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PROJETO – PEQUENOS GESTOS GRANDES AÇÕES 

 

A Campanha de arrecadação dos lacres das latinhas é uma ação social que 
objetiva ajudar instituições que atendem as pessoas com deficiência física ou 
idosos que necessitam de cadeiras de rodas para sua locomoção. 

As latinhas de alumínio são o material mais reciclado no Brasil, gerando 
emprego para muitas pessoas. Somos o líder mundial de reciclagem de 
alumínio. Os anéis das latinhas ainda podem ter uma outra utilidade. 

O reaproveitamento do material pelas indústrias metalúrgicas possibilita a 
fabricação de outros produtos feitos de alumínio. Além disso, a prática combate 
o descarte do metal no meio-ambiente. 

A campanha busca trocar lacres por cadeiras de rodas. São necessários cerca 
de 90 kg de anéis de alumínio. Que correspondem a aproximadamente 
380.000 lacres, por isso que cada contribuição é importante para o projeto, 
nem que seja apenas um anelzinho, por isso o nome da campanha é 
PEQUENOS GESTOS – GRANDES AÇÕES. 

A OAB SP através da COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL DA OAB SP 
abraçou essa causa e, a partir de agora é um posto de arrecadação desse 
material, que, periodicamente irá fazer a troca dos lacres. 

A cada 90 quilos de material entregue, num prazo de até 120 dias a Empresa 
faz a doação da Cadeira de Rodas, a qual será encaminhada para a Instituição 
que mais necessitar no momento, dentre as cadastradas na Coordenadoria. 

Contamos com a ajuda de todos em mais essa Campanha. 

Cada um de nós poderá firmar uma parceria com bares, restaurantes, clubes e 
outros estabelecimentos para fazer a arrecadação, ai é só encaminhar para 
PRAÇA DA SÉ, 385 – 11° ANDAR. 

Clarice Maria de Jesus D’Urso – Coordenadora de Ação Social da OAB SP 

Marta Silva Moreira – Membro Efetivo da Coordenadoria de Ação Social da 
OAB SP 


