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Para cobrir frestas e melhorar vidas
Projeto arrecada 
caixas longa vida 
para revestir chalés 
e proporcionar 
isolamento térmico a 
famílias carentes

O projeto Brasil sem Frestas nasceu em setembro de 
2009 em Passo Fundo, a partir da preocupação da 
química Maria Luisa Camozzato. Em uma noite chuvo-
sa e de tempestade, ela se preocupou com a situação 
das famílias em vulnerabilidade social. Em Passo Fun-
do, assim como em diversas cidades, inúmeras famí-
lias não possuem condições nem mesmo de comprar 
a cesta básica para se alimentarem, que dirá comprar 
material para reformarem suas casas. Até então, as 
famílias dependiam do poder público e de doações 
da comunidade para tornarem seus lares mais con-
fortáveis, um processo lento. Conhecedora do efeito 
de isolante térmico das embalagens tetra pak, Maria 
achou ali a possibilidade de melhorar a condição de 
moradia de pessoas que têm suas casas com frestas 
e buracos. A solução já tinha sido encontrada. Porém, 
sozinha, Maria Luísa sabia que não daria conta. Era 
preciso pessoas que ajudassem a arrecadas as caixas, 
cortar, colar e aplicar. Um grupo foi montado com a 
participação de voluntários que se engajaram na ideia 
da química e partiram para os primeiros testes. Estava 
criado, e já batizado, o “Brasil sem Frestas”.

Para uma casa de 20 metros quadrados, é preciso cerca de 2 mil caixas longa vida
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Aaquela caixinha de 
leite que iria para o 
lixo depois que esva-

ziou pode fazer a diferença 
em casas em que o frio ma-
chuca ao passar por entre as 
tábuas. A professora Djanice 
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TUDO cOmEÇOU Em PASSO FUnDO

O projeto Brasil Sem 
Frestas em Santa Cruz 
conta com caixas coleto-
ras nos seguintes pontos: 
Uninter, Unopar, Educar-
se, Censupeg, Beleza 
Urbana, Espaço Saudável 
(Janice), Kinder Haus, 
Casa PanaPaná, Super 
Fraga, Point Beer, Couro e 
Arte, Imobiliária Vila Ver-
de, Igreja A Casa, Igreja 
Pioneira, Brinquedoteca 
Bilboquê, Rey Peppers, 
Fazendo Festa, Chega 
Mais Lanches e Secre-
taria Municipal do Meio 
Ambiente de Santa Cruz. 
Basta levar as caixas tetra 
pak (leite, suco) lavadas e 
depositar ali. Quem quiser 
contribuir ainda mais e 
cortar as caixas, na pá-
gina do Facebook (face-
book.com/brasilsemfres-
tasscs/) Djanice ensina. 

OnDE LEVAR 
AS cAIXAS

Ferrari e o marido, Jerri Fer-
rari, se encantaram com o 
projeto Brasil sem Frestas, 
que nasceu há uma década, 
em Passo Fundo. No último 
dia de julho o casal conheceu 
as instalações e cada etapa 
do processamento, desde o 
recebimento das caixas tetra 
pak até a simulação da fixação 
em uma parede, na cidade 
gaúcha, e resolveram trazer 
a ação social para Santa Cruz, 
multiplicar o bem. Foi em 
agosto que iniciaram a divul-
gação, que tem repercutido, e 
muito. Em menos de um mês, 
quase 20 pontos de coleta de 
caixas já existem e todos os 
utensílios necessários, como 
estilete, grampeadores, gui-
lhotina, grampos, martelo, 
foram doados.

A PRImEIRA
Com menos de um mês 

de projeto em andamento, 
os voluntários que atuam em 
nível local - entre oito e 10, 
dependendo do dia - ainda 
não revestiram nenhuma 
casa, mas é questão de tempo. 
Ainda neste inverno, afirma 
Djanice, vai acontecer. Para 
um lar de aproximadamente 
20 metros quadrados, a esti-
mativa é de que sejam neces-
sárias 2 mil caixas de longa 
vida, volume que, acredita, já 
se tenha arrecadado. A meta é 
tapar as frestas de pelo menos 
uma casa por mês, aponta 
a coordenadora da ação em 
Santa Cruz.

Para selecionar as casas 
que irão receber as placas 
montadas a partir das caixas 
longa vida, Djanice explica 
que será montado um cas-

trado para as famílias neces-
sitadas, com prioridade para 
residências onde há gestan-
tes, crianças e idosos. “A 
gente sempre quis tocar um 
projeto social, basta ter boa 
vontade em ajudar. Queria 
algo que não precisasse ter 
muito investimento e então 
surgiu o Brasil sem Frestas, 
que trabalha a reciclagem”, 
resume a educadora, que 
une a preservação do meio 
ambiente com a possibilidade 
de ofertar conforto térmico 
para muitas famílias. 

Cada caixinha dessas de 
leite longa vida possui seis 
camadas, sendo quatro de 
polietileno, uma de papelão 
e uma de alumínio. Por isso, 
o revestimento permite o iso-
lamento térmico de até 8ºC.  
Quer doar, quer se volunta-
riar? O WhatsApp do projeto 
é 99701-5137. Empolgada com 

a chance de transformar reali-
dades, Djanice ecoa o lema do 

Brasil sem Frestas: “o amor ao 
próximo é o que nos move”.


