoderamento

Apresentação:Hoje eu vim aqui e senti ...(completar) Painel: Debate: O que é 
empoderar-se? Muitas histórias de mulheres e de luta (trazendo reportagens 
e ações). Atividade: O batom do poder. Vamos gritar juntas? (o que eu quero 
falar de peito aberto?). Dinâmica: Nós te apoiamos (em duplas, uma de olhos 
fechados e de costas para a colega, deita sem ter medo e espera o

O IMPACTO DAS AÇÕES

Visando a compreensão do impacto das atividades, serão feitas análises de cinco depoimentos 

para a compreensão da experiência. A ação realizada teve como objetivo trabalhar questões como: 

economia solidária, empoderamento, gênero, relacionamento interpessoal, comunicação, liderança, 

dentre outros que iam aparecendo a cada encontro. Duas bolsistas da Incubadora de Empreendimentos 

Solidários do Unilasalle, graduandas do Curso de Psicologia e uma aluna do Doutorado de Memória 

Social e Bens Culturais do Unilasalle Canoas ministraram as oficinas. O papel da Psicologia nestes 

momentos é, primeiramente, entender qual o papel de cada indivíduo na sua ocupação, e a partir disto 

refletir sobre seu papel na sociedade e no mundo da reciclagem. Gonçalves Filho (1998) afirma: “os 

temas da psicologia social, justamente, incidem sobre problemas intermediários, difíceis de considerar 

apenas pelo lado do indivíduo ou apenas pelo lado da sociedade” (p. 14).

Sendo assim, nosso trabalho na Psicologia direciona-se a compreender o grupo, através de cada 

indivíduo ali presente. Gaulejac (2001) coloca que “se o indivíduo é o produto de uma história,esta 

condensa, de um lado, o conjunto dos fatores sócio históricos que intervêm no processo de socialização 

e, de outro, o conjunto de fatores intrapsíquicos que determinam sua personalidade” (p. 41).

“A gente sempre sabe que deve participar porque é uma cooperativa, mas chega na hora e ninguém 
fala. Agora não! Eu falo mesmo! Dou minha opinião e falo!” (Cooperada 1)
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No que se trata de Economia Solidária e autogestão, percebemos uma insegurança na 

participação associada à falta de informação sobre os princípios e valores cooperativistas (SINGER, 

2002). O sentimento que as associadas têm pela cooperativa é de um espaço que as acolheu, porque 

estavam sem emprego e não conseguiam colocar-se no mercado. Muitas têm baixa escolaridade, certa 

idade, criando, por isso, um vínculo de dependência por falta de oportunidade no mercado de trabalho 

e deixando a desejar no que se refere ao seu real sentido dentro da cooperativa. Foi percebido que a 

maior preocupação é em fazer o serviço (tarefa) que lhe foi delegado, receber o salário e manter-se 

no “emprego”, enquanto deveria ter uma postura mais ativa e participativa nas questões gerais da 

cooperativa, buscando informações, participando das assembleias e contribuindo para a tomada de 

decisão.

“Eu não ia nas reuniões do Fórum. Eu pensava, o que eu quero lá? Mas depois das oficinas vi que 
posso participar e que também tenho o que falar até porque eu faço parte da cooperativa”(Cooperada 2)

Muitas vezes, a coordenação os empreendimentos busca incentivar a participação dos cooperados 

nos eventos externo. Porém o associado não está preparado para esse tipo de gestão, de responsabilidade 

e autonomia, acostumado durante sua vida inteira a trabalhar em uma empresa tradicional em que “o 

chefe manda e o empregado obedece”. Por isso, há importância de uma reciclagem com constantes 

formações, reforçando os princípios cooperativistas, para que haja uma mudança na forma de trabalho, 

gerando a possibilidade de dar oportunidades de participação e empoderamento para todas as pessoas. 

Faz-se necessário investir dando maior atenção à questão da educação cooperativista, realizando 

formações, ações que promovam essa educação, pois isso faria com que o grupo absorvesse mais 

conhecimentos sobre cooperativismo e sobre a própria cooperativa em que estão inseridos, gerando, 

assim, uma maior possibilidade de aumentar a participação no que se refere aos processos de tomada 

de decisão e valorização da participação de todos nas atividades externas à cooperativa como forma de 

ação emancipadora e educativa (SINGER, 2002).

As cooperativas são espaços plurais de tomada de decisão, espaços verdadeiramente democráticos 

e emancipatórios, com a garantia de pessoas participativas, que poderão engajar-se e comprometer-se 

com as finalidades do grupo de forma espontânea, evoluindo, então, das já relatadas solidariedades 

mecânicas para a orgânica, da cooperação instrumental para a qualificada, livrando os sujeitos da 

alienação do poder autoritário (SINGER, 2000).

Conforme Crosby (1996), liderança não é um sistema, pois compreende que não existe nenhum 

sistema instalável que possa assumir as funções do gerente. Os indivíduos que aspiram serem líderes 

compram livros, assistem seminários na esperança de tornarem seus planos um sucesso; isso gera 

uma satisfação. Mas, na realidade, a liderança é o resultado das ações conduzidas por alguém. Os 
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verdadeiros líderes atraem seguidores, pois oferecem algo que os subordinados sentem que precisam. 

Não há nenhum sistema que pode ser imposto a uma empresa ou grupo de subordinados, e que cause a 

aceitação de um líder pelo grupo.

“Quando eu comecei eu achava que não sabia nada e não falava porque tinha muita vergonha. Agora 
eu sei que tenho que respirar, pensar e falar. Eu também posso contribuir. A gente sempre ensina e 
aprende”(Cooperada 3)

A insegurança pode muitas vezes atrapalhar no momento de participação. Sentir- se empoderada, 

líder, capaz de se expressar parece, por diversas vezes, uma tarefa quase impossível. A liderança é fazer 

com que as ações conduzidas pelas pessoas sejam planejadas, para que isso permita a realização do 

programa de trabalho do líder. Ou seja, liderança não se impõe, nem se aprende, pratica-se nas ações 

com o objetivo de despertar o desejo de realizar uma nova forma de trabalhar, de motivar seu grupo e 

de se motivar acreditando no seu potencial e no coletivo (CROSBY,1996). Percebe-se então que, num 

grupo que valoriza a participação e trabalho conjunto, a liderança autoritária não terá muito sucesso. No 

caso das cooperativas, por exemplo, que preza a participação, o trabalho em conjunto, a democracia, um 

tipo de liderança autoritária não poderia dar muito certo, pois inibiria a participação. A liderança nesse 

tipo de organização deve incentivar a participação e não se basear apenas na autoridade.

Quanto à abordagem de gênero, percebemos que, na atividade de construção e socialização de 

rotina, todas as cooperadas lideravam suas casas. Elas se dividiam em “jornadas duplas” de trabalho. 

Como destaca Perez (2001), as mulheres são responsáveis pela maioria das horas trabalhadas em todo o 

mundo, generosamente, cuidam das crianças, de suas casas, desdobrando-se em múltiplos papeis (dupla 

jornada), esta a divisão desigual das responsabilidades da família reflete esta ação de ter de dar conta de 

um trabalho de que todos usufruem.

Isso evidencia o fato de que a cooperativa é uma alternativa de trabalho para os que não se encaixam 

no perfil que o mercado atual exige, mas o associado não entende que ele é dono do negócio e deveria 

sentir-se mais interessado e motivado para o trabalho na cooperativa. Mas o fator da carteira assinada 

ainda pesa muito na cultura das pessoas que não estão acostumadas com a cultura cooperativista.

Diante do atual cenário do crescimento do desemprego, as cooperativas de trabalho tem sido 

uma oportunidade para gerar renda. Muitos trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho por um 

motivo ou outro encontram nas cooperativas uma solução. Conforme definido por Ricciardi e Lemos 

(2000), o cooperativismo veio da ideia de cooperação, de fazer as coisas junto e achar soluções que 

trouxessem benefícios a todos. Muitas pessoas procuram as cooperativas por necessidade e para garantir 

a sua renda.
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“O dia que desenhamos nossa rotina fui pra casa pensando: por que só eu que cuido da casa? Hoje 
já consigo dividir as tarefas, eu trabalho o dia todo de pé na cooperativa e também fico cansada!” 
(Cooperada 4)

As mulheres ainda são minoria nos espaços de decisão e, em empreendimentos mistos, há uma 

naturalização do lugar das mulheres (V PLENÁRIA, 2012). Elas são líderes em seus lares, mas no 

espaço do trabalho e renda, ainda não são líderes. Esta omissão ficou muito clara no início das atividades, 

quando, na primeira oficina, elas não conseguiam falar seus nomes, apresentar o espaço de trabalho e 

falar sobre as suas angústias e experiências.

“Eu vou sentir falta dessas tardes. Eu vinha pra cá e no outro dia ouvia: como foi o passeio? Eu não 
vim passear, eu vim aprender! Agora todas as mulheres que não quiseram participar querem fazer na 
próxima edição porque lá todo mundo tem medo de falar”( Cooperada5)

Na última oficina, com a avaliação geral, pudermos observar, principalmente na fala da 

Cooperada 5, o quanto se faz necessário ações que promovam a formação para as mulheres. Um espaço 

de socialização e aprendizagem para que se promova uma visão de possibilidades. Ela relata que as 

outras colegas no início tratavam as oficinas como “passeio”, mas pela evolução de sua postura dentro 

do empreendimento e com a participação mais efetiva no fórum, as outras cooperadas esperavam uma 

próxima ação para que também pudessem se empoderar e transformar a sua forma de atuação dentro e 

fora da cooperativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Incubadora de Empreendimentos Solidários do Unilasalle teve papel importante para a 

promoção desta ação. Quando a entidade de apoio consegue participar de forma efetiva nos espaços 

políticos e de discussão dos empreendimentos, permite uma maior sensibilidade em dar impulso a 

formações que são demandas do grupo e que,

muitas vezes, este não conseguirá sanar sozinho. A academia também desempenha este papel social, 

de unir à teoria a prática gerando espaços de construção de conhecimento que vem de encontro às 

necessidades da sociedade.

Percebeu-se que, os resultados apontam para a transformação e atuação destas mulheres dentro 

e fora dos seus espaços de trabalho de forma mais efetiva e participativa.Atualmente, as catadoras 

que realizaram as oficinas, participam efetivamente dos encontros no Fórum dos Recicladores do Vale 

dos Sinos compondo os GTs de trabalho, propondo novas pautas, participando nas falas do grande 

grupo. Ações como estas, antes realizadas somente pelos catadores e coordenadores das cooperativas 

participantes, agora recebem um reforço da prática destas mulheres que são maioria na força de 
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trabalho e agora conseguem ocupar mais um espaço de formação e debate fortalecendo a economia 

solidária e o segmento da reciclagem.

Novas ações estão previstas para o segundo semestre para contemplar as outras cooperadas 

que não puderam participar. Esta ação tem apoio do Fórum dos Recicladores do Vale do Rio dos 

Sinos e será realizada em parceria com o Tecnosociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS).
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