ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
Recicla Vitória – Cooperativismo na Promoção à Saúde

2-Centro:
Centro Acadêmico da Vitória

3- Departamento:

4- Nome (Professor Coordenador):
Ana Wládia Silva de Lima

5- Fone:

6-Fax:

81 91393563

3523 33 51

Enfermagem

7- E-mail:

anwladia@bol.com.br
B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Fernanda Jorge Guimarães / Mestre / ferjorgui@hotmail.com
Zailde Carvalho dos Santos / Mestre / zailde.carvalho@hotmail.com
Jaqueline Galdino Albuquerque / Mestre / jaquealbuquerque@hotmail.com
Simara Lopes Cruz / Mestre / simara.cruz@hotmail.com

9- N° de
técnico (s):

0

12- Área
atuação:
[ ]
Comunicaçã
o
[ ]
Cultura
[ ]
Tecnologia
e Produção
13- Local:
Município
da Vitória
de Santo
Antão

10-N° de alunos de graduação: (especificar nome, curso, e-mail e função no
projeto):
10 alunos de Graduação (02 ciências biológicas, 02 Nutrição, 06 Enfermagem)
1.Danielle Feijó de Moura, Ciências Biológicas,danielle.feijo@ufpe.br,Voluntária;
2.Dayane Caroline de A. Silva, Enfermagem,dayane_caroline1@hotmail.com,Voluntária;
3.Delton Manoel dos Santos Silva,Ciências Biológicas,deltonsantos@bol.com.br,Voluntario;
4.Dilma Maria da Silva, Enfermagem,dilmams.silva@gmail.com,Voluntária;
5.Enthéia Louise de Queiroz Machado, Nutrição,entheia_@hotmail.com,Voluntária;
6.Fausto Barbosa da Silva, Enfermagem,fhausttho@gmail.com,Voluntário;
7.Halane de Sousa Patriota, Enfermagem, halane_patriota@hormail.com,Voluntária;
8.Kalyne C. Alves de Oliveira, Enfermagem, uanis.joplin@gmail.com,Voluntária;
9.Mayara Alves Leal Guimarães, Nutrição, mayzinha_alves@hotmail.com,Voluntária;
10.Maria Angélica B. dos Santos, Enfermagem,mgellikasantos@hotmail.com,Voluntária.

[ ] Educação
[ ] Economia e
Administração
[ ] Meio Ambiente

14- Período de Execução:
Inicio: 31 de agosto de 2009
Término: 31 de dezembro de 2010

[ ] Saúde
[ X ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

11-N° de alunos
de PósGraduação
(especificar
nome, e-mail e
função no
projeto):
0

15-Público Alvo:

Diretamente 300 catadores de resíduos sólidos e indiretamente em torno de 1200 pessoas
16- Objetivos:

Objetivo Geral
Promover autonomia, inclusão social e geração de renda da população de catadores de resíduos sólidos
recicláveis do município da Vitória de Santo Antão, tendo, por conseguinte a melhoria na sua qualidade de
vida; a fomentação e discussão de políticas públicas sociais e ambientais; bem como proporcionar ao
discente uma visão holística e real de mundo e de seu papel nesta realidade enquanto ator social e futuro
profissional.
Objetivos Específicos
• Construir o perfil sócio-demográfico da população de catadores de resíduos sólidos do município da
Vitória de Santo Antão-PE;
• Construir, conjuntamente, os conceitos de: promoção da saúde, cidadania , cooperativismo e participação
social;
• Identificar coletivamente prioridades e necessidades sociais desse grupo de catadores;
• Caracterizar a rede de captação de resíduos sólidos e mapear a ocupação urbana dos catadores no
território;
• Discutir a fundamentação do cooperativismo, base legal de construção, desenvolvimento de parcerias,
processo de trabalho;
• Discutir a organização do processo de trabalho enquanto instrumento de autonomia e geração de renda;
• Incentivar a construção de parcerias junto às entidades privadas, organizações sociais, e poder público
municipal para formação de uma rede de apoio a proposta de cooperativismo entre os catadores,
• Inserir o discente nesse contexto social, possibilitando a compreensão dos diversos fatores causais
associados a saúde-doença, sua inserção profissional e seu papel social enquanto agente de mudança;
• Atuar de forma transdisciplinar e multiprofissional envolvendo os discentes dos cursos de enfermagem e
nutrição no desenvolvimento e compreensão do conceito de promoção a saúde;
• Realizar pesquisas na área ambiental, social e de promoção á saúde e temas próprios a este projeto;
• Acompanhar e avaliar os avanços na compreensão dos conceitos de cidadania, promoção à saúde,
participação social através de sua aplicabilidade prática observada no empoderamento social por parte dos
catadores;
• Fomentar junto à gestão pública municipal a discussão sobre Programa de gestão integrada dos resíduos
sólidos do município.
17- Parcerias:
Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
AM Souza Produtos Recicláveis
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):

O projeto será desenvolvido no Município da Vitória de Santo Antão- PE, com população de 125.681
habitantes. Existem no município da VSA cerca de quatro galpões de captação de resíduos sólidos recicláveis
(papel, plástico, metais e vidros), além de uma empresa recicladora que processa materiais plásticos
transformando-os em granulados, todos de natureza privada, e um número de catadores ainda desconhecido,
inclusive em suas características sócio-demográficas. Essa população como se observou em visitas aos
galpões e através do relato dos proprietários, não possuem relações de trabalho solidário entre si e
aparentemente tem uma extrema fragilidade social e a não percepção do “ser” cidadão entre os mesmos. Na
primeira fase do projeto Recicla Vitória - cooperativismo na promoção à saúde, buscar-se-á uma aproximação
da equipe do projeto com essa população objetivando conhecer suas características sociais e demográficas,
com vistas à construção do seu perfil e a identificação de suas necessidades. Em um segundo momento, com
a devida integração e empoderamento dessa população em relação aos direitos sociais, civis e políticos e
mobilização social, será construída uma proposta coletiva de cooperativismo tendo como sustentação uma
rede de apoio à ser construída com entidades privadas, organizações sociais e o poder público municipal.
19- Palavras-chave (5):

Cooperativismo, promoção à saúde e inclusão social.
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