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RESUMO

O projeto tem como objetivo oferecer palestras e oficinas voltadas ao meio ambiente, saúde e aperfeiçoamento profissional para os cooperados da Cooperativa de Reciclagem e

Trabalho – COOPERT de Itaúna - MG, a fim de ensinar sobre os cuidados quanto ao manuseio do lixo e a necessidade de se utilizar EPI's, além de conscientizar os catadores de

materiais recicláveis sobre seus direitos sociais e sua contribuição para um meio ambiente equilibrado e sustentável, motivando assim, os trabalhadores no exercício de suas

funções. Essa conscientização é muito importante pois, a falta de valorização e reconhecimento destes trabalhadores influencia na autoestima e na identidade profissional,

dificultando a confiança nas suas capacidades de trabalho. O projeto em andamento está sendo desenvolvido no aterro sanitário do Município de Itaúna – MG, onde se localiza o

galpão da COOPERT e a primeira fase da metodologia compreendeu o levantamento de informações através da entrevista ao presidente da Cooperativa e as visitas ao galpão de

triagem, além do planejamento e organização das apresentações. Foi possível perceber através da observação e da entrevista realizada que os catadores apresentam bastante

domínio e agilidade na execução das tarefas, mas algumas falhas em relação à segurança e atenção foram apontadas pelo presidente da Cooperativa que ainda devem ser

corrigidas. Essa primeira etapa será de suma importância para a segunda fase do projeto, onde terá início as oficinas e palestras. Espera-se que as atividades propostas possa

levar à uma melhor condição de trabalho destes profissionais, tendo um impacto positivo na vida e nas atividades dos mesmos, acarretando vantagens também ao meio ambiente

do qual nós, seres humanos, fazemos parte e estamos inseridos. 
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