
ixo, segundo denominação do dicionário, é escória, refu-
go, imundície, sobras sem serventia. Se Sônia Maria da

Silva, presidente de uma entidade voltada a reaproveita-
mento de dejetos, tivesse levado a denominação a sério,

muito provavelmente não seria hoje

considerada uma das empresárias do
ramo social mais bem-sucedidas da

Região Centro-Oeste.
Com uma história que mais se

assemelha a um roteiro de novela,

Sônia diz ter sofrido diversos pre-

conceitos ao longo da vida: é mu-

lher, é negra, sempre foi pobre. Tem
um filho portador de síndrome de

Down e por alguns anos foi casada

com um homem muito mais velho.

"Se eu não tivesse passado por tudo

isso, certamente eu nunca teria para-

do para pensar no próximo", comen-
ta Sônia.

A entidade, chamada "100 Di-

mensão", é responsável por ajudar

em torno de 200 famílias em sua

tenda mensal, por empregá-las no

processo de coleta de lixo, reciclagem e de desenvolvimento

de obras para comercialização. Com a ajuda de parceiros,

associações e doações, o negócio tem se expandido cada vez

mais, promovendo não só o trabalho social como também

práticas ambientais. Com a produção de material reciclado, o
incentivo ao consumidor — ainda mais com o apelo social

implícito no trabalho da organização — na utilização de mate-

rial reaproveitável, colabora de forma significante.

Garrafas e outras peças plásticas, roupas, ferro, madeira,
vidro e papel são separados em cotas para revenda e para uti-

lização do artesanato. Os próprios cooperados são respon-

sáveis por elaborar as peças que são comercializadas, tendo

depois a renda dividida entre os

artesãos. São produzidos com o lixo,
que a essa altura do campeonato já se

torna até um nome injusto seguindo
denominações do dicionário, brin-

quedos, utensílios domésticos, col-

chas, esculturas, luminárias, etc.

"Vivia de assistencialismo e hoje
dou assistência", declara Sônia. A

empresária explica que o instituto

abriga ex-detentos, pessoas de me-
nor poder aquisitivo, sem distinção

de sexo ou cor, de forma igual, sem

preconceitos, e comenta: "Não in-

teressa ter talheres de prata e copos
de cristal se não existir alimento pa-

ra você e para seu próximo. Estamos

tentando fazer justiça social e esti-

mulando as pessoas a serem mais

atuantes". Ela conta ainda que antes
de começar a reciclar o lixo teve de passar por uma reci-

clagem pessoal.
Hoje a entidade recebe estudantes voluntários, que geral-

mente vão embora assim que não há mais exigência da facul-

dade. "Eu entendo, sei que eles precisam pagar as contas, que
é caro pagar condução. Mas o interesse tem de ser também

pela causa e não pela remuneração." Fica então a dica de uma

boa área para se investir agora: a reciclagem de valores.
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