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     Todos nós sabemos que reciclar ainda é a melhor 

solução para o mundo. Pois tudo que descarregamos na 

natureza ela leva anos e até séculos para decompor. 
Exemplos disso é o vidro, não é digerido por bactérias, 

não se deforma sob calor ou luz solar e nem reage com 

substâncias do solo, mar e ar. Espelhos, garrafas e tudo 
que é feito de vidro só se degradam ao passar por 

impactos sucessivos, quebrando aos poucos, durante 

milênios de erosão. 
     Materiais de longa duração; tecidos sintéticos; 

metais; couro; borracha e alguns plásticos 

biodegradáveis duram no mínimo um século. Esses 

materiais são traçados por bactérias, degradados pela 
luz solar ou decompostos naturalmente – por exemplo, 

quando um metal oxida e vira ferrugem. As garrafas 

pet demoram mais de cem anos para se decomporem. 
Pensando nisso, Carolina Panini, uma jauense com 

certeza faz a diferença em nossa querida cidade de 

Jahu. Ela realiza um projeto inovador em nossa cidade.  

     Formada em Artes Cênicas pela Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP - Minas Gerais) voltou a 

Jahu, e com muita garra começou esse projeto 

inovador. Conversando com Carolina percebemos a 
sua luta em reciclar coisas que certamente iriam para o 

lixo. Reciclar ainda é a solução para um mundo que 

caminha a passos largos em direção ao futuro, e nada 
como pessoas inovadoras para dar um jeitinho bem 

brasileiro em coisas que podem se tornar úteis às 

pessoas, e aí a natureza ‘agradece.’  

     Nas linhas seguintes, a nossa cidadã Carolina 

Panini responde a algumas perguntas sobre o seu 

projecto inovador:  

     Silvya Gallanni – Carolina, o que é a Caçambaria? 
Como nasceu, e quando? 

     Carolina Panini – Silvya, Caçambaria é uma 

empresa criativa que trabalha com confecção de 
móveis através de resíduos retirados das vias públicas. 

A empresa nasceu em 2012, quando deixei meu cargo 

de funcionária pública, e embasada por uma 

identificação de demanda quis juntar meu gosto por 
decoração e cenografia com minha formação em 

Gestão Cultural.  

     SG2 – Por que o nome Caçambaria?  

     CP2 – Foi uma brincadeira com o modismo do 

“ria”, é comum vermos no Brasil diferentes segmentos 
com essa nomenclatura, “chinelaria, hamburgeria, 

pijamaria” como nossa matéria-prima vem de 

Caçambas, logo surgiu espontaneamente a 
Caçambaria. 

     SG3 – Além de móveis o que mais transforma que 

pode ser reciclado? 
     CP3 – Nós retiramos diferentes tipos de resíduos, 

pallets, caixotes, cestos, vasos, transformamos diversos 

tipos de resíduos em diversos tipos de coisas úteis as 

pessoas. 
     SG4 – Vi no seu blog que Jahu possui um centro 

especializado em artesanato, o que consiste esse 

centro? 
     CP4 – Dentro do projeto Caçambaria foi criado o 

projeto “Espaço feito à mão” trata-se de uma loja 

solidária que reuniu cerca de 30 artesãos de Jaú e 

região, dentro desse centro também temos cursos de 
diferentes tipos de artesanato, em breve lançaremos o 

e-commerce do “Espaço feito à mão” onde estarão 

disponíveis para venda o trabalho de todos os artistas 
envolvidos no projeto. 

     SG5 – Quais os seus objetivos para a Caçambaria 

este ano? 
     CP5 – Por se tratar de um projeto inovador neste 

ano buscamos com a Caçambaria visibilidade e ganho 

de mercado, quero que as pessoas conheçam e tenham 

acesso aos nossos produtos e peças sustentáveis!   
     Nosso processo de trabalho é um ciclo, quando 

mais reciclamos, mais vendemos, e mais ajudamos a 

salvar o planeta! Queremos nossas peças acessíveis a 
todos, essa é a nossa meta para esse ano! 

     SG6 – Tem planos para abrir outra Caçambaria em 

outro lugar além de Jahu? 
     CP6 – Quero muito poder oferecer nossas peças em 

diferentes cidades. Vendemos muito pelo e-commerce 

para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais – 

gostaria muito de encontrar investidores para 
revenderem nossas peças em diferentes estados e 

cidades. Essa também é uma meta para 2014. 
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     SG7 – Tendo em conta que tudo pode ser 

transformado qual o seu sonho para transformar esse 

mundo em algo melhor para vivermos?  

     CP7 – Meu principal sonho é a evolução da 
consciência, pois, se as pessoas mudarem – o mundo 

muda. Eu acho inaceitável ainda ver pessoas jogando 

lixo nas ruas…pessoas ocupando vagas de portadores 

de necessidades especiais ou de idosos, como se fosse 

a coisa mais normal do mundo.  

     Hoje, para mudar o mundo seria necessário 

extinguir a hipocrisia, e que as pessoas percebessem 
que conviver em sociedade e consumir são atos 

políticos, que precisam ser pensados de maneira 

cíclica. 

 

 

Se quiser visitar as páginas da CAÇAMBARIA  

na internet, para isso, tem várias opções: 
 
https://www.facebook.com/cacambaria.colorida/about 
 
http://www.cacambaria.com.br/ 
 

http://cacambablog.blogspot.pt/ 

 
 

 

Lembre-se: tudo que você faz a natureza, ela lhe devolve em dobro. Portanto faça a sua parte e recicle. Vamos fazer a 

diferença para tornarmos esse mundo melhor e mais limpo. Silvya Gallanni Fonte: mundoestranho.com.br fotos: 
Caçambaria.com.br 
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