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Relatório das Ações Realizadas em Buri 

E o trabalho não para! 

Em Buri e em Capão Bonito a Acamar não para. 
São mais de 40 pessoas beneficiadas com os trabalhos na Coleta Seletiva. 

Uma ação socioambiental, que gera trabalho, renda, preservação ambiental e benefícios público! 
Mesmo com todo este lastro de atuação a cooperativa precisa de ajuda, separe seus materiais e entregue aos catadores 
organizados! 
Além disso as prefeituras são fundamentais, pois os custos para manter as ações são altos! 

 

Coleta Seletiva Buri 

Hoje , iniciamos a Coleta Seletiva na cidade de Buri, o diferencial é que fomos contratados para isso e a 

prefeitura de Buri custeia as despesas. 

Após meses de planejamento e criação de um cronograma pela cooperada @mariana_moura_ribeiro , em 

seguida pelas capacitações feitas pelo presidente Cristiano Ferreira e pelo Coordenador Aelson Resende, tendo 

todo apoio da Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Secretária Graciele Cristiane. 

Enfim, mais uma cidade tem este importante trabalho, feito por pessoas capacitadas e qualificadas, com total 

apoio do prefeito @omarchain11. 

Isso está sendo possível Graças a Deus primeiramente, em seguida a pessoas que acreditam em nosso trabalho, 

assim, destacamos o ex secretário @gabrielzilocchi , grande incentivador e a pessoa que nos apresentou e 

endossou nosso trabalho junto ao prefeito @omarchain11 . 
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Apoio institucional. 

 

O empresário Adilson da empresa Via Rápida internet banda larga, fez na tarde de hoje a entrega de 20 

camisetas para os cooperados de Buri. 

O empresário fez essa doação com o apoio dos donos do jornal Folha Buriense, João Grandão e Antônio 

Rogério. 

As camisetas serão utilizadas nos eventos que a Acamar participar em Buri e também nas atividades de 

conscientização. 

Em contrapartida a Acamar divulgará a empresa pelas ruas e locais que os cooperados estiverem participando 

de eventos. 

 

Coleta Seletiva Buri 

 

Concluímos hoje a conscientização ambiental na zona urbana de Buri, os 12 cooperados moradores de Buri 

percorreram ao longo da semana as residências e comércio da cidade explicando as ações que serão realizadas a 

partir da próxima segunda-feira. 

O coordenador Aelson está a frente, representando a Acamar na cidade. 

O prefeito @omarchain11 está dando todo suporte através da secretaria de promoção social, Graciele Cristiane. 

Neste momento e importante resgatar a história, quem possibilitou a cooperativa de Capão Bonito ser conhecida 

em Buri. 

Nossos agradecimentos ao ex-secretário de Agricultura @gabrielzilocchi , o qual nós permitiu apresentar ao 

prefeito @omarchain11 nosso trabalho! 
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Acamar Buri 

 

Mesmo com chuva o trabalho não para, galera separando os materiais na mesa confeccionada pela Prefeitura de 

Buri. 

Coleta Seletiva em Buri é realidade! 

 

Buri tem Coleta Seletiva. 

 

A Acamar iniciou na manhã de hoje a implantação, coordenação e monitoramento da Coleta Seletiva na cidade 

de Buri com inclusão dos catadores. 

Inicialmente 14 pessoas estão envolvidas nos trabalhos de coleta seletiva. 

A intenção é trazer os catadores autônomos para a Cooperativa e com eles executar uma coleta diferenciada, 

com abordagem direta e porta a porta. 

O prefeito @omarchain11 vem dando total apoio, contratou a Acamar e está custeando todas as despesas com a 

execução dos trabalhos. 

Além do total apoio do Prefeito a secretaria de promoção social vem desempenhando um papel fundamental na 

seleção de pessoal através do CRAS e apoio em diversas frentes! 

O material para divulgação foi confeccionado com o apoio da @suzano_oficial, da unidade Capão Bonito, 

através da Analista @ludgarrossino 

Coleta seletiva sem os catadores é lixo! 
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Palestra CRAS BURI. 

 

No dia de hoje, período da manha e tarde, o Coordenador da ACAMAR em Buri, Aelson Resende realizou duas 

palestras para os assistidos PAIF- Programa de Atendimento Integral a Família do Cras Buricras. 

A Palestra tem com objetivo de explicar a importância de Reciclar e separar seus materiais para a Coleta 

Seletiva. 

O cooperado da ACAMAR enfatizou a importância da sociedade estar aderindo a Coleta Seletiva que se inicia 

já na próxima segunda feira 01/07/2019, na cidade . 

Ainda, explicou qual é o papel da ACAMAR e dos catadores nesta ação. 

Aelson Resende reforçou que esta sendo fundamental o apoio do Prefeito Omar Chain e da Secretaria de 

Promoção Social, através da Secretária Graciele Cristiane que esta dando todo suporte para iniciar os trabalho 

na cidade de Buri! 

 

Parceria SUZANO 

 

Desde a época da VCP, passando pela FIBRIA e agora SUZANO, a empresa líder no mercado de papel e 

celulose é uma parceira fundamental para a ACAMAR. 

Seja na doação de materiais mensalmente, doação de Big Bags ou apoio e aporte em grandes projetos a empresa 

SUZANO vem somando para as questões socioambientais em Capão Bonito, em especial com a ACAMAR. 

Nesta semana, novamente a empresa auxiliou a Cooperativa na confecção de 20.000 panfletos, dos quais 

10.000 são para conscientização ambiental em Capão Bonito e 10.000 para conscientização ambiental na 

implantação da Coleta Seletiva na cidade de Buri, a qual é atendida pela Cooperativa de Capão Bonito. 

Agradecemos o apoio da SUZANO e pedimos para outra empresas aderirem a essa iniciativa, doando seus 

recicláveis para a ACAMAR de Capão Bonito! 
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Buri na Acamar 

 

Recebemos hoje os cooperados da Acamar de Buri para um dia de capacitação na triagem, a Coleta Seletiva em 

Buri se inicia em 01/07, na próxima segunda feira. 

Agradecemos o prefeito @omarchain11 por todo apoio, ao assessor Lucas e a Secretaria Graciele pela ajuda em 

todas as demandas solicitadas! 
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ACAMAR é destaque na imprensa de Buri. 

 

A Cooperativa de Capão Bonito esta ganhando espaço junto aos moradores, imprensa e poder publico na cidade 

de Buri. 

Com a Contratação da ACAMAR feita pelo prefeito Omar Chain, a Cooperativa vem a cada semana realizando 

ações planejadas para realizar a Coleta Seletiva no município. 

Nesta semana a Cooperativa de Capão Bonito foi destaque na Folha Buriense. 

Agradecemos a todos pelo apoio e colaboração, em especial ao Cras Buricras, a Secretaria Graciele Cristiane e 

sua equipe e ao Prefeito Omar Chain pela confiança! 

 

ACAMAR Buri. 

Hoje pela manha foi realizado uma capacitação aos 14 novos cooperados da Acamar Buri para inicio dos 

trabalhos de coleta seletiva na cidade a partir de 1 de julho de 2019.  

Esta capacitação foi realizada pelo gestor Cristiano Ferreira com a participação do coordenador Aelson 

Resende da cooperada Daniele Mendese da Estagiaria do curso de Engenharia Ambiental, Alaíne Roberta.  

gradecemos o grande apoio do Prefeito Omar Chain, a secretaria Graciele Cristiane que nos cedeu o espaço 

para a capacitação e toda equipe do Cras Buricras que apoiam nosso projeto.  

A Capacitação teve o objetivo de estimular os atendidos pelo Cras Buricras a entenderem as ações da 

ACAMAR e a importância de uma abordagem correta junto a população. 

Estamos planejando iniciar a Coleta Seletiva em 01 de julho, porem na semana anterior uma grande 

mobilização sera realizada na cidade para a Educação Ambiental e Conscientização da População. 

O Assessor do Gabinete Lucas estada dando o suporte para que as informações cheguem mais rápido ao 

Prefeito Omar Chain que tem grande expectativa nos trabalhos da ACAMAR em Buri! 

 
Aelson Resende 

Coordenador Coleta Seletiva Buri 

 

 

 

Cristiano Ferreira 

Gestor ACAMAR 
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