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PRÊMIO AMBIENTALISTA REGIONAL 

 

É com imensa satisfação e orgulho que o município de Cajuru indica Dona Vilma, aos seus 

71 anos, que luta pelas causas ambientais, trabalhou por 20 anos juntando sucata o qual ela 

tem um grande orgulho e gratidão, pois foi desse trabalho que criou seus filhos após ficar 

viúva. E durante esse trabalho aconselhava moradores em problemas pessoais, ensinava-os a 

fazer coleta seletiva, a fazer compostagem, plantar espécies de arvores, enfim tornou-se uma 

grande amiga dos moradores, admirada e respeitada por todos. Na cidade quando o assunto é 

sobre “ambientalista” é impossível Dona Vilma não ser lembrada. Hoje por problemas de saúde 

não faz o trabalho com sucata, mas auxilia muitos a formar mudas, e adubação orgânica. 

 
DADOS DA INDICADA 

 
- Nome: Vilma Maria Mancini Barbosa 

- Idade: 71 anos 

- Profissão: aposentada 

- Motivo da Indicação: Dona Vilma pertencia a uma classe social mais elevada, e por peças do 

destino ela se viu em apuros e consegui sobreviver dos reciclados. 

- Mini Curriculum 

. Vilma Maria Mancini Barbosa 

. data de nascimento: 01/08/1947 
 

. CPF 285.987.898-01 

. RG 9.838.877-0 

. endereço: Rua Alagoas, 638 – Cohab – Cajuru/SP – CEP 14240-000 
 

. escolaridade: 2º grau completo e cursos de enfermagem e Outros tipos de doenças 
 
 



Vilma Maria Mancini Barbosa, nasceu aos 01 de agosto de 1.947 em Cajuru/SP, onde passou 

da infância ao início da juventude, e concluiu o segundo grau. Em seguida foi morar em Poços de 

Caldas/MG e se formou em enfermagem. Após formação mudou-se para São Carlos/SP e trabalhando e 

morando na Santa Casa de São Carlos. 

Alguns anos mais tarde, foi para a cidade de São Paulo, casou-se, teve 3 filhos, em pouco tempo ficou 

viúva. Sua filha caçula teve sérios problemas respiratórios devido a poluição atmosférica, isso fez 

com que voltasse ao interior e sua filha apresentou um quadro surpreendente de melhora, e 

assim permaneceu no interior até hoje, na sua terra natal Cajuru/SP. Lutou sozinha para criar e 

educar seus filhos, um de seus filhos teve uma morte precoce aos 18 anos, e com muita garra, dor 

da perda e amor aos outros dois filhos fez com que se tornasse uma mulher forte, guerreira, e viu 

na beleza da natureza, o colorido para continuar a vida. E assim o fez dedicou a ajudar e mostrar 

a importância da preservação do meio ambiente. 

Trabalhou com reciclagem a mais de 20 anos, e consegui criar seus filhos. Desde o nascer ao por do sol, 

andava pelas ruas de cidade recolhendo papelão, ferragem, plástico, garrafas pet, latas, e qualquer 

outro material que fosse reciclável. Durante esses anos ela ensinou várias outras pessoas a 

trabalhar com reciclável e tirar sustento da família. 

Aprendeu a fazer o adubo caseiro, compostagem, com cascas de alimentos, folhas, pó de café, casca 

de ovo e outros. Isso ela ensinava aos moradores por onde passava a substituir os adubo artificial pelo 

natural. Ensinou as pessoas separarem os lixos pra coleta seletiva, fez um grande serviço na parte 

de manter a cidade limpa, e ajudar na arborização com as mudas por ela cultivadas. 

Quando o assunto é respeito a natureza, ela afirma que “a educação ambiental e o respeito a 

natureza, começa em casa, onde aprendemos que não devemos jogar lixo nas ruas, não 

maltratar os animais, aprender que nossa sobrevivência depende de como estamos cuidando do 

planeta” 

Um grande aprendizado nas palavras de Dona Vilma foi “minha paixão era a enfermagem, mas fui 

trabalhar com reciclagem, tudo que a gente faz, tem que ser feito com amor, dedicação e respeito” 

isso torna o trabalho mais leve e prazeroso. Hoje ela ajuda a irmã no Restaurante Água Viva. 

Fotos de Dona Vilma 



 

 

Indicado 2: Antônio Roberto Isidoro da Silva – Indicação de Cajuru 

Prefeitura Municipal de Cajuru 

Estado de São Paulo 
 
 
 

PRÊMIO AMBIENTALISTA REGIONAL 

 
O município de Cajuru/SP orgulha ter um grande colaborador na limpeza do meio 

ambiente, através dos recicláveis o Sr. Antônio Roberto Isidoro da Silva, e também o 

indica para o prêmio Ambientalista Regional 

Nome: Antônio Roberto Isidoro da Silva 

Idade: 51 anos 

Profissão: catador autônomo de reciclado e sucata 

Motivo da Indicação: O Roberto foi o precursor do negócio, começou a juntar reciclado em maio 

de 1.999. 

Mini Curriculum 

- Antônio Roberto Isidoro da Silva 

- Data de Nascimento 07/12/1966 

- Endereço: Rua Goiás, 160 – Jardim Maria Gorete 

- Alfabetização: semi-alfabetizado 

Biografia 

Roberto nasceu em Cajuru/SP, cresceu, trabalhou para ajudar a família desde criança 



não tendo a chance de ser alfabetizado na época certa, fez serviço de servente de 

pedreiro, auxiliar na cozinha, lavoura. 

Após alguns anos, apesar de toda dificuldade pra sobrevivência Roberto adotou uma 

criança, o qual dedicou sua vida no trabalho para o sustento da criança. 

Mas a vida surpreende, Roberto perdeu o emprego, e teve a idéia de trabalhar juntando 

latinhas e futuramente com sucata e recicláveis em geral, e vendia para cidade de 

Mococa/SP, hoje aqui na cidade tem receptores de sucata e eles vendem aqui e no 

município vizinho de Santa Rosa de Viterbo/SP. 

Tira o sustento da família dos reciclados, retirando por mês do meio ambiente em torno de 

4.500 kg de lixo que iria prejudicar a natureza. Roberto tornou-se um grande colaborador 

da natureza. 

Em 2.002 foi até Brasília tentar uma Cooperativa dos Catadores para o município de 

Cajuru, mas não foi adiante, pois não houve resposta por parte do município. 

Roberto passou por momentos difíceis, com filho pequeno, perdeu sua casa própria, 

hoje ele luta para conquista-la novamente através de seu trabalho o qual tem muito orgulho. 
 

Foto de Roberto com o interlocutor do Meio Ambiente 
 

 

Indicado 3: Michelle Carneiro Razanauskas Miele – Indicação de Orlândia 

Michelle Carneiro Razanauskas Miele 

Profissão – Gestora Ambiental e Empreendedora 

Motivo da Indicação: 

A Michelle se destaca pela determinação, garra e dedicação em fazer a diferença hoje e para as futuras 

gerações. Desbravadora de vários projetos socioambientais dentre estes merecem destaques o Projeto 

de Recuperação de óleo usado a 12 anos que iniciou em Orlândia e atingiu 48 cidades da região, 

Projeto Iluminar coleta e destinação de resíduos perigosos (lâmpadas, eletrônicos, pilhas e baterias há 



6 anos, sem custo aos municípios, garantindo a destinação correta para população Orlândia, além da 

cidades de Sales Oliveira, Nuporanga, São José da Bela Vista, Guará, São Joaquim da Barra, Igarapava e 

Ribeirão Corrente e Projeto de Educação Ambiental que já tendeu gratuitamente a mais de 10 mil 

estudantes de Orlândia, Sales Oliveira, Morro Agudo e  Barretos. Atualmente merece reconhecimento 

por garantir o envolvimento das empresas privadas em colaborar com a Educação Ambiental, 

promovendo a sustentabilidade no dia a dia através da parceria público-privada e demonstrando que as 

escolas podem ser sustentáveis.  

Em 2018 com aplicação do Desafio Ambiental aplicou a metodologia para reconhecer as ações 

sustentáveis no ambiente escolar, a fim da obtenção do Selo Verde e reconhecimento como Escola 

Sustentável. Foram 8 escolas participantes e 5 finalistas, sendo 4 escolas de Orlândia e 1 de Sales 

Oliveira. Pode verificar o trabalho pelo link : 

http://colselnasescolas.wixsite.com/almanaquesustentavel/desafio-ambiental-2018 

Biografia em anexo. 

 

 

O Sonho de Fazer História Hoje e Para as Futuras Gerações 

A inspiração de ter um negócio iniciou com a vontade de ajudar as pessoas a terem mais consciência 
ambiental. Como auditora observei de que modo as indústrias são cobradas por ações ambientais pelos 
grandes clientes, mas poucas empresas dispõem de recursos humanos para buscar soluções e executar a 
ação. Assim, pensei em colaborar com a indústria e com a comunidade. Busquei aplicar a gestão 
compartilhada, unindo as empresas para aplicar nas escolas os ensinamentos da gestão ambiental ofertando 
oficinas para realização de prática que envolve a teoria dos 3R (Reduzir, Reutilizar, Reciclar), coleta seletiva, 
consumo de recursos não renováveis, logística reversa. 

Pelo fato de a escola ser carente de profissionais para aplicar educação ambiental interdisciplinar, gostar de 
oferecer brindes em datas comemorativas e estar sempre sobrecarregada nos preparativos dos eventos, além de 
não dispor de verba, a solução foi oferecer auxílio com patrocínio das indústrias, possibilitando a interação 
com professores aos temas ambientais e a confecção de brindes para serem utilizados nas datas. Assim, foi 
possível levar a realidade da indústria para a comunidade. 

Busquei mostrar para o empresário que ele não estava sozinho para demonstrar para a comunidade que está 
ciente sobre a responsabilidade de preservar o meio onde se encontra instalado. Unindo as necessidades com 
os deveres. 

O serviço tem uma superdose de conhecimento e amor para contagiar e transmitir a todos que mesmo 
uma pequena ação pode ter muitos resultados. 

 

http://colselnasescolas.wixsite.com/almanaquesustentavel/desafio-ambiental-2018


Muitos disseram que esse negócio era um sonho e que não daria dinheiro. Mas ao aplicar a mudança de 
comportamento entrelaçado a um brinde confeccionado, atingi a consciência das pessoas de forma criativa. 
Assim, o resultado tornou-se possível. Utilizo dinâmicas para concretização da teoria, convido outras 
artesãs para participarem e as interações são planejadas e elaboradas antecipadamente, o que valoriza o 
perfil da instituição. Também envolvo os participantes e as empresas, incentivando-os a continuar na 
realização de atitudes positivas, além de praticar a valorização das ideias. 

Os desafios são enfrentados de maneira criativa, sempre pensando que uma boa ação será capaz de 
oferecer novas oportunidades. A ação que desenvolvo consta como pontos fortes: a valorização do 
trabalho artesanal, a preservação dos recursos naturais e não renováveis e a iniciativa de redução do 
consumo. 

Em toda atividade propicio o despertar da criatividade e da reflexão sobre como era no passado e como 
estamos hoje para que sintam a necessidade de transformar a realidade. 

Considero que a minha iniciativa, conhecida como DAidea Reciclagem Inteligente, concretiza o elo entre 
as empresas e a comunidade no sentido de alcançar a preservação do meio ambiente. Ofereço o pontapé da 
mudança. Todos podem ensinar algo e fazer história hoje e para as futuras gerações. 

Após cinco anos de trabalho intensivo posso dizer que consegui concretizar meu sonho: contagiei mais 
de 10 mil famílias diretamente; mobilizei 25 escolas, 15 empresas e 3 cidades; recebi um prêmio como 
mulher de negócios. Posso dizer que para promover qualquer mudança o primeiro passo é acreditar que é 
possível e se aplicar com amor e dedicação. Os resultados florescerão



 


