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ntre garrafas PET, latas de sardinha e vidros de geleia vazios... uma gravata de
seda Christian Dior. Descartada em sacos
de lixo convencionais num bairro da Subprefeitura da Lapa, ela é retirada da esteira
de triagem e ganha uma nova chance de ser útil e freqüentar ambientes mais glamourosos. A maioria dos 50
funcionários da cooperativa de reciclagem na Vila Leopoldina nunca ouviu falar da grife francesa que vende
aquela mesma gravata na butique dos Jardins por R$ 480
(equivalente à metade do salário pago a eles por mês). No
brechó CooperAção, ela é vendida por míseros R$ 15.
Não fosse a iniciativa da presidente da cooperativa,
Jacy Cardoso, essas e outras peças em condições de uso
seriam encaminhadas para o aterro sanitário, misturadas a resíduos orgânicos de todo tipo. "Quem a comprou na loja deve ter enjoado, né? Porque uma gravata
dessas não acaba nunca! Muitas coisas ainda podem ser
aproveitadas. Seria um desperdício muito grande deixálas no lixo", afirma. Desde 2007, os cooperados iniciaram a separação de roupas, eletrodomésticos, utensílios
e o que mais pudesse virar uma fonte de renda. Consertos e lavagem são feitos antes mesmo de o produto ir
para a "vitrine" do brechó, composto por três pequenas
salas tão abarrotadas que quase é preciso fazer malabarismos para "garimpar" as pechinchas.

Nas araras e prateleiras, é possível encontrar, por exemplo, um vestido de debutante, uma camisa feminina da
Gap, um colete de caubói, uma blusa de linho da Cori,
um jeans da Yachtsman, sapatos da CNS ou da Arezzo,
blazers da TNG ou da Luigi Bertolli. Nada da última coleção, claro. Mas tudo em bom estado. "Esta calça eu vou
vender por R$ 10. Será que é um bom preço?", pergunta Jacy Cardoso enquanto segura uma calça social Daslu
Homem que vale R$ 390 na luxuosa loja da marca.
Jacy sonha em trocar o depósito por uma lojinha na
avenida. O espaço no número 6000 da Avenida Embaixador Macedo Soares fica aberto de segunda a sábado e
abriga produtos espalhados pelo chão e empilhados uns
sobre os outros: brinquedos, panelas, vídeos da Disney,
malas, esculturas de gesso para jardim, celulares, presiIhas de cabelo, LPs, eletrodomésticos e muito mais.
Na Zona Norte, outra cooperativa, a Cantareira Viva,
abriu as portas em 2000 com o mesmo objetivo. A pequena casa alugada na Rua João Rios funciona como brechó às quintas e sábados. Enciclopédias, gibis e livros
de Monteiro Lobato podem ser comprados por R$ 2. As
roupas, sem grifes famosas, são ainda mais baratas: R$ 1
a peça. Um videogame SuperNintendo custa R$ 20 e um
fogão Dako de quatro bocas está à vencia por R$ 20. "O que
não serve mais para uma pessoa pode ser útil para outras",
diz Eva da Silva, fundadora e presidente do projeto. SP
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