SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 144/2019
SANTA MARCELINA SUSTENTÁVEL – MATERIAS RECICLÁVEIS
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,
Segue mensagem da Comissão de Sustentabilidade da Santa Marcelina Cultura.
O dia 19/06/2019 foi um marco para a Santa Marcelina Cultura, e nós da Comissão de
Sustentabilidade lhe contaremos o motivo.
 Na quarta-feira, dia 19/06/2019, realizamos a primeira doação de materiais
recicláveis da instituição para uma cooperativa de reciclagem e mais de 120
famílias já começaram a ser ajudadas!
É com muito orgulho que a Comissão de Sustentabilidade da Santa Marcelina Cultura anuncia
esta parceria com a Coopere-Centro! Confira abaixo um pouco da história da cooperativa e as
fotos que marcaram esta nova fase da instituição! E que com certeza será motivo de exemplo para
outras organizações de cultura de São Paulo!
A Coopere-Centro é uma cooperativa de reciclagem licenciada pela prefeitura e pela Companhia Ambiental
do Estado (Cetesb), que tem um importante trabalho de inclusão social de pessoas em situação de rua na
região central da cidade. A Coopere-Centro nasceu em 2002 com o intuito de proporcionar trabalho e
renda à população em situação de rua que participava dos Núcleos Escolas de coleta seletiva. É uma das
maiores e mais organizadas cooperativas de reciclagem no município de São Paulo, atuando com cerca de
cento e vinte cooperados.
Desde a sua formação, baseada na solidariedade e cooperativismo, tem contribuído para inserção social de
centenas de pessoas e famílias, bem como na organização da vida pessoal, estabilidade e melhorias nas
condições de moradia, manutenção dos filhos nas escolas, acompanhamento nas questões de saúde e
acesso aos serviços e benefícios sociais.
Nesses anos, a Coopere-Centro tem sido um dos principais espaços de inclusão de trabalho para pessoas
em situação de rua da região central e o mais legal é que além de auxiliarmos na preservação do meio
ambiente, estamos ajudando essas famílias!

Uma postura sustentável se reflete não apenas no meio ambiente, mas também na sociedade. Além
de encaminhar todo lixo reciclável produzido pela Santa Marcelina Cultura, também cooperamos
para uma sociedade mais consciente e menos desigual.
Abaixo algumas fotos da nossa primeira coleta no prédio-sede da Santa Marcelina Cultura e também
a declaração de doação do material para a Coopere-Centro.

Viu como pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença?
A Comissão de Sustentabilidade agradece, respeita e apoia cada atitude sua com relação ao meio
ambiente! Estamos estruturando as campanhas da melhor forma possível e estamos abertos para receber
você que tem vontade de participar da comissão seja como membro, ou até mesmo com alguma sugestão!
Portanto, fiquem à vontade caso queiram falar conosco. O contato pode ser realizado por meio do endereço
eletrônico grupo_sustentabilidade@santamarcelinacultura.org.br.
Envie uma mensagem e troque uma ideia com a gente!
Se cada um fizer a sua parte, teremos um planeta muito melhor!
Pequenas atitudes geram grandes mudanças!
Atenciosamente,
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