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ESCOLAS NO CEARÁ SÃO 
PIONEIRAS EM COLETA 

SELETIVA

O município de Crateús, 
localizado no sertão do Ceará, 
está virando referência em 
Educação Ambiental.
No final de fevereiro de 2014, uma 
nova solução para aumento na 
arrecadação e venda de materiais 
recicláveis no processo de coleta 

seletiva municipal começou 
a ser colocada em prática: 
o projeto LEVE – Local de Entrega 
Voluntária Escolar. 

Confira a reportagem completa na 
página 2!

Divulgação
O IBS tem um grande prazer de divulgar 
iniciativas bem sucedidas na área de 
Educação Ambiental!

página 7

IBS NO BLOG

A alegria de compartilhar
A Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, 
do município de Crateús, realiza postagens 
com frequencia no Blog IBS, dividindo sua 
experiência de Educação Ambiental com 
outros municípios do Brasil!

página 3

CRATEÚS NO BLOG
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Educomunicação Leitura e Cultura Saúde Meio AmbienteBoas Iniciativas

Desde 2002 o Instituto Brasil Solidário, que 
realiza atividades sustentáveis a partir de seu 
Programa de Desenvolvimento Educacional 
na Escola – PDSE, percebeu a vontade dos 
moradores do município de Crateús, Ceará, de 
melhorar sua qualidade de vida.

Projetos educacionais, como seminários de 
abrangência municipal e oficinas de Educação 
Ambiental, Saúde, Comunicação e Artes, foram 
implementadas pelos profissionais do Instituto 
nos anos que se seguiram e com isso a cidade 
criou uma Secretaria de Meio Ambiente, coleta 
seletiva, horta e centro de triagem de materiais 
recicláveis.

No final de fevereiro de 2014, uma nova e inédita 
solução para aumento na arrecadação e venda 
de materiais recicláveis no processo de coleta 
seletiva municipal começou a ser colocada em 
prática: o  projeto LEVE – Local de Entrega 
Voluntária Escolar.

O LEVE funciona com ecopontos para 
arrecadação de lixo reciclável espalhados pelas 
escolas participantes. Os catadores passam pelas 
instituições para coletar materiais, em princípio 
PET e papel, todas as semanas. “Trimestralmente, 
20% do valor adquirido (e devidamente pesado) 
será repassado pela própria cooperativa 
de catadores Recicratiú, através de bens 
previamente definidos pela escola e entregue às 
crianças”, explica Márcia Andrade, coordenadora 
do projeto na região. Trata-se de uma proposta 
de inclusão social antes nunca trabalhada no 
país.

“Neste primeiro mês de projeto já participam 
oito escolas, podendo chegar a uma estimativa 
de trinta escolas em Crateús. Isso mobilizaria 
diretamente mais de 5.000 estudantes para 
a educação ambiental e gestão adequada 
dos resíduos sólidos, o que gera um impacto 
direto nas comunidades e famílias. Esta mesma 
proposta será multiplicada nos municípios 
vizinhos como Ipaporanga, Novo Oriente e 
Independência com previsão de início já em abril 
de 2014”, revela Wanderley Marques, Secretário 
de Meio Ambiente de Crateús.

LEVE: um projeto inovador

Origem -  Desenhada pela equipe do Instituto 
Brasil Solidário há cerca de dois anos e meio, a 
proposta prevê ainda que ônibus escolares façam 
a “logística reversa” dos materiais coletados, 
principalmente em distritos do interior e da zona 
rural, aonde mesmo a coleta de lixo convencional 
não chega.

“Essa foi uma engenhosa ideia planejada a partir 
de nossa experiência com a coleta de materiais 
recicláveis das embalagens comercializadas e 
entregues pela Casas Bahia em São Paulo. Ora, se 
o processo de logística reversa simples funciona 
nos caminhões da empresa com as embalagens 
provenientes das entregas de produtos vendidos, 
porque um ônibus escolar não poderia fazer o 
mesmo processo quando, ao retornar do interior, 
pudesse trazer materiais recicláveis na bagagem, 
além de alunos?”. Foi assim, em mais uma visão 
quase que sonhadora, que nasceu a ideia do 
LEVE, nas palavras de Luis Salvatore, presidente 
do Instituto Brasil Solidário e coordenador de 
projetos. Ainda segundo Salvatore, a segunda 
fase do projeto, com o transporte escolar levando 
material reciclável, será inaugurado em breve, 
após a adesão das escolas no processo de coleta 
seletiva.

O projeto LEVE faz parte do programa Amigos 
do Planeta na Escola, parceria entre o Instituto 
com a Casas Bahia e a Palmeirinha Ação Social. 
O programa utiliza as ferramentas utilizadas pelo 
PDSE, trabalhando com seis frentes: Incentivo 
à Leitura, Educomunicação, Arte e Cultura, 
Educação Ambiental, Saúde e Empreendedorismo. 
As múltiplas ações desta iniciativa vão desde a 
criação de bibliotecas (com doação de acervo, 
computadores e cursos de gestão), acesso e 
orientação ao uso da internet, mediação de leitura 

e atividades lúdico-literárias, na área de incentivo 
à leitura; até a arborização, construção de hortas, 
projetos de coleta seletiva e reciclagem, na área 
ambiental. São realizadas, ainda, oficinas voltadas 
à arte-educação incluindo pintura, desenho, 
gravura, estamparia, assim como montagem de 
rádio escolar, jornal, oficinas de fotografia, vídeo, 
blog, formação musical e oficinas de música, 
sempre com palestras e workshops completos, 
além de atendimentos médicos e odontológicos.

Aprofundamento –  Não apenas a mobilização 
e a inclusão social dos catadores, como também 
a conscientização entre os educadores está sendo 
trabalhada desde 2013 em Crateús. Arlinda 
Cézar, Presidente do Instituto Venturi para 
Estudos Ambientais e consultoria parceira do 
programa social é a responsável por este trabalho. 
“Realizo um curso para formação de educadores 
ambientais e assim termos profissionais aptos 
para multiplicar esses conhecimentos em escolas 
da rede pública”, acrescenta.

“Ao longo dos anos Crateús foi se destacando 
pelo interesse e pro atividade em Educação 
Ambiental. Dessa forma, mantivemos nosso 
apoio e desenvolvimento na ampliação de seus 
projetos, como o Polo de Valoração de Resíduos 
Sólidos, em andamento, e hoje a cidade possui até 
reconhecimento nacional, conquistando no final 
do ano passado o Prêmio Cidade Pró-Catador, pela 
Presidência da República. Ficamos extremamente 
orgulhosos de fazer parte de mobilizações que 
beneficiem toda uma comunidade, gerando 
renda e melhorando a vida dos brasileiros”, conclui 
Danielle Haydée, do Instituto Brasil Solidário.

Ana Carolina Vieira
19/03/2014
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Lançamento do Polo de Valoração 
de Materiais Recicláveis

Realizou-se nesta terça-feira, dia 19 de novembro, 
o ponta pé inicial de um grande desenvolvimento 
na região de Crateús. O Polo de Valoração será 
uma coleta seletiva regional e mais ainda: um 
sistema de tratamento de resíduos sólidos que 
agregará valores significativos, gerando maior 
desenvolvimento socioambiental e econômico 

para a região. Contamos com presença ilustre de 
Luis Salvatore, Danielle Salvatore - IBS , Arlinda 
Cezar - Instituto Venturi, Valmir Dantas e Thais 
Oliveira da Secretaria da Presidência e Alceu 
Galvão da ARCE - Agência Reguladora do Estado 
do Ceará, bem como os prefeitos da região e 
representantes de catadores.

Márcia Andrade
Secretaria de Meio Ambiente

Publicado em 21/11/2013

postagens de Crateús no Blog IBS

Prêmio Cidade Pró-Catador foi 
entregue hoje à Crateús!

O município de Crateús, localizado no sertão do 
Ceará, recebeu hoje, das mãos da Presidente da 
República Dilma Rousseff em São Paulo, o Prêmio 
Cidade Pró-Catador promovido pela Secretaria-
Geral da Presidência da República que inclui, 
além de reconhecimento e projeção nacionais, 
viagens para dois representantes – um gestor 
público municipal e um catador – para conhecer 
experiências internacionais de reciclagem.

Dirigido aos municípios cujas práticas estejam 
em sintonia com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, o Prêmio visa reconhecer as iniciativas 
municipais de integração dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis em ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos.

Dos 63 municípios inscritos no Prêmio Cidade 
Pró-Catador, dez foram selecionados na primeira 
etapa. São eles: Arroio Grande (RS), Bonito de 
Santa Fé (PB), Crateús (CE), Itaúna (MG), Lavras 
(MG), Manhumirim (MG), Novo Hamburgo (RS), 
Ourinhos (SP), Santa Cruz do Sul (RS) e Tibagi 
(PR). As iniciativas foram avaliadas in loco pela 
comissão de técnicos do governo federal que 
escolheram as quatro que mais se destacam no 
desenvolvimento de políticas públicas junto aos 
catadores de materiais recicláveis. A comissão 
avaliadora era formada por técnicos da Secretaria-
Geral da Presidência da República, Secretaria de 
Assuntos Federativos da Presidência da República, 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome e Fundação Banco do Brasil. Já a comissão 
julgadora, que escolheu as 4 ganhadoras do 
prêmio foi formada por pesquisadores do IPEA. Os 
critérios utilizados para a seleção das iniciativas, 
foram a inclusão socioeconômica dos catadores, 
sustentabilidade, caráter inovador, replicabilidade, 
impacto no público-alvo, integração com outras 
políticas, participação da comunidade, existência 
de parcerias e escopo do projeto.

O Instituto Brasil Solidário parabeniza 
Crateús pelo Prêmio e expressa sua satisfação 
em fazer parte dessa história!

Confira as fotos do evento!

Equipe IBS
Publicado em 19/12/2013
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SEMAM de Crateús planeja 
ampliação da Coleta Seletiva 2014

A partir de março, anunciaremos o calendário 
de ampliação da coleta seletiva para mais 
alguns bairros da cidade que serão beneficiados 
e também alguns distritos. A participação da 
população é muito importante neste processo.

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAN 
Publicado em23/02/2014

Meio Ambiente 

Esse grupo contribui com o meio ambiente de 
todas as formas: são alunos voluntários que estão 
na escola no contra turno para ajudar com a 
horta, RECICLAGEM do papel, selecionando o lixo 
do LEVE e varias outras ações. PARABÉNS  a todos 
da escola que contribuem para o andamento dos 
projetos!

Escola de Cidadania Francisco Ferreira de Barros
Publicado em 14/04/2014

LEVE

Alunos na aula prática de Educação Ambiental 
fazem a separação do lixo que é recolhido pelos 
alunos. Essa mania de separar os resíduos sólidos 
já pegou na Escola Santa Rosa - Jardim! E  de 
quinze em quinze dias esperamos o carro da 
reciclagem passar na escola e levar os resíduos 
para Crateús.

Escola Santa Rosa - Jardim
Publicado em 21/04/2014

MEIO AMBIENTE

Alunos da Escola Santa Rosa - Jardim receberam 
oficinas de compostagem e, junto com a 
Secretária do Meio Ambiente (SEMAM), foram 
para a prática e agora na escola reciclamos o lixo 
orgânico e seco! Esperamos contribuir   mais e 
mais com o meio ambiente!!

Escola Santa Rosa - Jardim
Publicado em 27/04/2014

Educomunicação Leitura e Cultura Saúde Meio AmbienteBoas Iniciativas
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SEMAM realiza Blitz Educativa 
No dia 04/06 realizamos nos principais 
semáforos da cidade uma Blitz Educativa 
sobre preservação ambiental com foco na 
coleta seletiva, objetivando  conscientizar 
a população em busca de melhores 
práticas. Acreditamos na ação continuada 
de Educação Ambiental no processo 
de conscientização da população de forma 
geral.

Parceria: SESC LER E CAGECE

Secretaria de Meio Ambiente  - SEMAM
Publicado em 12/06/2014

Educomunicação Leitura e Cultura Saúde Meio AmbienteBoas Iniciativas
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Educação Ambiental: um 
elemento de transformação

Na Semana do Meio Ambiente realizaram-se, 
nas escolas do município, oficinas de reciclagem, 
palestra, fortalecimento da coleta seletiva e 
caminhadas ecológicas,   com o objetivo de 
promover a sensibilização pela preservação 
ambiental.

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM
Publicado em 12/06/2014

LEVE (Local de Entrega Voluntária 
Escolar), a inovação! 

Com o objetivo de fortalecer o LEVE, realizamos 
na Semana do Meio Ambiente palestras 
e atividades lúdicas, pois acreditamos na 
maravilhosa proposta do LEVE idealizada pelo 
Instituto Brasil Solidário.

Vinte e uma escolas municipais já tem seus 
LEVEs instalados e estamos trabalhando para 
que todas as escolas possam fazer parte dessa 
história de sucesso para juntos construirmos um 
planeta mais preservado.

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM
Publicado em 12/06/2014

postagens de Crateús no Blog IBS

Educomunicação Leitura e Cultura Saúde Meio AmbienteBoas Iniciativas
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postagens do IBS sobre Crateús

Lançamento do Polo de Valoração 
e conquista de prêmio em 

Crateús/CE!!!

No dia 25 de novembro, foram anunciados os 
municípios ganhadores do  1º Prêmio Cidade 
Pró-Catador, promovido pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República.

Dirigido aos municípios cujas práticas estejam 
em sintonia com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, o Prêmio visa reconhecer as iniciativas 
municipais de integração dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis em ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos.

Crateús, município do sertão do 
Ceará, agora, é referência nacional com seu 
projeto Recicratiú, que conta com o apoio 
do IBS!

O projeto integra os catadores na coleta seletiva 
e em todo o ciclo dos materiais reaproveitáveis e 
recicláveis!

No dia 19 de novembro, Luis Salvatore e Danielle 
Haydée estiveram em Crateús para outro 
momento importantíssimo do município: o 
lançamento do Polo de Valoração de Materiais 
Recicláveis. O Polo de Valoração tem como 
objetivos o aperfeiçoamento da coleta seletiva 
e a implantação de um sistema de tratamento 
de resíduos sólidos que agregará valor aos 
recicláveis, gerando desenvolvimento econômico 
e socioambiental.

Durante o lançamento, os municípios da região 
foram convidados a integrar o Polo. Cratéus já 
coleta 22 toneladas de resíduos recicláveis ao mês 
e, com o projeto, terá condições de propagar as 
ações para os municípios vizinhos.

Crateús conta com o apoio do  Instituto Venturi 
para Estudos Ambientais  na consultoria técnica 
para a implantação do projeto.

Parceiro do IBS, o Insituto Venturi oferece 
consultoria técnica para a implementação de um 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, além de oferecer o Curso de Capacitação 
em Educação Ambiental para os professores da 
rede pública de ensino.

Ministrado pela Profa. Dra. Arlinda Cezar, o 
curso tem 40 horas e já iniciou-se com o intuito 
de preparar as escolas e capacitar os professores 
para a nova realidade que se traduz num grande 
progresso socioambiental para a região.

Parte da coleta seletiva será realizada através 
das escolas por meio do Programa LEVE, sistema 
criado pelo IBS que possibilita o transporte dos 
resíduos recicláveis via ônibus escolar.

Com a implantação do Polo de Valoração de 
Materiais Recicláveis, uma nova e importante 
perspectiva está se desenhando para a região 
de Crateús, um município que têm avançado 
diariamente nas questões socioambientais!

Parabéns Crateús, por mais essas conquistas!

Equipe IBS
Publicado em 25/11/2013

Expansão da coleta seletiva na 
região de Crateús!

O lançamento do Polo de Valoração de Materiais 
Recicláveis já surtiu efeito na região de Crateús, 
município que iniciou uma grande revolução no 
manejo sustentável de resíduos sólidos e inclusão 
social de catadores no sertão do Ceará.

O município de Novo Oriente, vizinho a Crateús, 
aderiu ao Polo de Valoração, lançando o Programa 
de Coleta Seletiva em parceria com a Associação 
de Catadores.

Com apoio da  Secretaria de Meio Ambiente 
do Município de Crateús e do Instituto Brasil 
Solidário, e a consultoria técnica do   Instituto 
Venturi para Estudos Ambientais, o 
município de Novo Oriente já iniciou os trabalhos 
de coleta com uma carreta e um galpão de 
triagem preparado para receber toneladas de 
resíduos recicláveis.

Crateús já se beneficia com a coleta de 22 
toneladas de resíduos recicláveis  ao mês e 
incentiva outros municípios vizinhos a fazerem 
o mesmo.

O Polo de Valoração inclui, ainda, um programa 
de capacitação em Educação Ambiental e coleta 
seletiva nas escolas.

Confira as fotos do lançamento do Programa de 
Coleta Seletiva no município de Novo Oriente!

Equipe IBS
Publicado em 20/12/2013
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Crateús: referência em 
Educação Ambiental

Após criar e implantar o programa de coleta 
seletiva e inclusão social Recicratiú no município 
de Crateús, Ceará, a Secretaria de Meio Ambiente 
– SEMAM – não parou mais de evoluir!

No ano passado, o município ganhou prêmios 
por suas iniciativas, passou a receber consultoria 
técnica do Instituto Venturi, parceiro do IBS, e 
nesse ano, está implantando o programa LEVE – 
Local de Entrega Voluntária Escolar, idealizado 
pela equipe do Instituto Brasil Solidário há cerca 
de dois anos e meio.

O Instituto Brasil Solidário tem muito orgulho de 
fazer parte dessa história!

Confira a reportagem completa clicando no site 
do IBS:

www.brasilsolidario.org.br

E veja as fotos do LEVE acontecendo!

Equipe IBS
Publicado em 22/03/2014

postagens do IBS sobre Crateús
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Sobre o Instituto Brasil Solidário

O Instituto Brasil Solidário desenvolve projetos 
sustentáveis há mais de 15 anos que permitem 
ao beneficiado aprender a se desenvolver sozinho 
e a multiplicar as ações vivenciadas nas várias 
áreas da educação, como incentivo à leitura, 
educomunicação, arte e cultura, educação 
ambiental, saúde e empreendedorismo.

Todas as ações desenvolvidas — promovidas 
nos municípios escolhidos para a realização das 
atividades — são gratuitas e, a curto, médio 
e longo prazo, buscam instruir e favorecer 
a formação do novo cidadão por meio de 
comprometimento, inovação e, principalmente, 
do estímulo para uma mudança de atitude.

Saiba mais em www.brasilsolidario.org.br

Instituto Brasil Solidário
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