
Gravata Dior, R$ 15. Do lixo para os brechós 
Mônica Cardoso 
 
Na lojinha montada por uma cooperativa de catadores, é possível comprar máquina lava-
roupas por R$ 80 e discos de Madonna a R$ 5 
 
Uma gravata de seda da Christian Dior por R$ 15. Uma máquina lava-roupas da Brastemp por 
R$ 80. As pechinchas estão à venda na cidade. Mas, antes, estavam no lixo. Depois de 
encontrar tantos objetos em bom estado, a cooperativa de catadores CooperAção decidiu 
montar um brechó há um ano. Antes, como a maioria das cooperativas, os produtos eram 
distribuídos ou vendidos apenas entre o grupo. "Temos clientes que trabalham nos escritórios 
da região", conta a presidente Jacy Cardoso. Localizada na antiga usina de compostagem, na 
Avenida Embaixador Macedo Soares, 6.000, na Vila Leopoldina, região noroeste, a coleta é 
feita na Lapa, Sumaré, Pompéia, Perdizes, Vila dos Remédios e Jaguaré. "Se a nossa salinha 
fosse na avenida, chamaria mais a atenção."  
 
No galpão, se acumulam roupas, bolsas, sapatos, brinquedos, telefones, cafeteiras, 
liquidificadores, móveis, videogames, livros, cortinas, lustres, malas e até caixas de tintura 
para cabelo ainda fechadas. Garimpando, é possível encontrar raridades, como uma 
enciclopédia Barsa, completa, de 1964, com 23 volumes, por R$ 70. Ou discos antigos de 
Madonna e Led Zeppelin, por R$ 5 cada um. Há também um vestido de noiva que "estava sujo 
só na barra e ficou novo depois de lavado", segundo Jacy.  
 
Entre as barbadas, roupas a partir de R$ 2, panelas por R$ 3 e ferros por R$ 5. Até a cozinha 
da cooperativa foi mobiliada com panelas e vasilhas descartadas. Primeiro, os objetos são 
reunidos no galpão. Caso precisem, são consertados. Se estiverem em bom estado, vão direto 
para o brechó.  
 
Como o material recolhido varia, o brechó arrecada de R$ 800 a R$ 1.500 por mês, dividido 
entre todos os cooperados, cerca de 60 pessoas. Os meses de dezembro e janeiro são os 
melhores. "Por causa do Natal e do 13º salário, a coleta aumenta. Recolhemos brinquedos e 
eletrodomésticos", diz Jacy. No começo do ano, são mais coletados cadernos e livros didáticos. 
Depois do carnaval, chegam fantasias. Tudo podo ser reaproveitado pelas cooperadas. 
Retalhos, botões e argolas viram bolsas. Restos de lã, cachecóis. Cilindros de papelão recebem 
decoração e acabam transformados em embalagens de presente.  
 
A cooperativa, aliás, pretende usar seu conhecimento para oferecer oficinas de artesanato, 
costura e restauração de móveis antigos. Mas, antes, é preciso definir onde será a nova sede, 
uma novela que se arrasta há dois anos. Com a valorização imobiliária na Vila Leopoldina, as 
três cooperativas que trabalham na antiga usina de compostagem terão de deixar o local, que 
pertence à Prefeitura e dará espaço ao Parque Villas Boas. "Disseram que íamos sair em abril, 
depois em agosto. Acho que poderiam retirar o transbordo que recebe o entulho e nos deixar 
aqui. Mas ninguém quer morar perto do lixo", diz Jacy.  
 
PECHINCHAS 
 
A cooperativa Cantareira Viva, na Rua João Rios, 46, na Vila Albertina, zona norte, também 
abriu um brechó há um ano. Na garagem da sede, se acumulam roupas, móveis, livros e 
eletrodomésticos. "Como vendemos bem barato, o comprador faz o reparo, se precisar", 
explica a secretária Eva Ern, de 51 anos. Sapatos, camisetas, livros e copos são vendidos por 
R$ 1. Jaquetas e blusas saem por R$ 2. O preço baixo também se justifica pela localização, 
próxima a três favelas José Bonifácio, Pedro Vaz Rego e Capitão Aguirre de Camargo. Por 
enquanto, o brechó só funciona às quintas-feiras, quando recebe cerca de 50 pessoas. Com o 
sucesso do projeto, a idéia é abrir também aos sábados.  
 
A dona de casa Adriana Carvalho dos Santos aparece lá toda semana, com os dois filhos. 
"Compro roupas e objetos de decoração", diz ela, que, na última vez, levou uma garrafa de 
vidro para licor, um pegador de sorvete de inox, um porta biscoito e uma sandália para o filho.  
 



Entre as pechinchas, estão a coleção infanto-juvenil de Monteiro Lobato, cada volume a R$ 1. 
Há alguns meses, chegou um motor de Fusca, vendido por R$ 200. A coleta é feita no 
Tremembé, Santana, Casa Verde, Cantareira, Jardim Floresta e Vila Mazzei. Para conseguir o 
apoio dos moradores, foi preciso bater de porta em porta para explicar como funciona a coleta 
seletiva. A cooperativa também mantém aulas de alfabetização gratuita para adultos. A lousa e 
as carteiras vieram da coleta. O brechó rende entre R$ 500 e R$ 1 mil por mês. "Gastamos R$ 
900 com os aluguéis. Estamos pleiteando uma área com o Limpurb (Departamento de Limpeza 
Urbana) para prosseguir nosso trabalho", diz Eva. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 ago. 2008, Cidades/Metrópole, p. C10. 


