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1. Jardinagem

Criação de jardins nos quintais de residências da área

2. Não Impermeabilização do solo x enchentes

Orientações sobre a importância de não impermeabilização do solo para evitar

enchentes

3. Erosão do solo

Mini-palestras com maquete para exposição de efeitos da água em solo

provido e outro desprovido de cobertura vegetal.

4.  Compostagem

Explicar como e o que compostar com a criação de 50 composteiras de

baldes.

5. Criação de mini-hortas

Construir hortas suspensas nas moradias

6. Zoonoses

Apresentações sobre os tipos e cuidados com as zoonoses.

7. Aproveitamento de alimentos

Aulas com receitas utilizando 100% da fruta ou do vegetal

8. Levantamento de artesãos da comunidade

Visitas comunitárias para conhecer artesãos locais.

9.  Reutilização de resíduos x Queima

Exposições de artesanatos feitos com recicláveis e conversa sobre os riscos

da queima de resíduos.

10. Proteção Animal

Distribuição de informativos sobre castração e cuidados.

11. Mutirão de Castração

Cadastrar e castrar animais (cães e gatos) da comunidade.

12. Guarda responsável

Orientar famílias que serão reassentadas, sobre a lei de abandono animal e

contabilizar animais que precisarão de carrocinha

13. Vida de Catador(a)

Reuniões com os (as) catadores(as) para apresentar diagnóstico, conhecer

demandas e apresentar exemplos de organização e limpeza na profissão

14. Mulheres

Reuniões com mulheres para conhecer habilidades passíveis de

compartilhamento e apresentar exemplos de grupos comunitários

15. Atitudes de acumuladores

Reuniões com moradores que serão reassentados, sobre acumulação de itens

não utilizáveis em casa

16. Mutirão de Limpeza

Realização de coleta de resíduos provenientes da limpeza de quintais das

moradias de algumas ruas da Vila 29 de Outubro

17. Mini-agentes multiplicadores

Mobilização e orientações com crianças sobre preservação da natureza e

realidade local
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