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O óleo é um produto muito usado para preparar diversas refeições saborosas, porém muitas pessoas
desconhecem a importância do descarte correto do óleo de cozinha após a elaboração destas
refeições. É claro que a maioria da população tem o hábito de reutilizar o óleo por muitas vezes, mas vai
chegar uma hora que esse produto terá que ser jogado fora e se não for descartado corretamente pode
causar danos para o imóvel e também para o meio ambiente. Grande parte dos moradores município
desconhecem quais são as formas corretas de descarte do óleo de cozinha usada e acreditam que apenas
é possível reutiliza-lo na produção de sabão caseiro.
Diante disso, o projeto Óleo que Ampara Vidas é um chamamento realizado pela instituição LARMENA –
Lar do Menor Amparado à sociedade do município de Conselheiro Lafaiete, principalmente os jovens,
adolescentes, empresários e donas de casa para a promoção da educação ambiental e da cidadania,
determinante para a consolidação de práticas sustentáveis e da formação de cidadãos participativos nas
ações sociais existentes na cidade.
No primeiro momento, o projeto visa levar a educação ambiental para as salas de aula promovendo,
através da participação dos estudantes e da conscientização das famílias, o conhecimento sobre o
correto descarte do óleo de fritura bem como a promover a cidadania. As escolas são fundamentais
nesse projeto. Isso porque elas recebem periodicamente a equipe do projeto, que realiza palestras e
atividades culturais, abordando com uma linguagem atual do tema da reciclagem de forma crítico-reflexivo.
Por meio de palestras, atividade teatral, passeios a empreendimentos e projetos de referência ambiental, os
estudantes serão envolvidos e incentivados a serem multiplicadores e com a coleta do óleo, a preservar o
meio ambiente e ajudar no trabalho social do LARMENA. As escolas participantes serão postos de
Coleta de Óleo de cozinha usado tanto para os estudantes quanto para a comunidade em que está
inserida. Dessa forma, os alunos, professores e a comunidade podem descartar o seu óleo em garrafas
PETs no Ecoponto instalado na escola. Cada turma escolar será desafiada a recolher o maior volume
de óleo e trocá-los por prêmios em uma gincana super interessante!
Funciona assim:
A cada 8 litros de óleo coletados, a turma receberá 1 ponto no seu placar. Conforme vai juntando os
pontos, a turma participante efetua a troca pelos prêmios catalogados.


80 pontos – Passeio ao Projeto Germinar da empresa Gerdau, em Ouro Branco



80 pontos = Passeio ao Projeto Esportivo e recreativo “Pedrinho” do Clube Dom Pedro II, em
Conselheiro Lafaiete



100 pontos = Lanche completo na Subway para toda a turma (sala com até 30 alunos)



100 pontos = 1 Sessão de cinema de toda a turma (sala com até 30 alunos)
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A premiação, além de envolver os estudantes, fortalece parcerias locais uma vez que todos os parceiros e
apoiadores ganham seja pela ação social empresarial, seja com a visitação e consumo dos alunos aos seus
estabelecimentos comerciais. Já são parceiros do projeto: Recomix, Subway, Cine Ritz, Projeto Pedrinho do
Clube Dom Pedro II que disponibilizam a visitação e consumo das equipes de estudantes vencedoras da
gincana em seus estabelecimentos.
Após a coleta do óleo nas escolas e em pontos estratégicos, o óleo é destinado a empresa Recomix,
empresa Lafaietense, especializada e certificada na coleta e reciclagem de óleo vegetal e gordura animal,
atuante na Zona da Mata desde de 2014, para a produção de biodiesel e ração animal, além de outros
produtos. A renda gerada pela venda do óleo é destinada a manutenção dos trabalhos do LARMENA.
É importante esclarecer que o projeto Óleo que Ampara Vidas é um dos projetos que participam do Programa
Óleo do Bem, da empresa Recomix, parceira do LARMENA.

Promover economia circular que proporcione ganhos econômicos que auxiliarão no desenvolvimento do
serviço socioassistencial do LARMENA, por meio da promoção da cidadania e da educação ambiental nas
escolas, comércios e na sociedade como todo quanto a reciclagem do óleo vegetal usado.

1. Conscientizar os estudantes bem como de seus familiares e toda comunidade em relação aos
benefícios do correto descarte do óleo de fritura.
2. Incentivar o empresariado local, voltado para o ramo de alimentação, ao descarte correto do óleo
bem como para o desenvolvimento de marketing social para a sua empresa.
3.

Articular e fortalecer o trabalho desenvolvido pelo LARMENA levando informação, aos jovens e
adultos, de temas como adoção e convivência familiar e comunitária.

O projeto Óleo que Ampara Vidas usará como metodologia a realização de palestras, ação cultural, reuniões
e rodas de conversa, lançamento de gincana e aplicação de questionários. Para cada público, uma
abordagem diferencial será desenvolvida.
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Escolas participantes do 1º Semestre de 2019.
1. E.M. Prof. Júlia Miranda
2. E.M. Marechal Deodoro da Fonseca (REMONTA)
3. E.M. Meridional
4. E.M. Prof. Nilce Moreira
5. E.E. Monsenhor José Ferreira
Escolas participantes do 2º Semestre de 2019.
1. E.E. Domingos Bebiano

6. E.M. Napoleão Reis

2. E.E. Moacir de Souza

7. E.M. Marinho Fernandes

3. E.E. Gerado Bittencourt

8. E.M. Dr. Rui Pena (CAIC)

4. E.E. Astor Viana

9. E.M. Vereador Alfredo Mafuz

5. E.M. Pedro Resende

10. E.M. Luiz Carlos G. Beato
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