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TransformAção - iniciativas de JPIC que fazem a diferença 

Passo Fundo, Brasil 

 

Em 2007, em resposta ao apelo da Igreja do Brasil, foi criada a parceria formada pela Caritas 

Arquidiocesana e as Congregações: Irmãs de Nossa Senhora, Irmãs Franciscanas de Maria Auxiliadora, 

Missionários da Sagrada Família e a Congregação Missionária Redentorista. O objetivo, cerne e missão do 

Projeto TransformaAção é cuidar da vida, da natureza e das pessoas. A iniciativa teve um impacto positivo 

na sociedade, no poder público e na vida dos recicladores envolvidos. 

O Projeto TransformAção é estruturado para o desenvolvimento de seis Programas: 

  1) Educação socioambiental: trabalho realizado nas escolas e outros espaços privados e públicos, 
conscientizando a população sobre o cuidado e a preservação do meio ambiente, a necessidade de reciclar 
e o descarte adequado do lixo.  

2) Cooperativismo e Associativismo: há quatro grupos de recicladores, organizados em cooperativas 
na cidade de Passo Fundo. As irmãs marcam presença pastoral nestes grupos e junto a outros 60 recicladores 
que trabalham no lixão da cidade, na sua maioria, mulheres. Mesmo não professando a religião católica, 
vivem os valores evangélicos da fraternidade e da solidariedade como expressa uma recicladora em seu 
depoimento: “Voltei a ser gente depois de entrar nesta cooperativa e separar resíduos. Antes, vivia no 
hospital psiquiátrico e no mundo da droga. Depois que entrei aqui, encontrei pessoas boas que me ajudam e 
me ensinam. Nunca mais precisei da droga e dos remédios. Estou curada e sou muito feliz por estar aqui, 
pertencendo a este grupo de trabalhadores”.  

3) Crianças e Adolescentes: atendimento aos filhos dos recicladores que vivem no entorno das 
cooperativas proporcionando um espaço de convivência, promovendo múltiplas oficinas educativas no turno 
inverso às aulas e, muitas vezes, auxiliando as famílias com alimentos.  
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4) Incidência nas políticas públicas: marcar presença junto ao poder público municipal, empresas, 
entidades e pessoas físicas com o objetivo de estabelecer parcerias e convênios.  

5) Comunicação e Marketing: divulgar as atividades e captar recursos, além de assessorar as equipes 
administrativas das cooperativas.  

6) Institucional: reuniões mensais dos representantes das entidades parceiras para organizar o 
assessoramento das atividades do projeto e a manutenção do escritório central. 

Nossa presença Notre Dame e nossa ação junto aos recicladores motiva-os a perceber e a celebrar 
os sinais de Deus na sua vida. Almejamos que, na solidariedade, possam ir além da simples reciclagem de 
materiais. Nossa esperança é que sejam capazes de ressignificar e reciclar a sua vida, transformando a sua 
situação de exclusão em projeto de vida e de inclusão social.  

Irmã M. Silvania Ioner 
Irmã M. Dilse Santin 

 


