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A
dolescentes e jovens do
Centro Comunitário Elita
Pinheiro, localizado no Ja-

racati, estão tendo a oportunida-
de de ter um futuro melhor por
meio do esporte. No dia 5 deste
mês, 40 deles participaram de
uma aula experimental de tênis
promovida pelo Instituto de Cida-
dania Empresarial do Maranhão
(ICE-MA), em parceria com o clu-
be Olho d'Água Tennis Center. 

Com a iniciativa, o ICE-MA
pretende, futuramente, por meio
de parcerias, apresentar a esses
meninos e meninas, com idades
entre 11 e 18 anos, outras modali-
dades esportivas como forma de
inclusão social e desenvolvimen-
to da prática esportiva. Eles já
praticam o judô há três anos no
projeto Judô no Jaracaty, também
desenvolvido com o apoio do ins-
tituto (ver quadro ao lado).

Para o vice-presidente do con-
selho do ICE-MA, Marcello La-
mar, esse tipo de atividade levará
mais cidadania, desenvolvimen-
to e disciplina à vida desses jovens
e adolescentes, além de ser uma
ferramenta indispensável como
complemento educativo escolar.

Equipes - A ação foi desenvolvida
com a colaboração dos professores
de tênis Arlandilson Carvalho, Bru-
no Dias, Jheymilson Ramalho, Vald-
nesio Costa e Caroline Abrantes. Eles
dividiram o grupo em cinco equipes
e treinaram técnicas do esporte, co-

mo preparação física, percepção de
olhos/mão com a bola, concentra-
ção e foco para atingir o alvo.

De acordo com professor e só-
cio do clube Bruno Dias, ações co-
mo essa, além de promover o lazer
para os adolescentes e jovens, des-

perta neles o interesse  pela práti-
ca esportiva e é uma oportunidade
de formar futuros jogadores. Outra
contribuição importante, segundo
Dias, é o distanciamento desas pes-
soas das drogas, violência e outras
situações de vulnerabilidade.

Beneficiário das ações socioe-
ducativas do Centro Comunitá-
rio Elita Pinheiro, o estudante Lai-
son Costa, 12 anos, morador do
Jaracati, demonstrou que o espor-
te é primordial para quem quer
ter um futuro melhor. Com esfor-

ço e determinação, ele conquis-
tou o título maranhense de judô
em 2012, na categoria sub-13. Pa-
ra ele, o título serve como exem-
plo para quem deseja crescer por
meio das oportunidades ofereci-
das com a capacitação solidária.

Professores voluntários do Olho d’Água Tennis Center e as crianças e
adolescentes do bairro Jaracati que participam das aulas de tênis 

Mais

O projeto social Judô no Jaracaty, idealizado pela empresa Kamaha
Engenharia e implantado em parceria com o ICE-MA, tem o objetivo
de contribuir com o processo de inclusão social por meio da prática
esportiva. A modalidade utilizada é o judô, arte marcial que tem co-
mo princípios o desenvolvimento físico e mental do indivíduo.

O projeto destina-se à comunidade do Jaracati e se propõe a aten-
der cerca de 50 crianças e adolescentes. O projeto tem a colaboração
de professores respaldados pela Federação Maranhense de Judô (FMJ)
e distribui quimonos para os participantes.

Oesporte
mudando a vida
Crianças e
adolescentes 
do Jaracati estão
tendo novas
oportunidades
por meio da
prática esportiva

Ecologista incentiva
criação de horta

Espaço pode ser 
feito dentro 
de  casa ou em
apartamento e visa 
o reaproveitamento
de produtos que
iriam para o lixo

O
ecologista e escritor Moisés
Matias criou a campanha
São Luís Resíduo Orgânico

Zero 2013 para incentivar os mora-
dores da cidade a criar uma horta
dentro de casa e reaproveitar, como
adubo, o lixo orgânico produzido na
cozinha. Ele apresenta uma solução
prática e eficaz de compostagem do-
méstica, capaz de transformar os
restos de alimento em fertilizante
natural e nutritivo. Trata-se da co-
mercialização de kits com compos-
teira e minhocultura, que podem ser
usados até em apartamento.

O funcionamento do kit é sim-
ples. Em um balde ou caixa plástica
com uma torneira na parte de bai-
xo, são depositados restos de alimen-
to. Praticamente todas as sobras po-
dem ser transformadas em compos-
to – arroz cozido, cascas de fruta, res-
tos de salada, ovos, legumes e até
borra de café são alguns exemplos.
Dentro do equipamento, há uma pe-
neira, que serve para separar a par-
te sólida do chorume. Água é acres-
centada à mistura, para evitar mau
cheiro e acelerar o processo de de-
composição dos alimentos.

Após alguns dias, os restos ficam
decompostos. O chorume é retira-
do pela torneira e já pode ser utili-
zado como adubo. A parte sólida
que sobra na peneira precisa ser en-
terrada em um vaso ou no chão do
quintal. Mais outros dias e o mate-
rial orgânico misturado à terra vira
comida para minhocas – elas acele-
ram a deterioração. Logo depois, o
adubo está pronto para ser deposi-
tado na horta.

O ecologista garante que o pro-
cesso é muito seguro e conveniente
para uso tanto em casas quanto em
apartamentos. “Não há emissão de
odores desagradáveis e nem conta-
minação. A composteira pode até
mesmo ficar na cozinha”, explica
Moisés Matias, que desenvolveu a
experiência no Sítio Ecológico Pana-
kuí, localizado na zona rural de São
Luís. “Mas é necessário colocar o ali-
mento na composteira antes que
eles estraguem. Manter o recipiente
fechado é importante para não atrair

bichos nem insetos”, completa. Fe-
zes de animais, produtos químicos,
materiais não biodegradáveis e es-
goto não podem ser compostados.

Horta - A composteira custa R$
50,00. Já o kit completo, com equi-
pamento, minhocário e montagem
de horta, é adquirido por R$ 300,00.
A horta pode ser instalada em espa-

ços pequenos – verticalmente em
uma parede da varanda, em um
canteiro no terraço, próximo à jane-
la da sala.

Segundo Moisés Matias, a com-
postagem doméstica é eficaz para
evitar a criação de resíduos e repre-
senta economia. Em sua pesquisa,
o ecologista diz que cada pessoa
produz, em média, cerca de 700 gra-

mas por dia de resíduo orgânico. Em
São Luís, que tem 1 milhão de habi-
tantes, são pelo menos 500 tonela-
das de lixo orgânico produzidas por
dia. “Considerando que o resíduo
que sobra dos alimentos custa, em
média, R$ 2,00 o quilo, você tem R$
1 milhão jogado fora”, calcula. “Por
dia, se gasta cerca de R$ 1milhão no
serviço de recolhimento do lixo. Pa-

ra a Prefeitura, seria uma economia
de R$ 30 milhões por mês. Com a
compostagem, ganha a natureza, a
saúde, a educação”, acredita.

O ecologista também faz os cál-
culos de quanto, em média, desper-
diçamos de algumas frutas e alimen-
tos. Segundo ele, cerca de 30% de
uma melancia vai para o lixo. Do
abacate, aproximadamente 70%,
contando-se a casca e o caroço. Da
banana, são 20%. Do abacaxi, 40%
é depositado na lixeira. “Quando vo-
cê compra o alimento, paga o todo,
não importa o que vai para o lixo. To-
da essa sobra poderia ser aproveita-
da na cozinha, como alimento, tor-
tas, doces, farinhas. Outra solução é
transformar em adubo e ração pa-
ra animais”, sugere Moises Matias.

Preço

Composteira – R$ 50,00
Kit com composteira, minhocas
e horta – R$ 300,00
Contato Sítio Panakuí –
(98) 3253 3372 e 8888 3372

Fotos/Divulgação

Moisés Matias e funcionário do Sítio Ecológico Panakuí durante processo de aproveitamento de restos de alimento que seriam jogados fora 

Índice de aproveitamento

ALIMENTO APROVEITAMENTO LIXEIRA
Melancia 70% 30%
Abacate 30% 70%
Banana 80% 20%
Abacaxi 60% 40%

Diego Chaves


