RELATÓRIO SEMESTRAL DA COLETA SELETIVA
DEZEMBRO DE 2008
Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis /
Secretaria Executiva

CADASTRO
Empresa: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
Endereço: Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo
CEP: 22281-900
Cidade: Rio de Janeiro – RJ
Tel.: 2528-2096
Número de empregados: 6.500
Página internet: www.furnas.com.br
Link Coleta Seletiva: www.furnas.com.br/coletaseletiva

COMISSÃO
A Comissão foi criada através de uma Resolução de Diretoria nº 007/2427, de
29 de janeiro de 2008, na qual está vinculada à Diretoria de Gestão Corporativa –
DG, representada pelo Chefe da Assessoria de Desimobilização de Ativos – ADA.G
– Coordenador da respectiva Comissão.
1.1– Membros da Comissão
Nestor Domingos Rodrigues
Maristella Altomar Racero
Sonia Maria dos Santos
Luiz Carlos Cattacini Gelli
Lucia Maria B. de Mello Ferreira
Claudia Rodrigues Segond
Hellen Paes Bastos Araújo
Mario Tadeu de M. Silva
Ersília Mannarino
Rosiléia Ramalho Cardoso
Robson Penha da Silva
Wilson Britis

Coordenador
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

DG
DG
DP
DP
DE
DE
DC
DC
DO
DO
DF
DF

ADA.G
ADA.G
AEM.P
AEM.P
DEA.E
ACE.E
SG.C
APR.C
ARC.O
STAD.O
ANG.F
ANG.F

1.1 – Outros dados coletados
a) A Comissão desenvolve projeto de capacitação e sensibilização.
b) A participação dos trabalhadores do órgão no Programa de coleta seletiva
solidária é média, necessitando de mais campanhas para o êxito do
programa.
c) A Comissão conta com toda a infra-estrutura para o projeto, como
acondicionadores nas salas de trabalho e externos.
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TOTAL DOS MATERIAIS DOADOS

TABELA DOS MATERIAIS - FURNAS
Poços
de
Foz do
Ivaiporã Iguaçu Caldas

Tipo

Escrit.
Central

Itumbiara

Papel

46.123

819

1.044

608

Plástico

1584

90

557

Metal

6214

0

Vidro

21

Total

53.942

OLEO
(litros) set/2008
Escritório
Central
240

Total

Valor
Médio

R$

40

48634

0,50

24.317,00

1200

101

3532

0,90

3.178,80

128

0

100

6.442

3,00

19.326,00

0

0

0

0

21

0,05

1,05

909

1.729

1808

241

58.629

out/2008

nov/2008

Total

Valor
Médio

R$

360

360

960

R$ 1,00

960,00

46.822,85

ÓLEO VEGETAL
O óleo vegetal do restaurante localizado no Escritório Central está sendo doado ao
PROVE (Programa de Reaproveitamento do Óleo Vegetal do Estado do Rio de
Janeiro). Este programa tem como objetivo principal melhorar a qualidade ambiental
do Estado do Rio de Janeiro (minimizando a contaminação da Baía de Guanabara),
transformando os óleos residuais gerados no Estado em matéria-prima estratégica
para a produção pioneira de biodiesel, contribuindo para a geração de renda e
empregos (inclusão social) e para o Programa Brasileiro de Biodiesel (UFRJ,
Secretaria de Estado de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e Petrobrás).
O PROVE é composto por várias cooperativas (já existentes) e as mesmas são
estimuladas e apoiadas a introduzir no seu escopo de atividades, o recolhimento do
óleo residual doméstico em unidades centralizadoras, que posteriormente o destina
à fabricação de biodiesel.
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LÂMPADAS FLUORESCENTES
Furnas tem o cuidado de realizar o descarte de suas lâmpadas fluorescentes
através de empresas especializadas, com o devido processo licitatório.
Contando com linhas de transportes regulares, com veículos que transitam
pelo sistema e permitem trocas semanais de equipamentos, Furnas consegue
encaminhar as lâmpadas queimadas de todas as suas unidades para o Depósito de
Campinas.
Esse envio está condicionado à quantidade de lâmpadas disponíveis para
descarte. Usualmente, quando essa quantidade é elevada, a empresa vencedora do
processo para descarte retira as lâmpadas no próprio local, evitando-se o trânsito de
alta quantidade de resíduos pelos caminhões das linhas.
No depósito, as lâmpadas são recebidas, acondicionadas em embalagens de
papelão, quando necessário, e armazenadas de modo a evitar quebras. Quando se
reúne uma quantidade significativa, geralmente em torno de 2.000 unidades, é
realizado um processo licitatório com empresas especializadas.
No ano de 2008, o depósito de Campinas recebeu aproximadamente 8.000
lâmpadas, essa quantidade deve ser descartada até o final deste ano.
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AÇÕES RELEVANTES
1 – Ações que são consideradas de relevância para o Programa:

Sediar o 1º Fórum dos Órgãos Públicos Federais do Rio de Janeiro sobre a Coleta
Seletiva, no dia 23 de setembro de 2008, em Botafogo, Escritório Central, com o
objetivo de trocar informações sobre a implantação do Decreto no estado, contou
com representantes de instituições como Eletrobrás, Petrobrás, Eletronuclear, INPI,
BNDES, Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda, Banco do Brasil, Inmetro,
CBTU, Correios, IBGE, INSS, CVM, Dataprev, ANCINE, Fiocruz, representante da
Secretaria Executiva do Comitê Interministerial da Inclusão Social – Sra. Ana Maria
Pinho, além de representante da Procuradoria da República.
Na abertura do evento esteve presente o Diretor de Gestão Corporativa – Sr. Luís
Fernando Paroli.
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CECREMEF
Palestra em 27 de outubro de 2008 para os empregados da CECREMEF
(Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas e das
Demais Empresas do Sistema Eletrobrás Ltda), com o objetivo da participação
dessa organização, através da assinatura do “Termo de Adesão”, no Programa da
Coleta Seletiva Solidária de Furnas, contribuindo para o aumento do material doado
à cooperativa habilitada a receber o material do Escritório Central.
A agência do Bradesco, também localizada no Escritório Central, assinou o “Termo
de Adesão”, em 14 de agosto de 2008.

CIPA
Palestra em 28 de outubro de 2008 para representantes da CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes) – Escritório Central, a fim de informar com mais
detalhes sobre o Programa da Coleta Seletiva Solidária de Furnas, com a intenção
de formar multiplicadores para acompanhar e ajudar na sensibilização de todos os
empregados da empresa.
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28ª SIPAT
Entre os dias 11 e 14 de novembro tivemos o evento da 28ª Semana Interna de
Prevenção a Acidentes de Trabalho (SIPAT), no Escritório Central, com o tema
“Redes Sociais”.
A Coleta Seletiva Solidária participou montando um estande onde contou com a
colaboração da cooperativa Rio Coop 2000, que orientou os visitantes na correta
separação do material reciclável. Também houve a exposição de artesanatos da
Reciclar Design, que produz objetos a partir das fibras de bananeiras.
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2 – Ações relevantes relacionadas à cooperativa:

2.1 – Projeto Piloto
USINA LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO (ESTREITO)
Município de Pedregulho/SP
Fechamos uma parceria entre a Prefeitura, Furnas e o Consórcio Grupo
Montador, para criação de uma Cooperativa nas proximidades dessa Usina,
gerando renda para uma comunidade carente, no bairro Vila Primavera. A
Prefeitura cedeu um terreno, infra-estrutura, além do apoio à Cooperativa. Furnas
doará o material reciclável, além da prensa e da balança. O Consórcio de
empresas que faz a modernização da usina erguerá um Galpão. O treinamento e
a capacitação desses novos cooperados ficarão por conta de Furnas. Esse
projeto atenderá duas usinas: Estreito e Mascarenhas de Moraes. Em outros
projetos contaremos também com a parceria do COEP.
2.2 – Fórum Comunitário de Jardim Gramacho
No Estado do Rio de Janeiro, Furnas vem apoiando o “Fórum Comunitário de
Jardim Gramacho” que foi fundado em fevereiro de 2006 com o objetivo de
integrar as instituições atuantes no bairro, diagnosticar seus principais
problemas e apontar as possíveis soluções. Atualmente fazem parte do Fórum
28 instituições, entre públicas e privadas, divididos em 04 grupos de trabalho
(GT’s) e uma secretaria executiva composta por um representante de cada GT.
Integrando o GT Trabalho e Renda encontra-se a COOPERGRAMACHO –
Cooperativa de Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho.
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UNIDADES ADEQUADAS AO DECRETO
OBS: Os Relatórios Sociais foram preenchidos por cada cooperativa e foram
transcritos ipsis litteris pela comissão da coleta seletiva.

1 - Escritório Central – Rio de Janeiro
O Escritório Central habilitou inicialmente 4 cooperativas, sendo que uma delas não
pode continuar com a retirada do material reciclável por reestruturação interna.
Apenas três cooperativas continuaram no processo.

Coopergramacho:
O Termo de Compromisso foi assinado em 19/08/2008, com prazo de 6 meses,
fazendo revezamento de 2 em 2 meses com as cooperativas habilitadas no
Escritório Central.
Quantidade de material doado:
Plásticos
Papel e papelão
Metal

614 kg
19.729 kg
4.000 kg

1 – Informações sobre a Cooperativa/Associação:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Cooperativa
Está formalizada? Sim
Nome: Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de
J.Gramacho
Sigla:Coopergramacho
Endereço completo: Av. Tocantins, s/n – Jardim Gramacho
Telefone: (21) 2671-1461 / 2772-1634
Presidente: Antonio dos Santos

1.1 – Renda Média mensal por cooperado antes da implantação do programa
(R$/catador/mês): De um a dois salários mínimos
1.2 – Quantidade de material reciclável comercializado antes da implantação do
programa (t/mês):
- papel: 5280 kg
- papelão: 14.885 kg
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- plástico: 36.429 kg
- PET: 6.770 kg
- PVC:
- Outros: 2.240 kg
- Vidro: 13.840 kg
- Metais ferrosos: 13100 kg
- Metais não ferrosos: 493 kg
2 – Informações sobre parcerias:
2.1 – O órgão desenvolve algum projeto de inclusão dos catadores de materiais
recicláveis? Onde? sem informação
2.2 – Existe apoio de entidade(s) e/ou empresa(s) parceira(s) nos projetos de
inclusão dos catadores de materiais recicláveis? Quais? Sem informação
2.3 – Qual a área de atuação do projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis? Sem informação
•
•
•
•
•

Educação
Gestão administrativa da cooperativa/ associação
Capacitação
Assistência Técnica
Infra-estrutura

2.4 – Descreva de forma sucinta o projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis: sem informação

3 – Cooperativa / Associação
3.1 – Sexo dos cooperados / associados:

Sexo
Feminino
Masculino

Quantidade
51
17

3.2 – Escolaridade dos Associados:

Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto
Médio Completo (1 a 3 série)
Médio Incompleto (1 a 3 série)
Fundamental Completo (5 a 8 série)
Fundamental Incompleto (5 a 8 série)

Quantidade

1
0
2
9
9

Fundamental Completo (1 a 4 série)
Fundamental Incompleto (1 a 4 série)
Sem escolaridade
Não responderam

5
36
13
2

3.3 – Condição do domicílio do catador:
Condição
Própria já paga
Própria pagando
Alugada
Cedida
Outra condição
Não responderam

Quantidade
29
0
3
9
27
0

3.4 – Cooperados que já aderem a Previdência:
Previdência
Sim
Não
Não responderam

Quantidade
68
0
0

3.5 – Recebem benefícios sociais do governo:
Benefícios
Não Recebe
Bolsa Família
Outro benefício (qual)

Quantidade
44
24
0

3.6 – Informações sobre a distribuição dos ganhos da cooperativa:

3.7 – A Cooperativa / Associação trabalha com a compra de materiais de catadores
que não participam de cooperativas / associações? Quantos catadores? Não

3.8 – Renda média mensal por cooperado após a implantação do programa (R$ /
catador / mês): de um a dois salários mínimos

3.9 – Quantidade de material reciclável comercializado após a implantação do
programa ( tonelada / mês):
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•

Caso tenha a informação da quantidade de material reciclável comercializado,
informe a quantidade (t):

- Papel: 16.393 kg
- Papelão: 14.885 kg
- Plástico: 36.872 kg
- Pet: 6.470 kg
- PS:
- PP: 2.668 kg
- PVC:
- Outros: 2.240 kg
- Vidro: 13.840 kg
- Metais ferrosos: 17.100 kg
- Metais não ferrosos:

3.10 – Terreno utilizado pela associação / cooperativa: Sim

3.11 – Galpão no terreno: Sim
3.12 – Equipamentos utilizados na coleta:
- Caminhão próprio: Sim
- Carrinho (puxado pelo catador): Não
- Caminhão do serviço de limpeza: Não
- Carroça de tração animal:Não
- caminhão alugado: Sim
- outra condição: Não

RIOCOOP 2000
O Termo de Compromisso foi assinado em 20/10/2008, com prazo de 6 meses,
fazendo revezamento de 2 em 2 meses entre as cooperativas habilitadas pelo
Escritório Central.
Quantidade de material doado:
Plásticos
Papel e papelão
Metal

278 kg
12.233 kg
1.111 kg

1 – Informações sobre a Cooperativa/Associação:
•
•
•
•

Tipo: Cooperativa
Está formalizada? Sim
Nome: Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Materiais
Plásticos e Resíduos LTDA.
Sigla: RIO COOP 2000
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•
•
•

Endereço completo: Rua dezessete de fevereiro, 208 – Bonsucesso - RJ
Telefone: (21) 2573-4412
Presidente: José Luiz de Oliveira Estácio

1.1 – Renda Média mensal por cooperado antes da implantação do programa
(R$/catador/mês): de 1 a 2 salários mínimos
1.2 – Quantidade de material reciclável comercializado antes da implantação do
programa (t/mês): mais de 50 t
- papel: 6.883,40 kg papel misto: 3.214
- papelão: 4.669,1 kg
- plástico: 6.562 kg
- PET: 4.407 kg
- PVC: 1.300 kg
- Outros: jornal: 3.488,05 kg / revista: 1.710,70 kg / tetrapak: 700 kg
- Vidro: 13.820 kg
- Metais ferrosos: 5700 kg
- Metais não ferrosos. 1.230 kg
2 – Informações sobre parcerias:
2.1 – O órgão desenvolve algum projeto de inclusão dos catadores de materiais
recicláveis? Onde? Sim, na cooperativa - RJ
2.2 – Existe apoio de entidade(s) e/ou empresa(s) parceira(s) nos projetos de
inclusão dos catadores de materiais recicláveis? Quais?
Sim, Coca-Cola, RJ
Refresco, Sindicom, Michelin, Cempre, Nestlê, Petrobrás.
2.3 – Qual a área de atuação do projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis?
•
•
•
•
•

Educação
Gestão administrativa da cooperativa/ associação: X
Capacitação: X
Assistência Técnica
Infra-estrutura: X

2.4 – Descreva de forma sucinta o projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis:
- Cursos de Capacitação
- Recursos financeiros para infra estrutura e administrativo

3 – Cooperativa / Associação
3.1 – Sexo dos cooperados / associados:
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Sexo
Feminino
Masculino

Quantidade
16
17

3.2 – Escolaridade dos Associados:

Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto
Médio Completo (1 a 3 série)
Médio Incompleto (1 a 3 série)
Fundamental Completo (5 a 8 série)
Fundamental Incompleto (5 a 8 série)
Fundamental Completo (1 a 4 série)
Fundamental Incompleto (1 a 4 série)
Sem escolaridade
Não responderam

Quantidade
2
10
2
6
3
1
8
1
-

3.3 – Condição do domicílio do catador:
Condição
Própria já paga
Própria pagando
Alugada
Cedida
Outra condição
Não responderam

Quantidade
20
3
5
5
-

3.4 – Cooperados que já aderem a Previdência:
Previdência
Sim
Não
Não responderam

Quantidade
33
-

3.5 – Recebem benefícios sociais do governo:
Benefícios
Não Recebe
Bolsa Família
Outro benefício (qual)

Quantidade
29
4
-

3.6 – Informações sobre a distribuição dos ganhos da cooperativa:
cooperado conforme horas trabalhadas.

Para cada
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3.7 – A Cooperativa / Associação trabalha com a compra de materiais de catadores
que não participam de cooperativas / associações? Quantos catadores? Sim, 12 a
17.
3.8 – Renda média mensal por cooperado após a implantação do programa (R$ /
catador / mês): de 2 a 4 salários.
3.9 – Quantidade de material reciclável comercializado após a implantação do
programa ( tonelada / mês):
120 t
•

Caso tenha a informação da quantidade de material reciclável comercializado,
informe a quantidade (t):

- Papel: 23 t
- Papelão: 11 t
- Plástico: 12 t
- Pet: 9 t
- PS: 6 t
- PP: 5 t
- PVC: 4 t
- Outros: jornal 8 t / revista 6 t / tetrapak 700 kg / óleo vegetal 750 litros
- Vidro: 17 t
- Metais ferrosos: 9 t
- Metais não ferrosos: 3 t
3.10 – Terreno utilizado pela associação / cooperativa: Alugado.
3.11 – Galpão no terreno: Sim
3.12 – Equipamentos utilizados na coleta:
- Caminhão próprio:
X
- Carrinho (puxado pelo catador):
- Caminhão do serviço de limpeza:
- Carroça de tração animal:
- caminhão alugado: X
- outra condição:
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2 - Usina Hidrelétrica de Itumbiara – Estado de Goiás
Quantidade de material doado entre outubro e novembro deste ano:
Plásticos
Papel e papelão
Metal

90 kg
819 kg
0

1 – Informações sobre a Cooperativa/Associação:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Reciclagem
Está formalizada? Não
Nome: Estação Reciclar
Sigla:
Endereço completo: Rua Jacinto Brandão, nº 1164 B, Santa Inês
Telefone: (64) 3404-9513
Presidente: Nilson Roberto Brito

1.1 – Renda Média mensal por cooperado antes da implantação do programa
(R$/catador/mês): R$ 250,00
1.2 – Quantidade de material reciclável comercializado antes da implantação do
programa (t/mês):
- papel: 250 kg
- papelão: 125 kg
- plástico: 250 kg
- PET: 50kg
- PVC:
- Outros:
- Vidro:
- Metais ferrosos:
- Metais não ferrosos.
2 – Informações sobre parcerias:
2.1 – O órgão desenvolve algum projeto de inclusão dos catadores de materiais
recicláveis? Onde?
2.2 – Existe apoio de entidade(s) e/ou empresa(s) parceira(s) nos projetos de
inclusão dos catadores de materiais recicláveis? Quais? Sim. Maeda, CPT, Furnas,
Pioneer.
2.3 – Qual a área de atuação do projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis?
•

Educação
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•
•
•
•

Gestão administrativa da cooperativa/ associação
Capacitação: Sim
Assistência Técnica: Sim
Infra-estrutura: Sim

2.4 – Descreva de forma sucinta o projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis: Foi sugerida a formação de uma cooperativa que iniciou
com duas catadoras. Juntamente com a participação da comunidade tiveram
um aumento significativo dos materiais recicláveis tendo assim a necessidade
de mais associados. Desde então é feita a coleta seletiva nas casas
pesquisadas e a separação do mesmo, mais os materiais de empresas
parceiras.
3 – Cooperativa / Associação
3.1 – Sexo dos cooperados / associados:

Sexo
Feminino
Masculino

Quantidade
10
1

3.2 – Escolaridade dos Associados:

Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto
Médio Completo (1 a 3 série)
Médio Incompleto (1 a 3 série)
Fundamental Completo (5 a 8 série)
Fundamental Incompleto (5 a 8 série)
Fundamental Completo (1 a 4 série)
Fundamental Incompleto (1 a 4 série)
Sem escolaridade
Não responderam

Quantidade
1
2
4
2
1
1

3.3 – Condição do domicílio do catador:
Condição
Própria já paga
Própria pagando
Alugada
Cedida
Outra condição
Não responderam

Quantidade
4
2
5
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3.4 – Cooperados que já aderem a Previdência:
Previdência
Sim
Não
Não responderam

Quantidade
2
9

3.5 – Recebem benefícios sociais do governo:
Benefícios
Não Recebe
Bolsa Família
Outro benefício (qual)

Quantidade
9
2

3.6 – Informações sobre a distribuição dos ganhos da cooperativa:

3.7 – A Cooperativa / Associação trabalha com a compra de materiais de catadores
que não participam de cooperativas / associações? Quantos catadores? Não

3.8 – Renda média mensal por cooperado após a implantação do programa (R$ /
catador / mês): R$ 355,00

3.9 – Quantidade de material reciclável comercializado após a implantação do
programa ( tonelada / mês):
•

Caso tenha a informação da quantidade de material reciclável comercializado,
informe a quantidade (t):

- Papel: 5256 kg
- Papelão: 4867 kg
- Plástico: 2447 kg
- Pet: 1916 kg
- PS:
- PP: 749 kg
- PVC:
- Outros: 1305 kg
- Vidro: 200 kg
- Metais ferrosos: 734 kg
- Metais não ferrosos: 160,5 kg

3.10 – Terreno utilizado pela associação / cooperativa:
Alugado
17

3.11 – Galpão no terreno:
Sim
3.12 – Equipamentos utilizados na coleta:
- Caminhão próprio:
- Carrinho (puxado pelo catador):
- Caminhão do serviço de limpeza:
- Carroça de tração animal:
- caminhão alugado:
- outra condição: carro (pampa)

3 - Subestação de Ivaiporã – Estado do Paraná
O Termo de Compromisso foi assinado em 16/10/2008, com prazo de 6 meses.
Quantidade de material doado:
Plásticos em geral
Papel e papelão
Vidro
Metal

557 kg
1.044 kg
128 kg
0

1 – Informações sobre a Cooperativa/Associação:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Associação
Está formalizada? Sim
Nome: Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Ivaiporã
Sigla: ASCOMARI
Endereço completo: Av. Minas Gerais, 435, Centro – Ivaiporã - PR
Telefone: (43) 3472-7960
Presidente: Rosemeide Aparecida de Souza

1.1 – Renda Média mensal por cooperado antes da implantação do programa
(R$/catador/mês):
R$ 180,00 a R$ 250,00
1.2 – Quantidade de material reciclável comercializado antes da implantação do
programa (t/mês):
- papel: 6.000 kg
- papelão: 10.000 kg
- plástico: 4.000 kg
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- PET/ PVC: 2.500 kg
- Outros:
- Vidro: 2.000 kg
- Metais ferrosos: 4.000 kg
- Metais não ferrosos: 300 kg
2 – Informações sobre parcerias:
2.1 – O órgão desenvolve algum projeto de inclusão dos catadores de materiais
recicláveis? Onde?
A partir do momento em que a Associação proporciona uma alternativa de
renda aos catadores de materiais recicláveis, sejam eles associados ou não,
ela está indiretamente inserindo-os no mercado de consumo, proporcionando
aos mesmos uma qualidade de vida melhor. Contudo, no futuro novos projetos
de inclusão serão implantados de acordo com o crescimento da Associação.
2.2 – Existe apoio de entidade(s) e/ou empresa(s) parceira(s) nos projetos de
inclusão dos catadores de materiais recicláveis? Quais?
Sim. Caravele Veículos Ltda., Arthur Lundgren Tecidos S/A, Natura e
Supermercado Paraná.
2.3 – Qual a área de atuação do projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis?
•
•
•
•
•

Educação
Gestão administrativa da cooperativa/ associação
Capacitação
Assistência Técnica
Infra-estrutura

2.4 – Descreva de forma sucinta o projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis:
Os catadores coletam os materiais recicláveis, utilizando para isso 03
caminhões de serviço de limpeza e 10 carrinhos (puxados pelos catadores),
nas residências e no comércio e levam o material para o galpão da associação,
onde é feita uma triagem dos mesmos, para que posteriormente sejam
comercializados. Após a comercialização é feita a dedução das despesas da
Associação e o restante é rateado entre os catadores na proporção da
quantidade dos materiais coletados pelos mesmos. Além dos catadores
associados, a Associação conta também com o material comprado dos não
associados que juntam este material em suas residências, estes porém são
pagos de acordo com a quantidade de material no ato da entrega.

3 – Cooperativa / Associação
3.1 – Sexo dos cooperados / associados:
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Sexo
Feminino
Masculino

Quantidade
03
40

3.2 – Escolaridade dos Associados:

Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto
Médio Completo (1 a 3 série)
Médio Incompleto (1 a 3 série)
Fundamental Completo (5 a 8 série)
Fundamental Incompleto (5 a 8 série)
Fundamental Completo (1 a 4 série)
Fundamental Incompleto (1 a 4 série)
Sem escolaridade
Não responderam

Quantidade

04
01

28
10

3.3 – Condição do domicílio do catador:
Condição
Própria já paga
Própria pagando
Alugada
Cedida
Outra condição
Não responderam

Quantidade
05
38

3.4 – Cooperados que já aderem a Previdência:
Previdência
Sim
Não
Não responderam

Quantidade
12
31

3.5 – Recebem benefícios sociais do governo:
Benefícios
Não Recebe
Bolsa Família
Outro benefício (qual)

Quantidade
42
01

3.6 – Informações sobre a distribuição dos ganhos da cooperativa:
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A distribuição dos ganhos é feita na proporção da entrega de materiais de
cada catador.
3.7 – A Cooperativa / Associação trabalha com a compra de materiais de catadores
que não participam de cooperativas / associações? Quantos catadores?
Sim. Aproximadamente 100 catadores.
3.8 – Renda média mensal por cooperado após a implantação do programa (R$ /
catador / mês):
A Associação tem a projeção de aumento da renda dos catadores na mesma
proporção do aumento em sua produtividade.
3.9 – Quantidade de material reciclável comercializado após a implantação do
programa ( tonelada / mês):
•

Caso tenha a informação da quantidade de material reciclável comercializado,
informe a quantidade (t):

- Papel: 8.000 kg
- Papelão: 13.000 kg
- Plástico: 5.500 kg
- Pet / PVC: 3.500 kg
- PS:
- PP:
- Outros:
- Vidro: 2.600 kg
- Metais ferrosos: 5.500 kg
- Metais não ferrosos: 1.000 kg
3.10 – Terreno utilizado pela associação / cooperativa:
A empresa utiliza um terreno de aproximadamente 1.500m², alugado de
terceiros.
3.11 – Galpão no terreno:
O Galpão do terreno tem uma área de aproximadamente 600 m².
3.12 – Equipamentos utilizados na coleta:
- Caminhão próprio:
- Carrinho (puxado pelo catador): 10
- Caminhão do serviço de limpeza: 03
- Carroça de tração animal:
- caminhão alugado:
- outra condição:
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4– Subestação de Foz do Iguaçu – Estado do Paraná
Quantidade de material doado:
Plásticos
Papel e papelão
Metal

1200 kg
608 kg
0

1 – Informações sobre a Cooperativa/Associação:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Cooperativa
Está formalizada? Sim
Nome: Cooperativa dos Agentes Ambientes de Foz do Iguaçu
Sigla: COAAFI
Endereço completo: Rua Angela Aparecida Andrade, 22611
Telefone:
Presidente: Vera Lucia Evangelista Dias

1.1 – Renda Média mensal por cooperado antes da implantação do programa
(R$/catador/mês): 1 salário mínimo
1.2 – Quantidade de material reciclável comercializado antes da implantação do
programa (t/mês): Há vários galpões em diferentes pontos da cidade que
coletam resíduos, não sabem informar os dados abaixo.
- papel:
- papelão:
- plástico:
- PET:
- PVC:
- Outros:
- Vidro:
- Metais ferrosos:
- Metais não ferrosos.
2 – Informações sobre parcerias: A COAAFI tem como principal parceiro a
Prefeitura de Foz de Iguaçu.
2.1 – O órgão desenvolve algum projeto de inclusão dos catadores de materiais
recicláveis? Onde?
2.2 – Existe apoio de entidade(s) e/ou empresa(s) parceira(s) nos projetos de
inclusão dos catadores de materiais recicláveis? Quais?
2.3 – Qual a área de atuação do projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis?
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•
•
•
•
•

Educação
Gestão administrativa da cooperativa/ associação
Capacitação
Assistência Técnica
Infra-estrutura

2.4 – Descreva de forma sucinta o projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis:

3 – Cooperativa / Associação
3.1 – Sexo dos cooperados / associados: Devido informação do item 1.2, não
sabem informar
Total de catadores: 250, sendo a maioria mulheres
Sexo
Feminino
Masculino

Quantidade

3.2 – Escolaridade dos Associados:

Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto
Médio Completo (1 a 3 série)
Médio Incompleto (1 a 3 série)
Fundamental Completo (5 a 8 série)
Fundamental Incompleto (5 a 8 série)
Fundamental Completo (1 a 4 série)
Fundamental Incompleto (1 a 4 série)
Sem escolaridade
Não responderam

Quantidade

3.3 – Condição do domicílio do catador:
Condição
Própria já paga
Própria pagando
Alugada
Cedida
Outra condição
Não responderam

Quantidade

3.4 – Cooperados que já aderem a Previdência:
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Previdência
Sim
Não
Não responderam

Quantidade

3.5 – Recebem benefícios sociais do governo:
Benefícios
Não Recebe
Bolsa Família
Outro benefício (qual)

Quantidade

3.6 – Informações sobre a distribuição dos ganhos da cooperativa: Não dispõem de
dados

3.7 – A Cooperativa / Associação trabalha com a compra de materiais de catadores
que não participam de cooperativas / associações? Quantos catadores? Não
3.8 – Renda média mensal por cooperado após a implantação do programa (R$ /
catador / mês): Não sabem devido informação do item 1.2

3.9 – Quantidade de material reciclável comercializado após a implantação do
programa ( tonelada / mês):
Não sabem devido informação do item 1.2
•

Caso tenha a informação da quantidade de material reciclável comercializado,
informe a quantidade (t):

Quantidades de resíduos doados por FURNAS de julho a dezembro de 2008
- Papel: 1.100 kg
- Papelão: 100 kg
- Plástico:
608 kg
- Pet:
- PS:
- PP:
- PVC:
- Outros:
- Vidro: 3.000 kg
- Metais ferrosos:
- Metais não ferrosos:

3.10 – Terreno utilizado pela associação / cooperativa:
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3.11 – Galpão no terreno: Galpão cedido pela Prefeitura
3.12 – Equipamentos utilizados na coleta:
- Caminhão próprio:
- Carrinho (puxado pelo catador):
- Caminhão do serviço de limpeza:
- Carroça de tração animal: X
- caminhão alugado:
- outra condição: X - Carrinho de tração humana

5 – Subestação de Poços de Caldas – Estado de Minas Gerais
Quantidade de material doado em novembro:

Plásticos
Papel e papelão
Metal

101 kg
40 kg
100 kg

1 – Informações sobre a Cooperativa/Associação:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Cooperativa
Está formalizada? Sim
Nome: Ação Reciclar Cooperativa de Trabalhadores de Materiais
Recicláveis
Sigla: Ação Reciclar
Endereço completo: Rua Benedita Azevedo Rodrigues, 100 Jardim
Centenário - Poços de Caldas - MG
Telefone: (35) 3697 - 3004
Presidente: Eloisa Elena Ramos

1.1 – Renda Média mensal por cooperado antes da implantação do programa
(R$/catador/mês): R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)
1.2 – Quantidade de material reciclável comercializado antes da implantação do
programa (t/mês):
- papel: 4.938 kg (jornal) e 4.490 kg (papel branco)
- papelão: 15.528 kg
- plástico: 7.050 kg
- PET: 2.950 kg
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- PVC:
- Outros: 1.280 kg
- Vidro: 2.400 kg (peças) e 3.029 kg (cacos)
- Metais ferrosos: 5.250 kg
- Metais não ferrosos. 492.71 kg
2 – Informações sobre parcerias:
2.1 – O órgão desenvolve algum projeto de inclusão dos catadores de materiais
recicláveis? Onde? Não.
2.2 – Existe apoio de entidade(s) e/ou empresa(s) parceira(s) nos projetos de
inclusão dos catadores de materiais recicláveis? Quais? Sim.
Unimed – Educação Profissional, CEF – Equipamentos em geral.
2.3 – Qual a área de atuação do projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis?
• Educação: Cooperativa / Unimed
• Gestão administrativa da cooperativa/ associação: SEBRAE / CEF
• Capacitação: SEBRAE (através da CEF)
• Assistência Técnica: Prefeitura Municipal
• Infra-estrutura: Prefeitura Municipal
2.4 – Descreva de forma sucinta o projeto de apoio para inclusão dos catadores de
materiais recicláveis: Proporcionar uma profissão digna, criar melhores
condições de vida e proporcionar facilidade na entrega do produto para
reciclar.

3 – Cooperativa / Associação
3.1 – Sexo dos cooperados / associados:

Sexo
Feminino
Masculino

Quantidade
28
15

3.2 – Escolaridade dos Associados:

Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto
Médio Completo (1 a 3 série)
Médio Incompleto (1 a 3 série)
Fundamental Completo (5 a 8 série)
Fundamental Incompleto (5 a 8 série)

Quantidade

9
3
8
26

Fundamental Completo (1 a 4 série)
Fundamental Incompleto (1 a 4 série)
Sem escolaridade
Não responderam

12
9
2

3.3 – Condição do domicílio do catador:
Condição
Própria já paga
Própria pagando
Alugada
Cedida
Outra condição
Não responderam

Quantidade
8
18
6
11

3.4 – Cooperados que já aderem a Previdência:
Previdência
Sim
Não
Não responderam

Quantidade
43

3.5 – Recebem benefícios sociais do governo:
Benefícios
Não Recebe
Bolsa Família
Outro benefício (qual)

Quantidade
28
8
7 aposentados

3.6 – Informações sobre a distribuição dos ganhos da cooperativa: rateio

3.7 – A Cooperativa / Associação trabalha com a compra de materiais de catadores
que não participam de cooperativas / associações? Quantos catadores? não

3.8 – Renda média mensal por cooperado após a implantação do programa (R$ /
catador / mês): R$ 325,60 (trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

3.9 – Quantidade de material reciclável comercializado após a implantação do
programa ( tonelada / mês):
•

Caso tenha a informação da quantidade de material reciclável comercializado,
informe a quantidade (t):
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- Papel: 12.138 KG (jornal) 3.560 kg (papel branco)
- Papelão: 15.770 kg
- Plástico:
- Pet: 2.600 kg
- PS:
- PP:
- PVC: 640 kg
- Outros:
- Vidro:
- Metais ferrosos: 8.750 kg
- Metais não ferrosos: 166,56 kg

3.10 – Terreno utilizado pela associação / cooperativa: 2.000 metros quadrados
3.11 – Galpão no terreno: 700 metros quadrados
3.12 – Equipamentos utilizados na coleta:
- Caminhão próprio: cedido pela prefeitura municipal
- Carrinho (puxado pelo catador): 03 carrinhos
- Caminhão do serviço de limpeza: 04 veículos
- Carroça de tração animal: não
- caminhão alugado: não
- outra condição: não

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encontramos grandes dificuldades de implantar o programa nas cidades do
interior do país, muitas vezes por falta de estrutura para montar uma cooperativa ou
associação.
Furnas tem feito grandes esforços para adequar todas as suas unidades às
diretrizes do Decreto Federal nº 5.940. É preciso implantar um projeto que tenha
sustentabilidade, que seja acompanhado até que efetivamente se consolide, caso
contrário, em pouco tempo tudo estará desfeito. Por isso que aos poucos e dando
todo apoio necessário, a empresa vem estruturando organizações de catadores pelo
interior do país, incentivando e acreditando na iniciativa do Governo Federal.
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