
A existência de pontos espalha-
dos em diversos locais das cida-
des para coleta seletiva de lixo
não parece ser suficiente para fa-
zer as pessoas se sentiremmoti-
vadas a colaborar com a recicla-
gem e consequentemente com
a preservação do meio ambien-
te. Para ampliar esse estímulo, é
preciso que cada cesto receptor
tenhanomínimoumvisual atra-
tivo e reflita o dia a dia de cada
ser humano, levando empatia
com a proposta oferecida, argu-
mentamos idealizadores do pro-
jeto Gira Brasil, Renato Becker,
Ricardo Sampaio e Marina Re-
nault, que contam com o patro-
cínio de empresas como Oi,
Bombril, Wizard, Pernambuca-
nas e Azul.

A ideia do Gira Brasil, segun-
do Renato Becker, consiste em
levar às pessoas a percepção de
que é preciso fazer a separação
do lixo a partir da própria casa,
não apenas nos espaços públi-
cos em que haja centrais coleto-
ras. “Nossa missão é criar um
movimento de caráter educati-
vo. O formato representativo
‘de casa’ dos coletores ativa os
valores da simbologia de um lar
e também sugere a ideia de que
a reciclagem começa dentro das
residências”, diz Becker.
O objetivo dos idealizadores

era iniciar o trabalho na cidade
de Curitiba, por conta de seu al-
to grau de reciclagem— atingin-
do 40% de todo o lixo gerado.
Mas a capital paulista acabou to-
mando a vez, já tendo espalha-
das pela cidade 50 casinhas
com pinturas de artistas do Bra-
sil e do mundo.
Como a ideia do projeto é tra-

zer algo mais próximo do coti-
diano das pessoas, cada pintu-
ra foi realizada em parceria
com artistas que retrataram
sua melhor inspiração. “Uma
obra pode agregar ainda mais
atributos visuais e assim sensi-
bilizar pessoas rumo a um novo
hábito, em que no lugar de li-
xo, o que passa a existir é maté-
ria prima e riqueza”, detalha
Becker, lembrando que, ao con-
trário da região metropolitana
curitibana, São Paulo recicla
apenas 1% de seu lixo.
Becker estima que no perío-

do de trêsmeses, prazo máximo
permitido pela prefeitura para
que as casinhas fiquemnos espa-

ços públicos, deverão ser coleta-
dos 50 toneladas demateriais re-
cicláveis. Emvista do grande vo-
lume gerado por dia na cidade,
de 17 mil toneladas, a quantida-
de indicada parece pequena,
mas é, segundo os idealizado-
res, mais uma ação para difusão
da sustentabilidade.
Ricardo Sampaio argumenta

que o Gira Brasil não pretende
resolver o problema de recicla-
gem no país, mas ser uma gran-
de campanha para engajar a po-
pulação. “Nesse sentido há es-
forços de comunicação digital,
com um hotsite exclusivo com
informações sobre os Eco Pon-
tos e os mandamentos da reci-
clagem, além de esforços em re-
des sociais como Facebook, on-
de as pessoas darão chek in nos
Eco Pontos, acumulando pon-
tos e trocando por prêmios dos
patrocinadores”, explica.
O Gira Brasil resgata diaria-

mente o material e encaminha
para reciclagem por meio das
cooperativas e controle de qua-
lidade da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), outro parceiro do
projeto. Becker conta que par-
te do resíduo PET coletado ser-
virá de matéria prima para ser
reintroduzida na cadeia produ-
tiva dos patrocinadores do pro-
jeto. A coleta seletiva conta
com um caminhão de pequeno
porte e quatro funcionários uni-
formizados. ■
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Arte nos lixos em
ruas de São Paulo
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“Quando fuipintaracasinha, imagineiuma
mensagemquechamasseaatençãoprincipalmente
dascrianças,quehouvesse relacionamentodelascom
oEcoPonto.Apinturaécomouma iscaquedesperta
acuriosidadedaspessoas”, afirma oartistaDavidDalmau.

“Nadamaisbonitodoquealiaraarteà sustentabilidade.
Paraque isso fosse transmitido,aminhapintura
refleteoespelhodecomodesejoqueacidadedeSão
Paulo seja, livredequalquer resíduoquevenha
contaminaranatureza”,diz oartistaAndréCrespo.
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Proposta é fazer da
iniciativa uma grande
campanha para
engajar as pessoas no
hábito da reciclagem
a partir de suas
próprias casas

Projeto Gira Brasil disponiliza, emdiversos pontos da cidade,
50 casinhas artísticas pintadas para incentivar a reciclagem
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RenatoBecker : “Areciclagemnãopodese restringira locaispúblicos, temosumamissãoeducativa”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.

odilio
Text Box




