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Quando os móveis ganham novo lar
Empresa de Santa 
Cruz coleta e restaura 
objetos para que 
famílias de baixa renda 
possam comprá-los 
por preço acessível

A Bruna Catadora Confiá-
vel, empresa que realiza 
os serviços de reciclagem 
e dispõe de móveis para 
venda, está localizada na 
rua Felipe Jacobus Fi-
lho, 557, bairro Senai, em 
Santa Cruz do Sul. Para 
solicitar os serviços de 
recolhimento de mate-
riais e objetos - de forma 
gratuita - bem como para 
adquirir móveis, basta 
entrar em contato através 
da página do Facebook 
Bruna Catadora de Con-
fiança, ir até a sede ou 
entrar em contato pelo 
telefone (51) 99798-4587.  

No local, Kelly (de azul) encontrou utensílios mais baratos para sua nova lancheria 

REAPROVEITAMENTO

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Oque se pode fazer 
com móveis e eletro-
domésticos que não 

estão mais em condições de 
uso? Descarta-se na frente de 
casa na esperança de que al-
guém os leve? Ou se costuma 
jogá-los em terreno baldio ou 
junto ao lixo? Com o objetivo 
de dar um novo destino para 
esses materiais, há oito meses 
uma empresa de reciclagem, 
em Santa Cruz do Sul vem 
realizando seu recolhimen-
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to. Após receber os reparos 
necessários, os objetos são 
colocados à venda e fazem 
a alegria de muitas famílias, 
que pagam um preço bem 
mais acessível para mobiliar 
sua casa ou adquirir móveis e 
utensílios para seus negócios. 

É o caso de Kelly Anahy 
Lampert Nunes, 38 anos, mo-
radora do bairro Senai. Com 
o sonho de montar uma lan-
cheria em casa - e carregando 
na bagagem a experiência 
de trabalhos em restaurante, 
padaria e food truck - ela foi 
à procura de prensa, chapa, 
mesa de inox, cadeiras e lixei-
ra. “Pagando menos por esses 
objetos, consigo investir mais 
do meu dinheiro nos lanches 
que vou oferecer aos clien-
tes”, frisa. Segundo Kelly, já 
é rotina visitar o espaço, visto 
que a filha, Daphiny Lampert 
Pedroso, de 18 anos, conse-
guiu mobiliar a casa com os 
móveis adquiridos ali. “A 
gente sabe como é difícil ter 
a primeira casa e se ela não 
tivesse a oportunidade de pa-
gar menos pelos móveis, não 
ia conseguir mobiliar todos 
os cômodos”, revela.

INICIATIVA 
QUE DEU CERTO
Para a coordenadora da  

empresa de serviços de coleta 
e reciclagem, Bruna Lais Ri-
beiro, de 22 anos, o trabalho 
com os móveis e utensílios é a 
forma encontrada para evitar 
que fiquem largados nas ruas 
ou em terrenos baldios. “O 
pessoal não sabia o que fazer 
com esses objetos e, por isso, 
percebi que podia dar um 

novo destino a eles”, conta. 
Na sede é possível encontrar 
de tudo: geladeira, fogão, 
mesa, carrinho de supermer-
cado, televisão, panelas, entre 
outros materiais. “O preço é 

acessível, vai de R$ 10 a R$ 
100, e, por isso, muita gente 
que precisa vem nos procu-
rar, como famílias carentes 
e algumas vindas do interior 
da cidade”, explica. Até che-

gar às casas dessas pessoas, 
depois de recolhidos, os ob-
jetos passam por reforma, 
pintura, aperto de parafusos 
e consertos em geral.

Um pátio, diversas opções
Com outros catadores 

na família, há dois anos 
Bruna deu início ao serviço 
próprio de recolhimento 
e reciclagem de materiais. 
Inicialmente, trabalhava em 
casa e, hoje, realiza o sonho 
de ter uma sede alugada. 
A atividade inicia cedo, 
às 6 horas com a coleta de 
papelão, latas, pet, alumínio 
e metais, - totalizando cerca 

de 50 toneladas de material 
por mês - além dos móveis e 
utensílios pelas ruas da cidade 
e nos pontos solicitados por 
quem tem algo a contribuir. 

São 15 trabalhadores, que se 
dividem nas tarefas adminis-
trativas, de venda, consertos 
e recolhimento. Entre eles, 
está Fatima Cristina da Rosa, 
41 anos, que mesmo sem 
experiência na área, encarou 

o desafio. “Caminhei por 
toda a cidade à procura de 
emprego, estava bem difícil, 
mas aqui encontrei”, conta. 
Na memória, ela guarda a 
localização de cada um dos 
mais de dois mil objetos - 
volume arrecadado a cada 
15 dias - disponíveis no pá-
tio e, dessa forma, agiliza a 
procura pelo que os clientes 
desejam. 


