
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

1. Introdução 

 

A primeira edição do workshop A Escola na Economia Circular, que aconteceu 

no dia 26/10/2022, na Casa das Artes em Bento Gonçalves (RS), teve como 

objetivo apresentar o "Reciclar é Fazer Mágica" como uma alternativa 

metodológica para inclusão do tema transversal “economia circular” no 

planejamento educacional das escolas.  

Para que este objetivo fosse 

alcançado, foi demonstrado, por 

meio de palestras e de instituições 

que já participam do programa, 

que o modelo de logística reversa, 

com geração de créditos de 

reciclagem, considera a Educação 

Ambiental no currículo das escolas 

como principal indutor de 

sociedades cujas ações sejam 

ambientalmente corretas, 

em condições seguras e justas para 

os seus públicos de interesse, sem 

deixar de considerar seus 

necessários ganhos econômicos. 

 



 

Participaram desta iniciativa inédita 74 pessoas, dentre elas, representantes do 

TCE-RS, das Secretarias de Meio Ambiente, da Educação e do Desenvolvimento 

Econômico, Diretores e Professores de Escolas dos municípios de Bento 

Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, Empresários, Dirigentes de Instituições 

que congregam a indústria, o comércio e gestores públicos, além de técnicos 

das áreas de sustentabilidade, meio ambiente e qualidade. 

Na área de exposição da Casa das Artes foi feita uma instalação mostrando o 

o fluxo do processo de transformação das embalagens PET coletadas pelo 

programa em novas embalagens para acondicionar diversos produtos. 

Também, foram disponibilizados coletores para o descarte de garrafas PET. 

 

 



 

2. Resumo das Atividades 

 

A abertura contou com a participação da presidente do Instituto Venturi, 

Arlinda Cézar, da Secretária de Educação de Bento Gonçalves, Adriane Zorzi, 

que também representou o Prefeito Diogo Siqueira, do Secretário de Meio 

Ambiente, Osmar Bottega, do Secretário Adjunto do Desenvolvimento 

Econômico, Delarci Martins, e do Coordenador da 16ª Coordenadoria Regional 

de Educação, Alexandre Misturini. 

A presidente do Instituto Venturi, Arlinda Cézar, falou sobre a importância do 

evento no cenário atual. “É preciso falar sobre Educação Ambiental para que 

as próximas gerações cresçam mais preparadas. É por isso que estamos aqui 

reunidos e estaremos reunidos na CIEducA 2023, para que possamos falar a 

mesma língua sobre esse assunto e que ele seja tratado com a seriedade que 

merece!”. A secretária de Educação, Adriane Zorzi, deu as boas-vindas aos 

participantes e destacou a importância da parceria com o Instituto Venturi na 

formação dos professores da rede pública municipal em Educação Ambiental, 

reafirmando o apoio e engajamento das escolas ao programa Reciclar é Fazer 

Mágica. Da mesma forma, o Secretário de Meio Ambiente, Osmar Bottega, se 

disse entusiasmado com as oportunidades que o programa está trazendo para 

a região, declarando apoio ao programa e a CIEducA 2023. O coordenador da 

16CRE, Alexandre Misturini, fez coro com as falas anteriores, destacando o 

trabalho de Educação Ambiental que vem sendo feito nas escolas estaduais da 

região, que o programa agrega muito e por isso mesmo suas escolas estarão 

abertas para recebê-lo.  



 

 

Dando iníco às atividades, a professora Arlinda Cézar, proferiu a primeira 

palestra intitulada “Educação Ambiental como instrumento de mudança de 

comportamento”, cujo intuito foi o de nivelar a base conceitual para o público 

presente, com relação ao que a Política Nacional de Educação Ambiental 



 

disciplina. Para início de conversa, deixou claro que Educação Ambiental é lei, 

é direito de todo cidadão, é formal e não formal, é instrumento de outras leis, é 

o todo, não parte. Explanou sobre o método utilizado pelo Instituto Venturi para 

a formação de professores-multiplicadores em Educação Ambiental Formal, 

apresentando alguns resultados do curso oferecido em parceria com a SEDUC-

RS. Concluiu dizendo que a Educação Ambiental enfrenta hoje o desafio e a 

possibilidade de contribuir para ajudar a desencadear as transformações 

sociais imprescindíveis, para converter a convivência humana globalizada, em 

uma convivência orientada pelos valores da solidariedade, equidade e paz 

internacional e o respeito a todas as formas de vida e organização social e 

cultural. 

 



 

Em seguida, o professor 

Christian Silva, da Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná, trouxe a sua 

contribuição com os temas 

“Economia Circular, Consumo 

Consciente e Responsabilidade 

Social”. O palestrante, que 

também é economista, 

salientou durante sua fala que 

apesar dos desafios, a 

economia circular, além de 

gerar mais negócios, mais 

empregos e trabalhos, mais 

renda, menor impacto ambiental, maior inclusão social, fortalece o papel das 

instituições que priorizam o bem comum. Destacou também que a reciclagem, 

reuso e reaproveitamento são necessários para uma cidade sustentável, e isso 

faz bem para a administração pública, para a sociedade, para as empresas, 

para trabalhadores, para o meio ambiente, para inclusão social – gera renda 

de parte da sociedade à margem do mercado de trabalho e permite 

efetivamente a inclusão das pessoas à dinâmica da sociedade; a maioria dos 

cooperados são mulheres e chefes de família. E ainda permite avançar em 

vários Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Encerrando as atividades da manhã, Jeferson Alberton, gestor do programa 

Reciclar É Fazer Mágica, e Francisco Biazini, Diretor Técnico do Instituto Venturi, 

conduziram a apresentação do Programa Reciclar é Fazer Mágica e o modelo 

de logística reversa de embalagens PET, destacando que o novo modelo de 



 

logística reversa adotado pelo programa contribui com as escolas levando 

conhecimento técnico por meio de palestras educativas, da instalação do LEVE 

– Local de Entrega Voluntária Escolar, com o propósito de engajar os estudantes 

na cadeia de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida das 

embalagens PET pós-consumo e conscientizar para os benefícios da economia 

circular. Biazini ressaltou na sua fala que as empresas não devem esquecer das 

suas responsabilidades perante o Acordo Setorial de embalagens, negociado 

no bojo da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), e que 

o Programa Reciclar é Fazer Mágica representa uma oportunidade ímpar para 

que estas cumpram com as metas estabelecidas pelo Acordo e ainda gerem 

créditos de reciclagem (Decreto 11.044/2022).  

As atividades da tarde foram conduzidas por Jeferson Alberton com a 

Apresentação de Instituições que já participam do Programa Reciclar é 

Fazer Mágica. A primeira delas foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental 



 

Cívico-Militar Attílio Tosin, de Garibaldi. A diretora Ivete Benini falou sobre a 

importância da escola está engajada no Programa  Reciclar é Fazer Mágica e 

apresentou o movimento “Vamos fazer uma troca?”, que por meio da criação 

de uma moeda social “Attiléco”, foi muito além de conscientizar os alunos sobre 

a importância do recolhimento de garrafas PET, da destinação adequada dos 

resíduos e de pequenas ações que impactam o meio onde vivemos, trazendo 

para estes aprendizagens significativas sobre o valor econômico e social do 

material pós-consumo.  

No segundo momento, o público teve a oportunidade de conhecer e se 

emocionar com o trabalho desenvolvido pela APAE de Carlos Barbosa no bojo 

do Programa Reciclar é Fazer Mágica. Foi montada dentro do auditório uma 

mesa de triagem, onde a turma de mercado de trabalho da APAE convidou os 

participantes a aprender e entender como uma simples ação triplica o valor de 

mercado do material reciclado, através do processo de separação dos 

componentes de uma embalagem PET.  



 

Como reconhecimento pelo belíssimo trabalho realizado pela APAE de Carlos 

Barbosa, foi entregue pelas mãos dos diretores da Plásticos Bellaforma, Carlos 

Dendena e Samuel Moschetta, e do gestor do Programa, Jeferson Alberton, 

uma placa certificando o alcance da 

marca de 100 mil garrafas entregues 

ao Programa Reciclar é Fazer Mágica 

no intervalo de um ano. Esta entidade 

também superou o volume de 250 mil 

garrafas entregues desde o início de 

sua participação no programa, 

espelhando exemplo de superação e 

orgulho. 

Por último, o Assessor do TCE-RS, Leo Arno Richter, falou das ações que o 

Conselheiro Cezar Miola, do TCE-RS e atual presidente da Associação dos 



 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, tem conduzido para que 

os Tribunais de Contas, no exercício do controle externo da Administração 

Pública, passem a observar o cumprimento da Política Nacional de Educação 

Ambiental. Leo Richter ressaltou a importância da CIEducA 2019 para a 

construção deste entendimento.  

O encerramento do workshop foi conduzido pelos diretores da empresa 

Plásticos Bellaforma, Carlos Dendena e Samuel Moschetta, que agradeceram a 

presença de todos, em especial, das empresas-parceiras e o apoio da equipe 

para que a primeira edição do 

workshop A Escola na Economia 

Circular acontecesse de forma 

tão especial e convidaram 

todas as escolas da região para 

se engajarem ao Reciclar é Fazer 

Mágica. Da mesma forma, 

ressaltaram a importância das 

empresas apoiarem e se 

envolverem nesse verdadeiro 

exercício da cidadania, que 

reflete a responsabilidade de 

cada um na construção de 

valores coletivos.  

   

 

 


