Gincana Impacto Zero SWU arrecada mais de 138
toneladas de material reciclável
Dez faculdades passam para fase final, na qual participam de um
reality show. Equipe vencedora receberá prêmio de R$ 500 mil para
implementar projeto de sustentabilidade
São Paulo, 20 de junho de 2011 – As 20 faculdades que
participaram neste fim de semana da prova eliminatória da Gincana
Impacto Zero SWU arrecadaram, juntas, 138.993 quilos de material
reciclável, o equivalente a R$ 211.293,84. O material recolhido foi
integralmente doado para as iniciativas sociais envolvidas na gincana,
como cooperativas e associações de catadores. As dez equipes que
venceram a prova avançam para a fase seguinte da gincana: um
reality show a ser exibido pelo canal Multishow a partir de agosto. A
faculdade vencedora vai ganhar R$ 500 mil do SWU para
implementar projeto de sustentabilidade.
Para participar da prova deste fim de semana, as 20 faculdades
selecionadas tiveram uma semana para criar uma estratégia de
recolhimento e triagem de material reciclável por meio da mobilização
das suas comunidades. A prova realizada no sábado envolveu o
transporte e a separação do material recolhido, que depois foi
pesado. Cada faculdade competiu com outra que estivesse inserida
numa cidade com características semelhantes para garantir igualdade
de oportunidades.
Os que cumpriram a tarefa dentro do horário e nas condições
estipuladas e recolheram a maior quantidade de material em peso e
valor convertido em SWU Money venceram esta etapa. O SWU Money
é um índice criado pela organização para assegurar condições de
igualdade entre as equipes participantes, uma vez que o valor de
mercado do material recolhido varia de acordo com a praça. O SWU
Money também cumpriu papel de conscientização ao atribuir valor a
resíduos e produtos que as pessoas costumam descartar sem saber
que podem ser reciclados ou reaproveitados, como bitucas de cigarro
e eletrodomésticos.
A estratégia adotada pelas equipes para foi a mais diversificada
possível, mas o resultado final mostrou que aquelas que simularam a
prova durante a semana para estabelecer tempo para cada etapa
foram as que obtiveram melhor resultado. No entanto, todas
conseguiram mobilizar um grande número de pessoas no
recolhimento de material.
As dez equipes vencedoras desta etapa são Fundação Universidade
do Oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste (SC); Fundação

Comunitária Tricirdiana de Educação, em Três Corações (MG);
Universidade Federal de Alfenas, em Alfenas (MG); Fatec Estudante
Rafael Almeida Camarinha, em Marília (SP); Universidade do Sagrado
Coração, em Bauru (SP); Universidade Federal Rural de Pernambuco,
em Recife (PE); Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em
Curitiba (PR); Universidade de Brasília, em Brasília (DF); Escola
Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo (SP); e Fundação
Educacional da Região de Joinville, em Joinville (SC).
“O desempenho das equipes das cidades pequenas e com menor
população deixou todos surpresos. Essas cidades superaram em
muito a arrecadação nos grandes centros urbanos”, afirma Marcella
Silveira, coordenadora do SWU. Para ela, a gincana deixa um legado
importante para todos que participaram do processo. “Os alunos
conheceram de perto como funciona o trabalho dos catadores e que a
reciclagem gera renda e riqueza. Sem contar a mobilização em torno
da coleta seletiva e da disseminação de uma cultura sustentável”,
completa.
Detalhes da gincana, pontuação geral e imagens sobre a prova deste
fim
de
semana
estão
no
site
do
SWU
(http://www.swu.com.br/impactozero/galeria.php).
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