
2ª Formação em Gestão  

Comunitária de Resíduos Orgânicos  
 

Relatoria da Avaliação Final 
 

Após o almoço da sexta-feira (20/05) os participantes se reuniram em roda para fazer a 

avaliação da semana e elencar encaminhamentos. 

O resultado a seguir foi consolidado a partir das falas dos participantes durante a roda. 

 

Avaliações e Reflexões 
 

Essa edição teve sucesso em aumentar espaços de trocas entre as iniciativas, devido a 

riqueza das experiências no aprendizado da aplicação de modelos da gestão comunitária 

de resíduos orgânicos.  

A flexibilidade na programação também foi positiva nesse sentido, permitindo estender 

atividades importantes como a visita à Revolução dos Baldinhos e a inclusão de outras 

como a discussão do grupo de mulheres e o Tai-Chi. 

Experiência colaborativa e os momentos de cultura e lazer durante o curso foram muito 

positivos. Fazer as coisas de forma coletiva, aproximou o grupo e possibilitou trocas mais 

profundas. 

A heterogeneidade do grupo, trazendo múltiplas visões e qualidades contribuiu à riqueza 

do curso, pois mostrou que a gestão de resíduos orgânicos pode se adaptar a diversas 

realidades e lógicas. 

O equilíbrio da programação das atividades práticas, teóricas e mais políticas, permitindo 

aos participantes uma visão integrada da gestão de resíduos orgânicos, o que poderá 

tornar as iniciativas comunitárias mais completas e “pé-no-chão”. 

Além de ensinar, o curso inspirou os participantes a terem ideias para implantar ou 

melhorar suas iniciativas, porque ver de perto a Revolução acontecendo é diferente de 

ouvir falar ou ler. A Revolução dos Baldinhos no Santo Cristo precisa continuar, pois é o 

modelo que inspira a todos e demonstra como nosso sonho é possível. As autoridades 

precisam saber da importância dessa inovação que elimina a poluição das cidades. 

Ressaltou-se também que Revolução continue nas mão das comunidades como tecnologia 

social pois o poder público não irá resolver o problema dos orgânicos sozinho. Precisamos 

ser protagonistas da mudança. 

Nossas iniciativas de gestão comunitária de resíduos são sementes para um futuro melhor. 

Às vezes na vida não paramos para curtir o caminho até os objetivos alcançados. Mesmo 

que essas ideias sejam apenas sementes é preciso plantar porque só assim poderemos 

colher um dia. A compostagem e a agricultura são como pontos de acupuntura para a terra 

respirar. É importante seguir tranquilos na fé e na união.  



É importante que sejamos protagonistas e fazer acontecer em nossas comunidades, 

mesmo que seja o início e apareçam dificuldades. Fazer uma pequena limpeza num 

parquinho, uma poda de árvore já ajuda a inspirar outros na comunidade e vai criando o 

espírito do protagonismo que precisamos. 

 

O grupo desenvolveu ao longos dos dias uma dinâmica de valorização da intuição. Essa 

conexão pode manter o grupo unido além das redes de internet. Estamos juntos na mesma 

energia e propósito e conectados em nossas orações, meditações e vibrações positivas. A 

oportunidade de conhecer tantas pessoas especiais e fazer essa rede é muito forte.  

Todos expressaram profunda gratidão na existência desse curso. O curso aumentou muito 

as chances de sucesso na replicação da tecnologia social. Cada um de nós pode fazer 

acontecer o espelho da revolução dos baldinhos. A nossa união nesses dias possibilita nos 

energizarmos. Essa energia também contagiou as iniciativas de Floripa que visitamos 

sendo muito importante para renovação de fé e esperanças na Revolução, Pró-Composto e 

Iniciativa Sesc. 

Ficamos admirados com a organização do curso e do camping. Desejamos que o contrato 

com a FATMA continue. Por fim agradecemos aos professores e amigos do CEPAGRO por 

tanto carinho e dedicação em cada atividade e organização do curso. Um elogio especial 

vai à graça dos manezinhos da ilha que tornaram o curso ainda mais alegre! 

 

Sugestões para as próximas edições 
 

Ao longo da roda de avaliação, os participantes fizeram sugestões: 

 Trazer também um foco para o uso do composto através da agricultura urbana, incluindo 

por exemplo um mutirão de construção de horta. Isso porque a transformação dos resíduos 

orgânicos em alimento pra terra, só fecha seu ciclo quando cumpre seu papel na produção 

de alimentos. Inclui-se nesse pedido também o aprendizado na produção de sementes 

agroecológicas e o maior envolvimento de jovens agricultores nessa capacitação. 

Outra sugestão importante é criar na programação, de preferência nos primeiros dias um 

espaço para uma discussão sobre a participação das mulheres na compostagem e na 

agricultura urbana. O encontro espontâneo que aconteceu nessa edição demonstrou como 

as conversas em torno dessa questão é importante para apurarmos nossa lente para o 

caminho de maior igualdade e liberdade. “Seguiremos em marcha, até que todas sejamos 

livres!”  

Uma outra sugestão é incluir dinâmica para memorização dos nomes dos participantes. 

Poderíamos confeccionar juntos crachá um para o outro em papel pardo. 

- O pessoal de regiões mais quentes sugeriu que poderia ter sido avisado sobre o frio! 

 
 

 



Encaminhamentos 
 

1. Questionário Online de Avaliação: Criar, enviar e preencher o Questionário Online 

de Avaliação que será enviado pelo Guilherme de São Paulo, para que o CEPAGRO 

tenha sistematizado os sucessos dessa edição e possíveis ajustes à próxima 

edição. 

 

2. Certificado do Curso: O CEPAGRO irá produzir um Certificado do curso para os 

participantes.  

3. Política Pública de Compostagem: ficaremos atentos ao andamento da política 

pública de compostagem em nossos estados e cidades.  

a. Difundir ainda mais a compostagem e cobrar das autoridades. 

b. Acompanhar a elaboração dos Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PGIRS) 

c. Incentivos fiscais para aqueles doam materiais orgânicos, ou a entidades 

que compostam são exemplos de medidas que podem alavancar as 

iniciativas. Repasse do custo do que seria pago para enviar resíduos aos 

aterros sanitários para as iniciativas de compostagem. 

d. Acompanhar criação de dispositivos para fiscalização e regulamentação da 

compostagem para que não se perca qualidade técnica 

e. Aproximação das iniciativas dos Conselhos 

 

4. Floripa terá II Encontro Municipal de Agricultura Urbana em 2016 (próx a junho) 

 

5. Revolução dos Baldinhos: Cadastrar nossas entidades no edital aberto do Banco do 

Brasil para poder prestar assessoria na implantação da Tecnologia Social da 

Revolução dos Baldinhos financiados pelo BB. Empresa Compostagem Brasil do 

Marquito pode ser cadastrada. 

 

 

6. CEPAGRO NO CAMPING: o grupo está disposto a ajudar o CEPAGRO a ter seu 

contrato de gestão do camping renovado. Métodos que podem ser utilizados para 

ajudar o CEPAGRO a permanecer no Parque Estadual do Rio Vermelho: Uma 

petição com o máximo de assinaturas possível a ser apresentado na prefeitura, 

pedindo a permanência dos cuidados com o espaço do camping; Mobilização da 

mídia, por parte de contatos das comunidades (Monte Verde). 

a. O grupo ficará em contato para apoiar nessa luta pelas redes sociais. 

Sugestão de plano B para a gestão ambiental do Camping. Existe um 

parque no Monte Verde precisando de gestão. Maia como moradora 

demonstrou sua profunda preocupação com o abandono da área.  

 

7. CONTINUIDADE: O grupo já tem um espaço de discussões aberto através de grupo 

de e-mail e também no Facebook.  

a. Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/283318472003186/?fref=ts 

b. Grupo de e-mail: 

https://groups.google.com/forum/#!forum/legiaocomposteira 

c. Google drive: pedir para Guilherme adicionar guilherme.turri@gmail.com 
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