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INCLUSÃO SOCIAL
O PNRS traz importantes

mudanças. Uma delas – inovadora
em termos mundiais – é a preocu-
pação com a inclusão social. O
plano fomenta a inserção de cata-
dores de lixo na cadeia produtiva e
formaliza a atividade. “O texto é
ótimo. Todo o plano foi elaborado
para apoiar as cooperativas de cata-
dores, mas a prática está sendo con-
trária. Eles (poder público e empre-
sas) alegam que os catadores não
têm competência para fazer a cole-
ta, e isso acaba indo para o setor
privado, o que, claro, atende a mui-
tos interesses”, diz Armando Octa-
viano Junior, presidente da Coope-
rativa Central do ABC. Segundo ele,
Ribeirão Pires, Mauá, São Bernardo,
Santo André e Diadema encami-
nham resíduos às cooperativas, mas
não há subsídios. “Na realidade,
fazemos o trabalho de graça. Cada
catador tira em torno de R$ 400 por
mês, que é o resultado da venda
dos resíduos. Isso sem falar nas
despesas fixas que todas as coope-
rativas têm. É difícil.”

O Semasa (Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo
André) informa que, atualmente, os
resíduos da cidade são levados a
duas cooperativas do município:
Cidade Limpa e Coopcicla, que jun-
tas somam 54 colaboradores.

José Batista (Dedé), diretor finan-
ceiro da Cooperativa Cidade Limpa,
diz que 36 pessoas sustentam suas
famílias desta maneira. “A Prefeitura
cede o espaço e envia os resíduos.
O resto é com a gente”, revela.

O Semasa diz também que pre-
tende dobrar os postos de trabalho
nesses empreendimentos, além de
buscar parcerias para a aquisição de
equipamentos, a adequação dos
galpões e o intercâmbio com outros

departamentos da Prefeitura para
garantir a formação e gestão de
cooperativas e cooperados.

Já São Caetano não tem parceria
com cooperativas. “Encaminhamos
o resíduo para leilão, mas temos 25
pessoas em um programa para tria-
gem dos materiais. Trabalhamos
para identificar os catadores da
cidade e então formar uma coope-
rativa. Estamos iniciando conversas
com a universidade daqui para
fazer estudos de viabilização do
projeto. Portanto, não há como
definir prazos”, afirma Vitória
Garcia, responsável pela divisão de
resíduos sólidos do DAE (De-
partamento de Água e Esgoto de
São Caetano).
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