CATADORES DA WEB
Ajudando o Meio Ambiente

Quem somos?
Catadores da web: Tivemos a ideia de criar um site
para Facilitar o acesso das pessoas que desejam tirar
o lixo proximo da sua casa ou do local errado.
Tambem pensamos no lado dos " Coletadores " que
fazem o serviço de pegar o lixo e remove-lo do local
indesejado e ganhar financeiramente com a
oportunidade do serviço.

PLANEJAMENTO
Decidimos separar e organizar bem as
atividades para conseguimos alcançar ao
nosso objetivo final .
Toda aula que colocávamos nossa ideia em
pratica, resolvemos fazer um diario de bordo do
que foi feito no dia-dia do projeto.

OBJETI VO

OBJETIVO E
MOTIVAÇÃO

Nosso objetivo é que os Catadores de lixo sejam
vistos de forma diferente pela Sociedade.
Decidimos criar um Site para facilitar o acesso das
pessoas que desejam que o lixo fique bem longe de
suas vistas ou próximo da sua residência. Com esse
site o catador consegue ajudar tanto o meio
Ambiente quanto sua vida financeiramente.

MOTIVAÇÃO
Nossa motivação é que a nossa ideia seja bem
acolhida e produtiva para os catadores, ao invés
deles esquentar a cabeça procurando lixos nas
ruas perdendo tempo é bem mais prático ele ir até
o site se cadastrar e ir na direção certa e coletar o
lixo da Região.

Pesquisas
Decidimos Pesquisar e
procurar trabalhos até
mesmo projetos
relacionado a nossa ideia
e encontramos alguns
Semelhantes:

• Cataki
• Viva os Catadores
• Instituto Lixo Zero Brasil

Cataki
O aplicativo indica os catadores de uma região em um mapa com ícones de
carroças, o veículo com que a maioria transporta os resíduos que coleta. De
acordo com a ONG, os catadores são responsáveis pela coleta de 9 em cada
10 quilos de material reciclado no país –mas não têm reconhecimento pelo
papel que desempenham.

Papo Reto
Os catadores coletam cerca de 90% de tudo que
é reciclado no Brasil. Trabalhadores
autônomos, são a base da pirâmide de um
setor não regulado e não reconhecido.

Viva os Catadores

Os trabalhadores mais importantes do ciclo da reciclagem são os menos
reconhecidos.
Somos um movimento que atua desde 2012
para tirar as catadoras e catadores de
materiais recicláveis da invisibilidade - e
aumentar sua renda - por meio da arte,
sensibilização, tecnologia e participação
coletiva. Desde o seu início, mais de 5.900
catadoras e catadores foram atendidos,
mobilizando cerca de 1.200 artistas e
aproximadamente de 2.500 voluntárias e
voluntários - além de 25 cooperativas de
reciclagem que receberam mutirões de
pintura.

Instituto Lixo Zero Brasil
Inserir um pouquinho de textoUma gestão Lixo Zero é aquela que não permite que
ocorra a geração do lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos.
Podemos também dizer, que Lixo Zero é um conceito de vida (urbano e rural), no qual
o indivíduo e consequentemente todas as organizações das quais ele faz parte, passam
a refletir e se tornam conscientes dos caminhos e finalidades de seus resíduos antes
de descartá-los.
De quem são as responsabilidades?
Indústrias: na produção e design dos produtos.
Comércio: comercializa os produtos das indústrias.
Consumidor: na extremidade final do sistema: o consumo, o uso e o descarte.
Governo: para harmonizar a responsabilidade de ambos: comunidade e indústria

Diario de Bordo
Oque é ?

Diario de Bordo é a proposta
que os professores passam
para nós durante a aula, São
resumos do que temos durante
o periodo da aula.
LINK DO DIARIO DE BORDO: https://drive.google.com/drive/folders/1AqyDFyKgxKCV2sZd_-RDqxwL_N90KfAM?usp=sharing

LOGO DO PROJETO

Site

Informações Sobre o Site
Nosso site tem a ideia de facilitar a forma de emprego para os catadores que
não tem uma experiência na carteira de trabalho e assim também aqueles que
já trabalham com isso, poderá demonstrar seu trabalho e com isso nosso site
terá a possibilidade de ajudar os catadores dando uma renda para ajudar os
desempregados da área, No nosso site terá 3 parte que são ( Cadastro do
catador, Cadastro do cliente e a denúncia ) O cadastro do catador terá a
possibilidade de ajudar os que desejam uma forma de demonstrar seu serviço
e ajudar seu meio ambiente como um catador e também terá a opção
daqueles que desejam uma renda, Pensamos nisso pelo fato da quarentena ter
prejudicado muitas famílias e ter poucas opções no mercado de trabalho
Então com o cadastro realizado do catador ele conseguirá uma renda, No
cadastro do cliente ele terá a total liberdade para entrar no nosso site e fazer
um cadastro para fazer a denúncia onde tem lixo e entulho, Com isso vai
designar o catador a ir até o local e realizar seu serviço.

IMAGEM DO SITE

Conclusão
A catação de materiais recicláveis foi reconhecida como profissão em 2002 pelo
Ministério do Trabalho e, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações,
catadores são aqueles que “catam, selecionam e vendem materiais recicláveis
como papel, papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e
outros materiais As principais dificultadas enfrentadas pelos catadores em ordem
de importância são: o esforço físico, a discriminação, o trânsito nas cidades e o
fato dos resíduos estarem misturados. Para 92% dos catadores a renda
proveniente da catação é a principal fonte renda da família. O catador de material
reciclável é considerado um importante agente ambiental, pois aumenta o índice
de coleta seletiva no Brasil dando andamento a uma cadeia sustentável com a
possibilidade de reaproveitamento e reciclagem de produtos inutilizados.

