
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO     
Cooperativa de Segundo Grau de 

Comercialização de Materiais Recicláveis da 
Cidade de São Paulo. 



   

COOPERATIVA DE SEGUNDO GRAU DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

DA CIDADE DE SÃO PAULO.  

 

 

• Nome Fantasia: Rede Paulistana. 

• CNPJ: 25.341.396/0001-61 

• Inscrição Estadual: 141.328.474.112 

• Inscrição Municipal: 5.530.841-4 

 



  
• HISTÓRIA DA REDE PAULISTANA 

• A Rede Paulistana nasceu da necessidade de formalização dos 
trabalhos operacionais da Centrais Mecanizadas, em 
01.11.2016.  

 

• Foi criada por um conjunto de Cooperativas/Associações de 
Catadores da Cidade de São Paulo, formada exclusivamente 
por pessoas físicas de baixa renda.  

 

• A Rede Paulistana é responsável pela comercialização das duas 
Mega Centrais de Materiais Recicláveis da Cidade de São 
Paulo, por meio de um Termo de Doação com encargos e, 
também, pela aplicação e distribuição dos recursos oriundos 
das próprias vendas para o conjunto das Cooperativas e 
Associações credenciadas no município. 

  
•   



Programa Socioambiental de Inclusão de Cooperativas de 

Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis do 

Município de São Paulo. 



Recursos Oriundo das Centrais Mecanizadas 
• A Rede Paulistana  está submetido ao Grupo Técnico de 

Monitoramento pela celebração, em 11 de novembro de 
2016, do Termo de Doação Social, com encargos para o 
Processamento de Resíduos Sólidos Domiciliares Secos às 
Centrais Mecanizadas de Triagem: Ponte Pequena e Carolina 
Maria de Jesus, para o conjunto das cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis certificadas 
pela AMLURB, de acordo com a Resolução nº 
023/AMLURB/2014.  

 
• E tem por finalidade de elaborar o  Plano de Trabalho das  

atividades a serem desenvolvidas pela Rede Paulista para as 
Cooperativas Credenciadas em AMLURB.  Recursos da 
Comercialização das Centrais Mecanizadas. 



• O Termo tem como objetivo estruturar o Programa 
Socioambiental de Catadores de Materiais Recicláveis da Cidade 
de São Paulo, estabelecesse o objetivo de garantir a 
emancipação e autossuficiência das cooperativas/associações e 
promovendo simultaneamente a inclusão dos catadores e 
catadoras  que atuam na Cidade de São Paulo.   

Termo assinado em vigor, pela Resolução 82/Amlurb/2016  

• O Plano de Trabalho que orienta o desenvolvimento da Rede 
Paulistana no Município de São Paulo instituído através da 
Resolução 82 e celebrado entre a Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana (AMLURB), a partir de 01 de novembro 2016. 



OBJETIVOS 
• Fortalecer a participação dos catadores de materiais recicláveis 

e reutilizáveis no Programa Socioambiental de Inclusão de 
Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis e 
Reutilizáveis do Município de São Paulo certificadas pela 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB); 
 

• Estabelecer parceria com os representantes da iniciativa privada 
da Logística Reversa na perspectiva da Responsabilidade Pós-
Consumo das Embalagens em Geral; 
 

• Promover a Educação Ambiental, Mobilização e Sensibilização 
da sociedade na coleta seletiva; 
 

• Buscar a eficiência de gestão da cooperativa e produtividade 
das cooperativas certificadas pela AMLURB;  



• Criar Fundos de Investimentos e Fundos Rotativos para as 
cooperativas certificadas para: infraestrutura, transporte, 
equipamentos e capital de giro; 
 

• Realizar um Programa de Segurança do Trabalho para as 
cooperativas certificadas em AMLURB; 
 

• Implementar indicadores de monitoramento e avaliação dos 
resultados das ações no âmbito do Plano de Trabalho da 
Rede Paulistana; 
 

• Implementar um sistema unificado de informação (Banco de 
Dados) da Rede Paulistana e suas cooperativas/associações.  

OBJETIVOS 



  

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PLANO 
DE TRABALHO: 

 



Etapa 1 - Artigo 6º - I – Promover a qualificação permanente dos Catadores. 

Objetivo: Apoiar os profissionais da coleta seletiva em torno da ideia do trabalho compartilhado 

entre organizações similares e de visão coletiva, ou seja, da compreensão dos reais objetivos e 

vantagens que uma organização de catadores pode proporcionar com seu trabalho. 

Principais Atividades: 

 Encontros de formação referente a legislação nacional, estadual e municipal que envolvam as 

peculiaridades das organizações de catadores; 

 Encontros para disseminar os aspectos para viabilizar a prestação de serviços junto ao Poder 

Público e Empresas Privadas geradoras de resíduos; 

 Encontros para a integração das organizações de catadores no Sistema da Logística Reversa. 

  

Duração: 

2 anos 

  

Estimativa de Recursos: R$ 15.000,00 - contratar profissional na área de gestão de resíduos 

especialização em empreendimentos de catadores, confecção de material apoio. (coffe break, 

alimentação catadores, transporte para os catadores). 

  

  



Etapa 2 - Artigo 6º - II – Promover o fortalecimento e a emancipação das cooperativas e associações 

de Catadores de materiais recicláveis integrantes do presente sistema. 

  

Objetivo: Estabelecer parceria junto ao MNCR – Movimento Nacional de Catadores de Material 

Reciclável do Município de São Paulo, para organização e fortalecimento de novos empreendimentos 

coletivos de catadores na Cidade de São Paulo. 

  

Principais Atividades: 

 Levantar no Cadastro do MNCR os novos grupos na Cidade de São Paulo; 

 Apoiar na legalização dos empreendimentos; 

 Apoiar no investimento do kit de equipamentos; 

 Buscar parcerias para a formação e capacitação dos catadores para o trabalho. 

  

Duração: Atender Trimestralmente ao ano os novos empreendimentos, através de edital de 

chamamento público. 

Estimativa de Recursos: R$150.000,00  

  



Etapa 3 - Artigo 6º - III – Promover a ampliação da reutilização e reciclagem de resíduos sólidos 

domiciliares secos provenientes da coleta seletiva pública do Município de São Paulo. 

  

Objetivo: Ampliar, fortalecer e consolidar os serviços de coleta seletiva nas prefeituras regionais, 

através do sistema porta-porta e/ou ponto de entrega voluntaria, em conformidade com o Plano 

Municipal. 

  

Principais Atividades: 

1. Implementar ações educativas com a participação dos catadores, voltadas ao esclarecimento e 

ao incentivo à participação da população na coleta seletiva. 

  

Estudo da Contratação na Coleta Seletiva: 

1. Precificar o valor para Contratação pelos Serviços prestados na Coleta Seletiva; 

2. Apresentar um Plano de Metas da Coleta Seletiva na área das Prefeituras Regionais. 

Duração: 

1 anos 

  

Estimativa de Recursos: R$ 30.000,00 – Ações Educativas em educação ambiental.  

Contratação de consultoria para elaboração da precificação do serviço de prestação R$ 20.000,00.  

  

  

  



Etapa  4 - Artigo 6º - IV – Apoiar as atividades desenvolvidas pelas COOPERATIVAS 

CERTIFICADAS, de modo promover a melhoria contínua das condições operacionais de trabalho, 

saúde, segurança e produtividade. 

  

Objetivo: Contratar uma instituição/consultoria para acompanhar/monitorar a implementação das 

ações definidas no plano de trabalho pretendido, e que concretizem as atividades necessárias para 

a viabilidade técnico-econômica dos empreendimentos credenciados em Amlurb. 

Principais Atividades: 

 Elaboração de instrumentos padronizados de controle de produção; 

 Acompanhamento da implementação das ações do Plano de Trabalho: operacional, financeiros 

e produtividade; 

 Elaboração de Indicadores de resultados.  

Duração: 1 anos 

  

  

Estimativa de Recursos: Recurso dos itens anteriores (investimento e capital de giro). 

  

  



Etapa 5 - Artigo 6º - V – Criar instrumentos de fortalecimento do beneficiamento de 

materiais. (Verticalização) 

  

Objetivo: Promover encontros com especialista do setor da reciclagem, para desenvolver 

conhecimento técnico da área de beneficiamento de materiais recicláveis, com objetivo de 

agregar valor aos materiais e avançar nos elos da cadeia produtiva da reciclagem e do seu 

valor como matéria-primaO. 

  

Principais Atividades: 

 Realizar formação técnica por meio de visitas de intercambio, encontros e seminários para 

troca de experiência com empreendimentos e empresas que já realizam o beneficiamento 

do material reciclável; 

 Estabelecer um número de cooperados de todas as cooperativas credenciadas. 

Duração: 

1 anos 

  

Estimativa de Recursos: R$ 35.000,00 - Contratar profissionais, Material de Apoio, transporte 

para os catadores, coffe break, alimentação para o evento 2 (dois) eventos ao ano. 

  

  



Etapa 6 - Artigo 6º - VI – Empreender ações voltadas a organizar catadores individuais ou 

pequenos núcleos de catadores, de modo a trazê-lo para sistema formal em Cooperativas e 

Associações. 

  

Objetivo: Estabelecer parceria junto ao MNCR – Movimento Nacional de Catadores de Material 

Reciclável do Município de São Paulo, para organização e fortalecimento de novos empreendimentos 

coletivos de catadores na Cidade de São Paulo. (mesma a formalização de novos empreendimentos 

de catadores). 

Principais Atividades: 

 Levantar no Cadastro do MNCR os novos grupos na Cidade de São Paulo; 

 Encontros com catadores individuais; 

 Apoiar na legalização dos empreendimentos; 

 Apoiar no investimento do kit de equipamentos; 

 Buscar parcerias para a formação e capacitação dos catadores para o trabalho. 

  

Duração: 

1 anos 

  

Estimativa de Recursos: Mesmo do item anterior - Atender Trimestralmente ao ano os novos 

empreendimentos, através de edital de chamamento público. 

  



Etapa 7 - Artigo 6º - VII – Desenvolver parcerias com entidades particulares ou programas 

públicos de saúde para tratamento de catadores em condições de vulnerabilidade. 

  

Objetivo: Realizar parcerias públicas e privadas em apoiar a assistência à saúde dos catadores das 

Cooperativas/Associação da Rede Paulistana. 

Principais Atividades: 

 Levantamento por empreendimento da situação dos trabalhadores que necessitam de 

tratamento urgente de saúde; 

 A Rede estabelecer parceria com entidades para o encaminhamento dos trabalhadores em 

caráter de atendimento médico; 

 Compromisso da Secretaria Municipal de Saúde, através dos equipamentos da Cidade de São 

Paulo, para o programa de atendimento aos catadores e catadoras na assistência à saúde. 

  

Duração: 

Permanente 

  

Estimativa de Recursos: Parceria com órgãos públicos municipal.  

  

  

  

  



Etapa 8 - Artigo 6º - VIII – Desenvolver parcerias com entidades particulares ou programa 

públicos de ensino para catadores na condição de analfabetismo. 

  

Objetivo: Realizar parcerias públicas e privadas em apoiar no acesso dos catadores das 

Cooperativas/Associação da Rede Paulistana nos Programas de Elevação de Escolaridade. 

  

Principais Atividades: 

 Levantamento por empreendimento dos trabalhadores interessados no Programa de Elevação 

de Escolaridade; 

 A Rede estabelecer parceria com entidades para o encaminhamento dos trabalhadores nos 

programas de escolaridade de adultos; 

 Compromisso da Secretaria Municipal da Educação, através da Rede Municipal de Ensino da 

Cidade de São Paulo, para o programa de atendimento aos catadores e catadoras nos 

Programas de Jovens e Adultos. 

Duração: 

Permanente 

  

Estimativa de Recursos: Parceria com órgãos públicos municipal. 

  

  

  

  



Etapa 9 - Artigo 6º - IX – Desenvolver parcerias com entidades particulares ou programas públicos 

de ensino infantil e creche para filhos de catadores. 

  

Objetivo: Realizar parcerias públicas e privadas em apoiar no acesso dos filhos das catadoras e 

catadores nos programas públicos de ensino infantil e creche das Cooperativas/Associação da Rede 

Paulistana. 

  

Principais Atividades: 

 Levantamento por empreendimento dos filhos das catadoras e catadores para o acesso nos 

Programa de Públicos de Ensino Infantil e Creche; 

 A Rede estabelecer parceria com entidades para o encaminhamento dos filhos dos catadoras e 

catadores nos programas; 

 Compromisso da Secretaria Municipal da Educação, através da Rede Municipal de Ensino da 

Cidade de São Paulo, para o atendimento aos filhos catadoras e catadores nos Programas de 

Educação Infantil e Creche. 

Duração: 

Permanente 

  

Estimativa de Recursos: Parceria com órgãos públicos municipal. 

  

  

  

  



COMERCIALIZAÇÃO ENTRE 
REDES com Cooperativas  

Galpão 

Galpão 

Galpão 

Galpão 

Galpão 

Operacionalização em Rede 

 

• Galpão 

• Salão de Reunião e 

Formação; 

• Logística de Transporte; 

• Equipamentos para 

operacionalização; 

• Apoiar aos grupos e 

catadores avulsos por 

regiões; 

• Atender as ações  do 

Plano de Trabalho 

(Resolução/82) de forma 

descentralizada; 

• Capital de Giro; 

• Investimentos; 

• Parceria com a Logística 

Reversa; 

• Venda direta para 

Industria Recicladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 PRIMEIRA AÇÃO – ENTREGA DE BAGS  



VISITA AS COOPERATIVAS -  



VISITA AS COOPERATIVAS  



PROPOSTA DO COMITÊ MNCR 

Proposta Justificativa 

Implementação do PGIRS nas 

Subprefeituras 

garantir a implantação das diretrizes do PGIRS no 
território de algumas Subprefeituras, definindo 
métodos e estratégias para a consolidação. 

Coleta Seletiva nos Próprios 
Municipais 

. “porta de entrada” para viabilizar a relação de parceria entre a 
Prefeitura e as cooperativas de catadores; 
. Prefeitura de São Paulo é uma grande geradora de resíduos 
sólidos - possui mais de 3.600 unidades em todo território 

Contratação das cooperativas e 

remuneração pelos serviços 

prestados 

A AMLURB instituiu a Resolução AMLURB nº 28. Passado mais 
de um ano desde sua entrada em vigor, não surtiu o efeito 
desejado, nem viabilizou a contratação das cooperativas, em 
descompasso com as diretrizes do PGIRS. 

Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – exigência aos 

Grandes Geradores 

Elaboração e implantação dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) pelos grandes geradores de resíduos é 

obrigatória, priorizando a contratação de cooperativas. 

Contratação das redes para 

comercialização dos resíduos das 

Centrais de Triagem Mecanizadas 

. potencialidade de participação das redes em viabilizar 
a comercialização do produto destas centrais => 
maiores níveis de escala econômica; 
. equaciona um problema jurídico e contábil até hoje 
não  resolvido a contento. 



SOBRE O EDITAL 001/AMLURB/2017  
• É a primeira vez que a Amlurb solicita esse grande número de documentação, 

por essa razão a maior parte das organizações estão despreparadas e o prazo 
estabelecido foi curto para viabilizar toda a documentação; 

• Termo de Colaboração e não um contrato de prestação de serviço que envolve 
transferência de recursos, endentemos que não deveria ser necessário 
aumentar o nível de burocracia para firmar a parceria com as organizações de 
catadores; 

• Exigência da organização ter infraestrutura entendemos que pelas leis vigentes 
o Poder Público Municipal tem responsabilidade em fornecer equipamentos 
mínimos para realização do serviço de triagem dos materiais recicláveis; 

• É inviável para a maioria das cooperativas a exigência que pede a licença do 
Corpo de Bombeiros, pois depende de grande investimento financeiro. Para 
solucionar essa questão indicamos usar o recurso do Fundo Municipal de 
Reciclagem no apoio aos grupos para adequação das normas de segurança; 

• É preciso maior esclarecimento em relação ao rompimento da parceria a 
qualquer tempo para segurança das organizações na execução da Parceira;  

• Queremos envolvimento de outras Secretarias e Audiência pública.  

 

 



NENHUMA CARROÇA A MENOS! 
“MEXEU COM UM, MEXEU COM TODOS!” 

• Carroceiros de São Paulo lutam para permanecer em seu local de trabalho.  

 

 



Obrigada !!! 
Valquíria Cândido 

redepaulistana16@gmail.com  


