
Visconde de Mauá 

Limpa e Linda 

 

Prezados Residentes e Empreendedores  

na região de Visconde de Mauá e Lote 10 

 

Somos um grupo de moradores e empresários decididos a implantar nas vilas de Visconde de Mauá e 

Lote 10 um modelo de gestão de resíduos sólidos que seja um exemplo de cuidado com o meio- 

ambiente (natural e urbano) – o nosso maior patrimônio. 

Considerando que a gestão adequada de resíduos depende de mão-de-obra treinada para organizá-los 

e evitar que se misturem e sejam desperdiçados, acabando por impactar a natureza, percebemos a 

necessidade de dispor, 3 vezes por semana, 4 horas por dia, de um "colaborador" pago para realizar as 

rotinas que planejamos, recebendo uma diária de R$50,00. 

Para tanto estamos organizando um fundo temporário, com a duração de três meses, para reunir R$ 

600,00 mensalmente e testar o sistema na prática. Ao fim desse prazo, iremos avaliar o seu 

desempenho, e decidir por sua continuidade ou não, além de buscar novas formas de financiá-lo, a 

possibilidade de a prefeitura assumi-lo, a participação em editais etc. 

A princípio, o "funcionário" recolherá apenas os resíduos orgânicos nos comércios e moradias que 

aderirem ao sistema, levando-os para uma área apropriada para serem compostados. Os resíduos 

orgânicos constituem 50% do total recolhido pelo caminhão de lixo, e não será difícil reter boa parte 

desse volume na região, transformando-o em um recurso para a agricultura e o paisagismo locais e 

reduzindo os gastos municipais com transporte e aterramento. 

 

No decorrer do projeto, o “funcionário” também atuará orientando os moradores a separar melhor os 

recicláveis, aumentando o volume encaminhado para a coleta seletiva já existente. 

Estão sendo oferecidas seis cotas de R$ 50 e doze de R$ 25,00. 
Os colaboradores que quiserem receberão parte do adubo orgânico produzido. 

Bolo Húngaro 50,00 Fazenda do Mel 50,00 Luis Alberto Armondi 50,00 

Joaquim Moura 50,00 Ana e Eduardo 50,00  50,00 

Centro Cultural V.de Mauá 25,00 Cabana do Falcoeiro 25,00 Cerveja Vale do Pavão 25,00 

 25,00  25,00  25,00 

 25,00  25,00  25,00 

 25,00  25,00  25,00 

 


