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Semana Interna Prevenção de Acidente do 
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CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE  

CATADORES DO VIADUTO 
MOFARREJ 

Parceria Público Privada e 
Organização do Terceiro Setor



TRABALHO INTEGRADO 



Modelo em negociação com um grupo   de empresas para 
atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Lei Federal No. 12305/10 

Contempla:  

❖ Coleta Seletiva Residencial 

❖ Gestão de resíduos de grandes geradores 

❖ Logística Reversa 

❖ Inclusão dos Catadores



OBJETIVOS 

❖Integrar o trabalho dos catadores autônomos, do 
Viaduto Mofarrej, ao Programa de Coleta Seletiva 
incluindo-os nos dados oficiais da coleta seletiva em 
São Paulo 

❖ Dar condições dignas de trabalho e geração de renda 
com o  estabelecimento de metas para os próximos 02 
anos 

❖ Consolidação do trabalho aumentando a quantidade 
de material coletado no espaço do Viaduto  

❖  Melhorar a qualidade de vida e bem estar do catador 
e de sua família



OBJETIVOS 

❖Redução na disposição de material reciclável no aterro 
sanitário, prolongando sua vida útil  

❖Trazer para a coletividade o trabalho do catador 

❖ Dispor adequadamente os resíduos no Viaduto para 
não comprometer a qualidade do trabalho e saúde do 
catador 

❖ Preservar a área pública aumentando a qualidade 
ambiental da região 

❖ Revitalização da área ocupada



VIABILIDADE ECONÔMICA 
❖Redução do custo de operação dos aterros sanitários e da coleta 
convencional de resíduos sólidos 

❖ Redução de custos de energia e matéria prima através do 
reaproveitamento de resíduos sólidos 

❖ Redução do número de invasões em áreas públicas disponíveis, 
através do uso de parte destas áreas para a   implantação de 
espaços de coleta seletiva com inclusão de catadores de materiais 
recicláveis 

❖ Formação de cooperativa legalmente constituída, gerando maior 
circulação de mercadorias, bens e serviços tributáveis 

❖ Ampliação do número de postos oficiais de trabalho e renda, no 
sistema municipal de serviços de limpeza 



VIABILIDADE SOCIAL 
❖Inclusão dos catadores no sistema de coleta seletiva do Município 

❖ Criação de nova unidade de triagem e pré beneficiamento para 
potencializar o trabalho da cooperativa e inclusão dos catadores na 
área de atuação da Subprefeitura Lapa 

❖ Investimentos em políticas públicas de inclusão social e para 
instituição da lógica cooperativista na prestação de serviços de 
limpeza urbana, voltados para a recuperação de resíduos sólidos 

❖ Oportunidades de inserção social e reintegração de catadores e 
suas famílias aos sistemas educacionais e sociais 

❖ Construção coletiva e exercício de cidadania e de valores sociais 
mais solidários



VIABILIDADE AMBIENTAL 
❖Possibilidade de implementação concreta de diretrizes da 
Agenda 21 no Município de São Paulo 

❖ Estímulo à criação gradual de alternativas de 
reaproveitamento e reciclagem dos mais variados tipos de 
materiais e recursos naturais, agregando valor aos 
materiais  coletados 

❖ Ampliação da consciência ambiental e da participação da 
sociedade através de mecanismos geradores de trabalho e 
renda e de educação ambiental



VIABILIDADE AMBIENTAL 
❖Preservação e uso sustentável dos recursos naturais através do 
reaproveitamento de resíduos sólidos – coleta, triagem e 
comercialização 

❖ Aumento da vida útil dos aterros sanitários 

❖ Possibilidade de experiências economicamente viáveis e 
ambientalmente sustentáveis no âmbito municipal 



PROJETO 
DIAGNÓSTICO 

❖ Visita técnica ao grupo de catadores identificados pela 
Subprefeitura Lapa 

❖ Conhecimento das atividades desenvolvidas pelo grupo 

❖ Identificar pontos fortes e pontos a serem fortalecidos



PROJETO 

CADASTRAMENTO E FORTALECIMENTO DO GRUPO 
❖ Legalizar o grupo existente  em forma de cooperativa 

❖ Identificar os catadores individuais não cadastrados que já 
trabalham com o grupo 

❖REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO 
❖ Análise prévia do Projeto de Revitalização 
em parceria com a Subprefeitura Lapa



EQUIPE TÉCNICA 

Formada por:  

❖Coordenador 

❖ Auxiliar Administrativo 

❖ Assistente Social / Psicólogo 

❖ Consultores  

❖ Palestrantes 

❖ Técnicos de Campo - com experiência anterior no 
trabalho com Catadores



CAPACITAÇÃO 

Desenvolvida inicialmente em 5 módulos: 

1. Cooperativismo 

2. Identificação dos Materiais  

3. Organização e Legalização 

4. Assessoria e Acompanhamento Jurídico 

5. Gestão 

❖ 2 Encontros semanais durante o primeiro semestre 

❖ 3 Encontros semanais durante o segundo semestre



RECURSOS FINANCEIROS 

Capital de Giro - Valor disponibilizado pelo financiador para início das 
atividades da cooperativa 

❖ Uniformes e EPIs 

❖ Material de Identidade Visual 

❖ Legalização 

❖ Bolsa Auxílio - Remuneração das horas dos catadores durante 
o período de capacitação (remuneração por encontro) 

❖ Lanche (nos dias de capacitação)



Valor Médio Mensal: R$18.790,00 

TOTAL DO PROJETO: R$ 225.520,00 



LOCALIZAÇÃO



OCUPAÇÃO DA ÁREA



ÁREA DE INUNDAÇÃO



INTERIOR DO 
VIADUTO



ALGUNS SINAIS



INTERIOR E 
“MEZZANINO”



UTILIZAÇÃO 
DA ÁREA 
EXTERNA

http://www.band.com.br/aliga/ 

http://www.band.com.br/aliga/


APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO



ENTULHO E 
INÍCIO DA OBRA



VISITA À 
“COOPERAÇÃO”



CRIAÇÃO DO 
LOGO



APROVAÇÃO DO LOGO



LOGO APROVADO



PERÍODO DE 
OBRAS



OBRA FINALIZADA



ESPAÇO INTERNO



COZINHA E 
VENTILAÇÃO



BANHEIROS



GRUPO DE CATADORES



CAPACITAÇÃO



DIFERENCIAIS

COLETA REALIZADA COM CARRINHOS



TREINAMENTO
COMBATE À INCENDIO



CURSO 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

PUC JR.



ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO



ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO



Obrigada! 

DELAINE ROMANO 
❖ 11 983431919 
❖ romano@netpoint.com.br 

  
FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA ZONA LESTE 
❖ www.forumleste.org.br 


