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Reconhecimento
A política pública de inclusão
na área de reciclagem ganhou
destaque nos seguintes eventos
e publicações:
•

Cooperativa Mãos Verdes
		Diretor

		
Léo Voigt
Braskem
		
Relações Institucionais
		
João Ruy Freire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornada de Ambiente e 		
Desenvolvimento Sustentável –
Juventude, Autonomia e 		
Participação (Córdoba, Argentina)
2ª Jornada Internacional de Gestão
Ambiental (Santa Fé, Argentina)
Desenvolvimento Ambiental 		
(Montevidéu, Uruguai)
6º Fórum Internacional de Resíduos
Sólidos (São José dos Campos,
São Paulo)
Seminário Internacional de Pobreza
Urbana (Monterrey, México)
Prêmio em Inovação e 			
Desenvolvimento Local (FGV)
Indicadores Cidades Sustentáveis
(Programa Referência)
Prêmio Pró-Catador 2014 		
(Ministério das Cidades)
7º Fórum Internacional de Resíduos
Sólidos – Porto Alegre/RS – 2016
Fórum de Interdisciplinaridade 		
da PUCRS – Gestão Ambiental –
2016
Em 2016, o Programa foi
selecionado pelo Banco Mundial,
ONU Habitat, Fundação Bloomberg
e Fundo Mundial do 			
Desenvolvimento de Cidades para
servir de referência para políticas de
redução da pobreza na América
Latina.

O programa Todos Somos Porto Alegre
é uma política pública da capital gaúcha,
liderada pela Prefeitura Municipal, com a
participação ativa da sociedade – representada
por empresas privadas, cooperativas,
instituições sociais, universidades,
associações e movimentos sociais, entre
outros atores –, a fim de promover acesso
a alternativas de trabalho e renda aos
condutores de VTHs (Veículos de Tração
Humana) e VTAs (Veículos de Tração Animal),
em decorrência da redução gradativa da
circulação de carroças e carrinhos prevista
pela Lei nº 10.531/2008. Além dos catadores
que trabalham nas ruas da cidade, o Programa
destina-se a toda a cadeia da reciclagem
de resíduos sólidos urbanos, abrangendo
coleta, triagem e comercialização. Por isso,
adota iniciativas para ampliar e qualificar a
produção dos centros populares de triagem,
que recebem os materiais da coleta seletiva
pública, além de promover ações de educação
ambiental dirigidas ao conjunto da sociedade.
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Apresentação

JOSÉ
FORTUNATI

Prefeito de Porto Alegre

Uma solução
para muitos
problemas

De todos os programas,
obras e realizações de meu
mandato à frente da Prefeitura
da Capital, poucos me emocionam tanto, pela sua repercussão
social, quanto o Todos Somos
Porto Alegre. Em uma mesma
iniciativa, capitaneada pelo gabinete do Vice-Prefeito e pela
Secretaria de Governança, unese sustentabilidade ambiental e
econômica, com respeito à dignidade humana e, não menos
importante, à dignidade animal.
Já vai longe o tempo em
que a expressão “reciclagem”
referia-se pura e simplesmente
a atividades empresariais que
nada tinham a ver com o cotidiano de cidadãos comuns. Consciência ecológica e preservação
ambiental tornaram-se necessidades fundamentais. Com o
passar do tempo, incorporamos
o conceito de “sustentabilidade”,
bem mais profundo.

O programa Todos Somos
Porto Alegre partiu de três pressupostos, que aparentemente
pouco tinham a ver: mobilidade
urbana, sustentabilidade e preservação ambiental. Da necessidade de tirarmos carroceiros e
carrinheiros das ruas, partimos
para uma solução que oferece
alternativas econômicas e sociais, combinadas com o necessário cuidado com o meio ambiente.
Ao invés de uma pretensa
“higienização social”, optamos
pela valorização da vida e da
dignidade, oferecendo alternativas de sustento, através dos
centros de reciclagem, de cursos
e de uma ajuda financeira para a
entrega de carrinhos, carroças e
animais, que são tratados também com o devido cuidado. Os
números nos dão a esperança
de que, em breve, deixaremos
de conviver com este problema
social, ao mesmo tempo em que
estaremos melhorando nossa
condição ambiental. E que melhor síntese pode querer um
gestor público?
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O programa Todos Somos
Porto Alegre pode ser resumido
em um conjunto de ações, cujos
objetivos são modernizar o sistema de coleta seletiva e reduzir gradativamente a circulação
de carroças na capital do RS
até o final de 2016. Mas a descrição, apesar de correta, não
contempla a verdadeira dimensão da iniciativa. O Programa
fundamenta-se, na realidade,
em chance inédita para carroceiros, catadores e carrinheiros
acessarem cursos de qualificação e vagas de emprego no
mercado formal. É uma oportunidade que nunca tiveram na
vida. Posso citar como exemplo
a ex-carrinheira Claudia Janaina
Cunha de Souza. Aos 41 anos,
ela se matriculou no curso de
alfabetização aplicado ao mercado de trabalho. Moradora do
Cristal, Claudia almeja tornar-se
camareira e conseguir emprego formal. Inclusive já retomou
os estudos e garantiu vaga na
Educação de Jovens e Adultos
(EJA).

A lei, de minha autoria, que
deu origem ao Programa foi
aprovada pela Câmara Municipal em setembro de 2008, quando ainda era vereador, e regulamentada em março de 2010.
Desde então, cerca de 2,2 mil
pessoas foram abordadas pelo
Programa: conquistaram emprego formal com carteira assinada,
estão em fase de transição para
nova atividade, fazendo cursos
profissionais ou participando de
processos de seleção ou foram
encaminhadas para aposentadoria. A primeira qualificação
com bolsa começou em setembro de 2013, na área de gastronomia no Pão dos Pobres. Outro
dado importante diz respeito ao
universo de carroceiros indenizados em Porto Alegre. Ao todo,
62% das famílias cadastradas
entregaram o veículo e o animal
à Prefeitura.
Para combater a pobreza, é
preciso ter vontade política. Até
o final de 2016, os benefícios
devem ser estendidos a 1,8 mil
famílias. No total, estão sendo
investidos R$ 22 milhões do orçamento da Prefeitura, do governo federal (BNDES) e da iniciativa privada. Por fim, o Programa
visa ainda à conscientização dos
porto-alegrenses acerca da importância da correta separação
dos resíduos da coleta seletiva.
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Introdução

Diretor-adjunto
do DMLU
Vercidino Albarello

Construindo
uma cidade
melhor

Já faz tempo que trabalho
junto às comunidades periféricas de nossa cidade, desde antes de coordenar a ação desenvolvida aqui no RS pelo COEP
(Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida), do
sociólogo Betinho. Apesar desta
longa trajetória na área de responsabilidade social, fiquei surpreendido positivamente com a
forma como foi pensada, planejada e construída a política pública representada pelo programa
Todos Somos Porto Alegre, com
um perfil totalmente customizado para as populações envolvidas com a reciclagem dos descartes do pós-consumo.
Assim, quando conheci esta
proposta pública, me envolvi de
corpo e alma nela, abrindo espaço para o diálogo e a plena implantação dos objetivos de proteção e promoção humana. Passei
a dedicar minhas energias para
que, juntos, pudéssemos organizar o segmento popular da
reciclagem, ajudando a cidade
a cuidar de suas comunidades
mais vulneráveis e elevando o
grau de eficiência do sistema
da coleta pública seletiva. O resultado de tamanho esforço e
concentração de competências
é, para mim, motivo de come-

moração, orgulho e realização.
Para o DMLU, representa um
novo paradigma de seletividade,
profissionalização e inclusão em
benefício dos trabalhadores da
reciclagem. E, para Porto Alegre, é motivo de garbo.
Tudo está pronto? Não! Mas
o caminho está sendo construído
e estamos já em estágio avançado ao trilhá-lo. Que os atores beneficiados e os parceiros
que se aproximaram desta trilha
não se desmobilizem. Há muito
por fazer, tanto nas UTs quanto
na tarefa de aproximação dos
catadores que ainda persistem
nas ruas. É fundamental que
consigamos inseri-los no interior
das cooperativas de reciclagem,
para que operem em sistemas
protegidos, com trabalho digno e
em grupo.
Com a tenacidade que vejo
em cada associado das UTs de
Porto Alegre, ouso dizer que não
há mais volta. Já estamos em
um ponto avançado do caminho,
sem retorno. Coragem! Sigamos
em frente, vencendo as resistências que seguem se insinuando
e superando os desafios que se
apresentam a cada dia. A vitória
será de todos nós, porque será
melhor viver na cidade que estamos agora edificando.
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LINHA DO TEMPO*

2008
• Setembro – Aprovação 		
da Lei Municipal nº 10.531
(VTAs/VTHs)

2011
• Criação do Fórum
de Catadores
• Início da elaboração da 		
Carta-Consulta ao BNDES,
com apoio da Braskem

2012

2010

• Instituída a Política Nacional
de Resíduos Sólidos
(Lei nº 12.305/10)
• Começo do cadastramento
de catadores de rua

• Janeiro – Sai a 1ª versão da
Carta-Consulta

• Fevereiro – Implantação
do Comitê Executivo 		
de Governança e Gestão
do TSPOA
• Fevereiro – Início do 		
projeto Caminhos da 		
Reciclagem

• Maio – Entrega da versão
definitiva da Carta-Consulta
ao BNDES

• Julho – Começo dos 		
processos de capacitação
de catadores e indenização
aos carroceiros

• Novembro – Definição de
logotipo e nome do Todos
Somos Porto Alegre

• Julho – Integração das 		
equipes de Busca Ativa ao
Programa
• Outubro – Assinatura do
novo convênio do DMLU
com UTs

• Dezembro – Lançamento
do TSPOA na Usina do 		
Gasômetro

(*) Atividades até julho de 2016
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2013
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• Novembro – Formatura
da 1ª Turma no Pão
dos Pobres nos cursos de
Atendente de Lanchonete,
Chapista e Auxiliar de
Cozinha
• Dezembro – 1ª turma de
formandos dos cursos 		
do Senac Comunidade: 		
Auxiliar Administrativo, 		
Camareira e Garçom e
também do curso de Bloco
de Concretos realizado 		
para ONG Solidariedade

2014

2015

• Março – Proibição de VTAs
e VTHs na Zona 2

• Fevereiro – Início do
trabalho dos assessores
técnicos nas UTs

• Maio – Início dos estudos
técnicos para reestruturação
das UTs
• Julho – Formatura da
1ª turma do Curso de
Introdução ao Mundo do
Trabalho realizado pela Mãos
Verdes, Senac Comunidade
e Parceiros Voluntários na Vila
Dique
• Agosto – Formatura do curso
de Operador de Reciclagem
e Cooperativismo para o grupo
que assumiu a UT Paraíba;
curso realizado pelo SASE
Irmão Bortolini e SMGL
• Agosto – Inauguração da
UT Paraíba
• Agosto – Início das ações
da Busca Ativa nas
Zonas 1 e 2
• Setembro – 1º edital de
melhorias imediatas das
UTs
• Novembro – Começo das
obras de melhorias imediatas
nas UTs

• Março – Proibição de VTAs
e VTHs na Zona 3
• Abril – UTC assume UTH
• Julho – Começa 		
a campanha Recicla POA
(quatro edições da Estação
Recicla POA)
• Julho – Início da Busca 		
Ativa nas Zonas 3 e 4
• Agosto – Inauguração da
nova UT Padre Cacique
• Setembro – Abertura do
Escritório de Oportunidades
• Setembro – Implantação da
nova Coleta Seletiva
• Novembro – 		
Coopertinga 		
assume UT 		
Restinga
• Novembro – 		
Contratação 		
de assessoria 		
jurídica para 		
UTs

2016
• Março – Conclusão 		
das primeiras obras 		
estruturantes, na
UT Vila Pinto
• Março – Proibição de 		
VTAs e VTHs na Zona 4
• Março – Início do projeto
de empreendedorismo 		
Semeia Sonho
• Julho – Formaturas
da 1ª turma de
Empreendedorismo do
projeto Semeia Sonho e
da 1a turma do Curso de
Alfabetização e Mundo do
Trabalho
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PARTE I

Desafios no

horizonte
Na década de 1990, Porto Alegre foi uma das
primeiras capitais do Brasil a implantar o sistema de
coleta seletiva pública e a estendê-la a 100% dos
bairros. Além disso, há bastante tempo conta com
a atuação de lideranças expressivas dos catadores.
Desse modo, criou-se uma cultura sólida para a adoção de uma política pública de inclusão social na área
da reciclagem, o que viria a acontecer efetivamente
a partir do começo dos anos 2010, sob o impulso do
prazo estabelecido pela legislação que instituía a retirada gradativa de VTHs e VTAs das ruas da cidade.
O programa Todos Somos Porto Alegre surgiu a partir de uma convergência de ideias, objetivos e intenções, com a formação de uma aliança que envolveu
órgãos públicos, empresas privadas e entidades da
sociedade civil e teve ainda a participação decisiva
da população diretamente beneficiada pelas ações
que viriam a ser adotadas, representada pelo Fórum
de Catadores.

Todos Somos Porto Alegre

PARTE I
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Casa de Cinema de Porto Alegre

rer as ruas de Porto Alegre
para atender a clientes que
já o esperavam:
– As donas de casa não
jogavam no lixo latas vazias,
ossos (reutilizados para fazer adubo ou ração), vidros
ou papel velho. Tudo era
guardado, pois o ferro-velho,
como era chamado o carroceiro, comprava.
Os materiais eram revendidos para os donos de
depósitos localizados nas
avenidas João Pessoa e
Osvaldo Aranha e nas ruas
Voluntários da Pátria e Olavo Bilac, entre outras vias. O
destino final do ferro-velho
era, em geral, a Siderúrgica
Riograndense.
– Para nós, tudo isso
era lixo! Aí estes carroceiros
começaram a transformar o
lixo em dinheiro, ouviu o me-

Arquivo DMLU

No início, havia os “lixões”. A cena ainda está na
memória de muitas pessoas graças às imagens do
filme Ilha das Flores (1988), de Jorge Furtado, em que
crianças e mulheres disputam restos de alimentos
com porcos. Eram espaços ao ar livre, depósitos de
rejeitos orgânicos, secos, químicos, hospitalares,
tudo misturado, em contato direto com o solo, sem
tratamento ou proteção. Durante décadas, como
ferida aberta, a montanha escalada pela população
mais pobre, que separava como podia os materiais
recicláveis – ainda não denominados como tais –,
no imediatismo da necessidade de sobrevivência,
manchava a paisagem urbana.

No século passado, já
havia quem soubesse do valor deste material. Em 1915,
Benito Elejalde descreveu
no artigo Saneamento das
Cidades, publicado na Revista da Escola de Engenharia de Porto Alegre, os “trapeiros” – pessoas que viviam
em busca de algo reaproveitável em descartes alheios.
Na obra Pequena História
da Limpeza Pública de Porto
Alegre (1983), o historiador
Telmo Cardoso Costa lembra como, nos anos 1920, os
técnicos cogitaram incinerar
os rejeitos. A opção foi eliminada porque gerava outro
problema – onde colocar as
cinzas?
Os compradores de ferro velho, com seus carrinhos
e carroças, eram populares
desde a década de 1940 até
meados dos anos 1950. Latas de leite e azeite, feitas
de folhas de flandres importadas da França, depois de
usadas eram vendidas para
esses personagens pioneiros, que passavam de casa
em casa para recolher os
materiais, como lembra o
professor aposentado Luiz
Glock, na época um menino.
Ele via o pai, Pedro, percor-

Arquivo DMLU

Uma breve história
da coleta seletiva
em Porto Alegre

Arquivo Procempa

De “lixo” a resíduo

Primórdios
No alto, a Rua dos Andradas no início do século XX e
os carrinhos usados no serviço de varrição. Abaixo, o
pátio da sede do DMLU na Avenida Azenha.

Todos Somos Porto Alegre

PARTE I

De “lixo” a resíduo

Paisagem manchada
O Lixão da Zona Norte funcionou na Rua Sérgio Jungblut
Dieterich, entre 1985 e 1990. Operou como aterro controlado
de 1990 até 1998, quando foi totalmente desativado.
Arquivo DMLU
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nino, uma vez, de um dono
de depósito.
Em 1946, o Regulamento dos Serviços de Limpeza
Pública estabeleceu que a
limpeza das ruas e a retirada de resíduos domiciliares
seriam atividades privativas
da Administração. Porém, a
população cresceu e os resíduos e a catação também se
multiplicaram. Em 1975, surgiu o DMLU (Departamento
Municipal de Limpeza Urbana). Quando o engenheiro
agrônomo Darci Campani
assumiu como diretor-geral
do órgão, em 1989, havia
dois grandes lixões na cidade, um deles em uma área
de banhado na Zona Norte e
outro em meio a uma região
residencial na Zona Sul:
– O cheiro, as moscas,
o vai e vem do caminhão
que fazia a coleta e uma
compostagem a céu aberto
revoltavam os moradores
que viviam perto do lixão na
Zona Sul. Um dia, eles decidiram que o caminhão do
DMLU não passaria mais
por lá. A área foi fechada.
O lixão da Zona Norte ficou aberto até 1990. A partir
daí, funcionou como aterro
controlado até 1998. Para

Reciclagem
No local onde antes havia o Lixão, hoje
funciona a UT Aterro Norte, que integra o
programa Todos Somos Porto Alegre.

garantir o trabalho das pessoas que tiravam dali o seu
sustento, foram criadas as
UTs (Unidades de Triagem).
O que não era reaproveitado ia para aterros sanitários, locais preparados com
impermeabilização do solo,
rebaixamento do lençol freático, drenagem e tratamento
dos líquidos produzidos na
decomposição de matéria
orgânica.
Nas ilhas do Rio Guaíba, o irmão marista Antonio
Chechin, com a experiência

das Comunidades Eclesiais
de Base, fazia um trabalho
de organização de catadores, com a criação de centros de triagem. Ele ajudou
a organizar a catação nas
Vilas Lupicínio Rodrigues
e Planetário e a instalar a
primeira UT da Ilha dos Marinheiros. Enquanto isso,
Campani, que em sua juventude havia testemunhado
uma tentativa frustrada de
implantação de coleta seletiva no bairro Assunção (onde
morava), coordenou junto ao
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De “lixo”a resíduo

DMLU a implantação, desta
vez com sucesso, do sistema de separação de resí
duos no bairro Bom Fim, no
dia 7 de julho de 1990.
Nessa época, no Bom
Fim havia residências e bares, e a proximidade com o
ambiente universitário atraía
para lá estudantes e artistas.
Por isso, era considerado
culturalmente mais propício
a inovações. Em seguida, a
Associação dos Moradores
da Cidade Baixa solicitou
ao DMLU o recebimento da
coleta seletiva, que foi estendida para todas as áreas da
cidade em 1996, operando
uma vez por semana. Em
2009, a coleta seletiva passou a ser realizada duas vezes por semana em todos os
bairros e, desde 2012, três
vezes por semana no Centro
Histórico. A partir de 2015,
atingiu 100% das ruas que
comportam a entrada de caminhões, atendendo três vezes por semana a 11 bairros.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) trocou a nomenclatura de “lixo” para resíduos
sólidos em 1987. Mas só
em 2010, depois de mais
de 20 anos de discussão no

24

Congresso Nacional, a Lei
12.305, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi
aprovada, estabelecendo,
entre outras medidas, a responsabilidade compartilhada. Por lei, toda a sociedade
– governos, setor privado e
sociedade civil organizada
– é responsável pela gestão
ambientalmente adequada
dos resíduos sólidos.

Programa de Inclusão na Reciclagem

Dados do DMLU
entre 1990 e 2015
Foram recolhidas
396 mil toneladas de
resíduos, das quais
307 mil encaminhadas
às indústrias de
reciclagem pelas
associações e
cooperativas de
catadores conveniadas
com a Prefeitura.
Ainda é pouco:
calcula-se que apenas
3% de todos os
materiais recicláveis
são efetivamente
trabalhados para
reaproveitamento na
capital gaúcha.
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De “lixo” a resíduo

PERFIL

A sabedoria da
cultura da mosca
– Marli, tu quer que nós
trabalhe com lixo? Nós já
somos o lixo da sociedade!
Esta primeira reação
das mulheres da Vila
Pinto não foi exatamente
uma surpresa para Marli
Medeiros, quando ela se
propôs criar um Galpão
de Triagem e Reciclagem
de Resíduos em área de
periferia de Porto Alegre,
dominada pelo tráfico
de drogas. Mulheres que
sofriam violência doméstica
e abusos não conseguiam
romper esse ciclo, e Marli
cogitou de elas trabalharem
em uma Unidade de Triagem
como alternativa para
escaparem das agressões e
da dependência financeira
dos homens.

26

A essa altura, Marli já era
formada no curso de Promotora
Legal Popular, capacitação em
direitos humanos e cidadania
para líderes femininas da ONG
THEMIS. Em sua história de
vida, foi sempre assim, conversando muito com as pes
soas
que cruzaram seu caminho,
que Marli conseguiu emprego,
primeiro como faxineira, depois
babá de cachorro e bancária
em sua terra natal, Alegrete, até
que, na primeira oportunidade,
mudou-se para Porto Alegre,
realizando o sonho de construir
uma casa em um morro bem
longe das enchentes com que
conviveu durante a infância.
Não por acaso, virou líder comunitária da Vila Pinto.
Diante da surpresa das
mulheres, ela não teve dúvida
e fez o que melhor sabe fazer:
contou uma boa história. Como
esta: um dia, levou uma criança
que tinha uma ferida na perna
na casa de dona Ana, outra mulher líder na região. Dona Ana
foi logo dizendo que não queria
Marli por perto incomodando.
– Mas, Dona Ana, eu só
vim aqui porque não consegui
conversar com a mosca.
– Conversar com a mosca?
Que mosca?
– A mosca que sentou nos
seus panos sujos e fez essa
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feridinha na criança, a mesma
que senta no prato e faz cocô.
E Ana:
– Ai, que nojo!
Assim, Marli diz que criou
a “cultura da mosca”. E todo
mundo saiu falando: “Olha a
mosca”!
Dona Ana disse:
– Marli, se tu quiser tirar esses panos aí, tu pode tirar, eu
não vou tirar.
– Se eu quiser vir limpar, a
senhora deixa?
– Deixo.
Meio caminho andado. O
que fez Marli? Foi ao DMLU e
pediu ao diretor:
– Pelo amor de Deus, o senhor tem que me ajudar a retirar
o lixo da dona Ana... Só os garis
podem fazer isso.
De carrinho, toda a sujeira
do pátio de Dona Ana foi recolhida, e o pátio da casa, que
antes tinha só uma beiradinha
livre na porta da frente, passou
a ser enorme. Nem Dona Ana
tinha se dado conta de que era
tão grande. Com o tempo, sol
e chuva, a grama achou lugar
para crescer. Marli até ajudou a
plantar uma árvore ali.
Foi como Promotora Legal
Popular, em uma viagem de
ônibus com outras mulheres
para Mar del Plata, na Argentina, que Marli conheceu Matilde
Cechin, irmã de Antônio Cechin,
que havia ajudado catadores
das Ilhas a se organizarem nos
galpões de reciclagem. Durante a longa viagem, enquanto o
grupo assistia ao filme Ilha das

Flores, as duas se animaram e
surgiu a ideia de construir na
Vila Pinto um Centro de Educação Ambiental. De volta a Porto
Alegre, Marli conseguiu apoio
da Prefeitura e da GTZ (Agência Alemã de Cooperação Técnica) para implantar o centro de

reciclagem. O projeto ganhou
visibilidade, prêmios, e foi ampliado, depois, com a construção de uma creche e do CEJAK
(Centro Cultural James Kulisz),
do qual Marli é coordenadora.
Em 2016, as equipes do CEJAK participam da abordagem

aos catadores de rua promovida pelo Todos Somos Porto
Alegre, ao passo que o centro
de triagem da Vila Pinto é uma
das unidades beneficiadas pelo
programa de inclusão na reciclagem feito pela Prefeitura da
capital gaúcha.
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Reunião
de atores
O programa Todos
Somos Porto Alegre
surgiu a partir de
uma convergência
de ideias, objetivos
e intenções. Um de
seus vetores consiste
na Lei 10531/2008,
assinada por Eliseu
Santos (prefeito em
exercício na época),
em 10 de setembro de
2008, e regulamentada
pelo Decreto Municipal
16.638/2010, e na
Resolução 03/2010
da EPTC (Empresa
Pública de Transporte
e Circulação), que
instituiu o Programa de
Redução Gradativa de
VTAs e VTHs.

ampliação do processo de
reciclagem e de apoio aos
catadores através de uma
política de Logística Reversa a ser estabelecida em
sete setores industriais. Em
paralelo, o BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) havia disponibilizado recursos
não reembolsáveis para a
implementação de ações de
inclusão da população de
catadores e o fortalecimento

A legislação determinava que carroceiros e
carrinheiros devessem ser
cadastrados,
qualificados
profissionalmente e inseridos no mercado formal de
trabalho, tendo acesso à
educação para seus filhos
e filhas. Indicava ainda que
os cavalos recebessem os
cuidados necessários. Entre
as alternativas de trabalho e
renda oferecidas por meio
de ações de qualificação
profissional, estava a atuação nas Unidades de Tria-

gem do Município, responsáveis pelas atividades de
reciclagem dos resíduos recolhidos pela coleta seletiva
pública. Dado importante: ficou estabelecido o prazo de
oito anos para que a proibição da circulação de VTAs e
VTHs entrasse em vigor em
todas as áreas da cidade.
De outra parte, no plano federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – formalizada pela Lei
12.305/2010 – fomentara a
criação de mecanismos de

das coletas seletivas municipais nas cidades-sede da
Copa do Mundo de 2014.
Entre elas, Porto Alegre
destacava-se por ter sido
uma das primeiras capitais
brasileiras a implantar a coleta seletiva e a estendê-la a
100% dos bairros. Como se
não bastasse, a Prefeitura
havia feito um diagnóstico
preliminar sobre as condições dos centros de reciclagem, em parceria com

o Banco do Brasil e com
recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). A advogada Denise
Souza Costa, da Secretaria
Municipal de Governança
Local, que integrava o Comitê de Políticas Gradativas de Redução de VTAs
e VTHs e, tempos depois,
viria a liderar o programa
Todos Somos Porto Alegre,
no âmbito da PMPA, tomou
a iniciativa de agendar uma
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Comida
árabe

audiência com técnicos do
BNDES na sede do DMLU
(Departamento Municipal de
Limpeza Urbana), no bairro
Azenha, tão logo soube da
oferta de recursos do Fundo Social do Banco para as
sedes da Copa do Mundo. O
gerente do Departamento de
Economia Solidária da Área
de Agropecuária e Inclusão
Social do BNDES, Dalmo
Fugita, reconstitui esses
contatos iniciais com as autoridades porto-alegrenses:
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– No momento da oferta do BNDES, a Prefeitura
já idealizava ações em favor dos catadores, tendo
iniciado, inclusive, uma
articulação com parceiros
privados para viabilizá-las.
Percebemos, então, que
existia uma identidade de
objetivos, o que contribuiu
para que se instaurasse,
desde o começo, um ambiente amplamente favorável para a implantação do
Programa.
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Desde a aprovação da
Lei 10531/08, uma ideia persistente ocupava a mente de
João Ruy Freire, diretor de
Relações Institucionais da
Braskem, maior produtora
de resinas termoplásticas
das Américas, além de líder
mundial na produção de biopolímeros. Ele estava empenhado em fazer com que a
empresa contribuísse para
ampliar a capacidade produtiva das unidades de triagem
da cidade e oferecer uma
alternativa profissional para
carroceiros e carrinheiros.
Na década de 1990, a
Braskem havia participado
de projeto de qualificação
de gestão e infraestrutura de
Unidade de Triagem no bairro Restinga, com resultados
insatisfatórios. Na época, a
conclusão foi a de que, sem
a adesão das lideranças dos
catadores, o conhecimento
transmitido se perdera como
água na areia. Em conse
quência, as melhorias de infraestrutura rapidamente se
deterioraram. Diante disso,
a Braskem achou por bem
repensar suas estratégias e
formas de abordagem, até
que, em 2006, retomou a li-

nha de frente das ações ao
participar da Rede Parceria
Social, política pública do
governo do RS, contribuindo para promover melhorias em centros de triagem
da região metropolitana de
Porto Alegre. Desta vez, os
resultados foram positivos, o
que motivou Freire a procurar o titular da SMGL, Cézar
Busatto, a fim de instigá-lo a
adotar iniciativa semelhante
na capital do Estado. A sugestão foi feita durante almoço em um restaurante de
comida árabe, como Freire
relembra:
– Tínhamos uma relação pessoal de longa data,
o que me deixou à vontade
para demonstrar durante o
almoço o entusiasmo com a
experiência da Rede de Parceria Social, em contraponto
com a frustração causada
pelo projeto da Restinga.
Pressionada pelo prazo fixado pela legislação
para proibição de VTAs e
VTHs, a Prefeitura via com
bons olhos o apoio da iniciativa privada (leia artigo de
Cézar Busatto à pág. 32). A
Braskem queria contribuir,
mas impunha uma condição:
o Programa deveria apresentar um viés eminente-

mente técnico. A montagem
do TSPOA ganharia, então,
a colaboração da Mãos Verdes – Cooperativa de Trabalhadores e Gestores Socioambientais, entidade que
abriga técnicos oriundos de
áreas como ciência política,
sociologia, economia, educação e engenharia da produção, com larga expertise
no campo da reciclagem de
resíduos sólidos e com forte
interação com a população
de catadores. O engenheiro
de produção Thomaz Medaglia Schuch, de 26 anos,
integrante da cooperativa,
sintetiza:
– Um conjunto de leis e
interesses gerou o TSPOA,
mas o que alterou o paradigma, de fato, foi aliar os interesses de diversos atores: a
iniciativa privada, que queria
investir, e a Prefeitura, que
precisava cumprir a lei.
A sintonia entre os atores que iniciaram a implantação do Programa atrairia,
a seguir, a adesão de outros
parceiros privados e, mais
que isso, a efetiva participação dos principais interessados na política pública a ser
implantada, representados
pelo Fórum de Catadores de
UTs de Porto Alegre.

Apoio privado
Desde o início,
João Ruy Freire, da
Braskem, defendeu a
adoção de um projeto
técnico, capaz de gerar
benefícios sociais no
setor da reciclagem.
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ARTIGO

CÉZAR BUSATTO

Secretário de Governança
Local de Porto Alegre

Uma
aliança
virtuosa
Quando
assumimos
a
SMGL, em abril de 2010, já
haviam transcorrido dois anos
desde a aprovação, pela Câmara de Vereadores, da lei que
previa prazo até 2016 para a
suspensão definitiva das atividades de carroceiros e carrinheiros nas vias públicas. Na
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ocasião, estávamos diante de
um dilema ético: se não conseguíssemos oferecer alternativas
de trabalho para a população de
catadores de rua, como poderíamos exigir que abandonassem
carroças e carrinhos?
O tempo estava passando
e era preciso encontrar alternativas de inclusão produtiva para
viabilizar o cumprimento da lei,
mas esse movimento jamais
poderia se dar de forma autoritária. Em primeiro lugar, porque
tal atitude não seria aceita pelo
público ao qual se dirigia, mas
também e fundamentalmente
porque este não é o nosso jeito
de trabalhar. Ao mesmo tempo,
estávamos conscientes de que
a solução de problema tão complexo exigiria o envolvimento de
um conjunto de atores.
Em meados de 2011, o diretor da Braskem, João Ruy
Freire, sugeriu que buscássemos uma saída para o impasse
através de uma parceria entre
o poder público e a iniciativa
privada. Em comum acordo,
convidamos a Mãos Verdes
para levar a cabo o desafio de
construir um programa de inclusão social na reciclagem junto com os técnicos da SMGL.
Essa equipe fez chegar até nós
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uma proposta consistente e articulada, à altura do desafio que
tínhamos pela frente, contemplando uma abordagem sistêmica com múltiplos campos de
atuação.
Desde o início, ficou estabelecido que as decisões a
respeito da execução do orçamento do Programa teriam a
participação da população interessada, para que ela pudesse
ver nele uma alternativa efetiva
de melhoria de sua condição
de vida, e não uma restrição de
suas atividades. Essa participação não se reduziria a uma interlocução consultiva, visto que
os catadores tomariam parte na
tomada de decisões por meio
de representação no Conselho
Gestor do Fundo do TSPOA.
Assim, a aliança virtuosa
que se formou para dar corpo ao
programa Todos Somos Porto
Alegre se mostrou coesa e eficiente na busca da inclusão social de parcelas importantes da
população, abrindo, inclusive,
oportunidade para o surgimento de novas lideranças entre os
catadores, hoje reconhecidos
pela sociedade como agentes
ambientais, com um papel relevante a cumprir na preservação
do meio ambiente.
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Fotos: Acervo SMGL

Experiências anteriores

Acervo SMGL

Modelos de
inspiração

Experiências anteriores serviram de inspiração
para a modelagem do Todos Somos Porto
Alegre. Um exemplo é o trabalho de inserção
social desenvolvido pela Prefeitura na Vila
Chocolatão, na segunda metade da década
de 2010. Cerca de 700 pessoas (a maior parte
catadores de rua) haviam se instalado de
forma irregular e em condições extremamente
precárias em área pertencente ao Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, no Centro
Histórico de Porto Alegre. É o caso da família
de Flávio da Silva Januário, que passou
boa parte da infância ali, entre dejetos que
escorriam a céu aberto nos becos e diante do
risco constante de incêndios.

– Morei lá por oito anos
e me lembro de pelo menos
sete incêndios. Parece conta de mentiroso, mas não é.
Por descuido, principalmente
com velas, o pessoal ateava
fogo nas casas, conta Flávio,
que seria eleito presidente da
Associação de Catadores e
Recicladores da Vila Chocolatão em 2015, após o reassentamento da comunidade
no Morro Santana.
No final da década de
2000, a Prefeitura passou
a atuar na Vila Chocolatão
por meio da Rede de Sustentabilidade e Cidadania
para melhorar as condições
de vida da população local. A ideia era capacitar os
catadores para que já estivessem aptos a trabalhar
em centros de reciclagem
quando fossem transferidos para o novo loteamento
construído pelo DEMHAB
(Departamento
Municipal
de Habitação), junto ao qual
seria montada uma Unidade

Barracos da cidade

de Triagem. Muito apropriadamente, o lema de Vânia
Gonçalves de Souza, coordenadora da Rede, é o de
que ninguém faz nada sozinho. Entre os parceiros que
foram mobilizados, estavam
o TRF4 e o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados, do Ministério
da Fazenda, com sede nas
cercanias), além de FASC
(Fundação de Assistência
Social e Cidadania), DMLU,
DEMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto)
e Secretarias da Saúde e
da Educação do Município.
Por sua vez, a CEEE (Companhia Estadual de Energia
Elétrica) aceitou instalar a

Encravada na área
central da cidade,
em cenário de miséria
e com risco de
incêndios frequentes,
a Vila Chocolatão
se tornou alvo
de política inclusiva
da Rede de
Sustentabilidade
e Cidadania.

rede de luz no território invadido por uma comunidade
que estava prestes a ser removida.
– Alguns diziam que eu
estava criando um monstro,
apostando que os catadores
iriam se negar a abandonar
a área depois de receberem
os benefícios. Mas eu acreditava que, ao contrário, eles
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Ninguém faz
nada sozinho
Vânia Gonçalves de
Souza coordenou a
reunião de parceiros
em projeto de inclusão
social destacado pelo
Global Compact Cities
Programme, da ONU

iriam crescer cada vez mais
como cidadãos, afirma Vânia.
Outros parceiros surgiram: a pracinha das crianças foi doada pelo Colégio
Pan-Americano, que havia
adquirido novos equipamentos de lazer para seus alunos. A Usiminas, empresa
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do setor siderúrgico, financiou a construção do prédio
e os equipamentos da nova
UT no Morro Santana. Mas
faltava ainda criar uma associação comunitária e capacitar os catadores. Para
isso, a Prefeitura solicitou
a colaboração do Instituto
Vonpar e do CAMP (Centro
de Educação Popular), que
indicaram a socióloga Jacqueline Virti como assessora
permanente da Vila Chocolatão.
– Quando se está presente no dia a dia, tanto em
momentos de alegria quanto
de dificuldades, é possível
estabelecer uma relação integral, que ajuda a resgatar
a autoestima do grupo. É
isso que dá alma ao trabalho, relata Jacqueline, que
viria a integrar, anos depois,
a equipe da Mãos Verdes no
Todos Somos Porto Alegre.
Habituados ao exercício
individualizado da catação,
porém, os moradores da
Chocolatão não se mostraram, a princípio, receptivos
à ideia de criar uma associação e uma unidade de
triagem provisória, na qual
pudessem aprender novas
habilidades. Neste período,
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ao voltar para a casa, a socióloga chorava no ônibus
pensando que a tarefa que
tinha pela frente não ia dar
certo. Mas, de tanto ela insistir, apareceram sete pessoas dispostas a encarar a
empreitada.
– Quando vi um sorriso
no rosto delas, comecei a vibrar. Até hoje me arrepio só
de lembrar. O sorriso dessa
gente é a extrema realização profissional, exalta Jacqueline.
O TRF4 cedeu uma caminhonete para que os catadores visitassem duas UTs
em Porto Alegre (Centro de
Triagem da Vila Pinto e Associação Comunitária do
Campo da Tuca) e outra em
Canoas (Cooperativa de Reciclagem de Lixo Amigas Solidárias). Além de acompanhar o trabalho coletivo de
triagem, eles tiveram a oportunidade de observar como
operavam as entidades associativas. Algum tempo depois, o grupo conheceu de
perto outras três UTs, desta
vez, unidades apontadas
como benchmarking na Região Metropolitana – respectivamente, em Dois Irmãos,
Campo Bom e Nova Hartz.

Assim, quando a transferência para o Morro Santana se
efetivou, em maio de 2011,
os catadores estavam organizados e capacitados para
atuar na nova Unidade de
Triagem.
Em 2015, o projeto de
inclusão social da Vila Chocolatão foi recomendado
pelo Global Compact Cities
Programme, programa da
ONU que busca soluções
para problemas sociais, econômicos e ambientais das
cidades, como exemplo de
reassentamento que preservou as condições para geração de trabalho e renda e o
espírito de comunidade que
havia anteriormente.

Ação Rua

Outra fonte de inspiração para o TSPOA é o pro-

grama Ação Rua, criado em
março de 2007 pela Prefeitura para cuidar de crianças
e adolescentes em situação
de risco nas ruas de Porto
Alegre, propiciando o retorno às famílias de origem ou
o encaminhamento para a
Rede Socioassistencial do
Município. Lirene Finkler,
psicóloga da FASC que coordenou a implantação da
iniciativa ao lado da assistente social Júlia Obst, envolveu-se intensamente no
trabalho a ponto de escolher
o Ação Rua como tema de
sua tese de doutorado em
Psicologia na UFRGS (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul), em 2010.
Ela informa:
– Em 2009, chegamos
a cadastrar mais de 300
crianças e adolescentes em

Trabalho com alma
As iniciativas
promovidas em
regiões da periferia
da cidade buscam
recuperar a dignidade
de uma população
castigada por
precárias condições
de vida.

situação de risco na cidade.
À medida que o Programa
evoluiu, houve redução significativa – em março de
2016, tínhamos registro de
apenas 50.
Em comum, o TSPOA e
o Ação Rua adotam a ferramenta da Busca Ativa,
através da qual é realizada
a abordagem do público-
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Garantia de direitos
As ações da Carteira
Vonpar/Braskem
(registradas nos
relatórios acima) e
o programa Ação
Rua, com crianças
em situação de risco,
também serviram
de modelo para o
TSPOA, que beneficiou
recicladores como
Marcela da Silva
Borges (pg. à dir.), da
UT Novo Chocolatão.
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-alvo nas ruas da cidade
para o estabelecimento de
vínculos de confiança. As
duas políticas públicas são
continuadas, isto é, não se
restringem ao cadastramento de indivíduos, os quais
são continuamente acompanhados e assessorados,
visando à garantia de direitos e inclusão social. Mas,
diferentemente do TSPOA,
o Ação Rua é 100% estatal,
sendo executado por meio
de convênios com entidades
da sociedade civil, conforme
Lirene. Outra distinção é a
linguagem de abordagem.
No caso de crianças em circunstância de risco, ganham
destaque os direitos básicos
de proteção da infância aos
quais elas devem ter acesso, ao passo que, para os
catadores, a ênfase se dá
em ganhos financeiros que
eles podem alcançar mediante a mudança da atividade econômica. Ambos os
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públicos necessitam de serviços de retaguarda como
atendimento assistencial, de
saúde, assessoria jurídica
para documentação, etc.
Por outro lado, o modelo de cooperação técnica e
financeira do Todos Somos
Porto Alegre espelhou a formatação utilizada pela Carteira Vonpar/Braskem, com
assessoria do CAMP, para
qualificação da produção e
melhoria da renda de cerca
de 4 mil trabalhadores de
185 unidades de triagem em
143 municípios do RS, entre
2008 e 2013. A metodologia
previa repasse de recursos
financeiros com fixação de
metas a cumprir, provendo
os entes beneficiados com
investimento em infraestrutura e assistência técnica.
Originalmente, a modelagem foi usada por agências
multilaterais de investimentos, como Banco Mundial.
A carteira operou no âmbito
da Rede de Parceria Social,
política pública do governo
do RS, que estabelecia articulação entre organizações
da sociedade civil e setores
privados beneficiados com
renúncia fiscal para a execução de projetos de cunho
social.
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Marcas
da inclusão
Uma Carta-Consulta
descreve ações e custos
previstos na execução
de projetos com
financiamento externo,
bem como a contrapartida
que deverá ser oferecida
pelo proponente da ação.
No caso do Todos Somos
Porto Alegre, o documento
deveria ser encaminhado
ao BNDES, responsável
por 50% do aporte de
recursos do programa
de inclusão produtiva de
catadores de resíduos e
triagem seletiva da capital
do RS. O formulário para
preenchimento de dados e
informações foi entregue à
Prefeitura durante missão
de técnicos do BNDES ao
DMLU, ao final de 2010.
Entretanto, demoraria
mais de um ano para que
chegasse ao destinatário.

Destinatário: BNDES
Na época ainda estudante de Engenharia,
Cassiano Tonheca participou desde o início da
elaboração da Carta-Consulta, que se tornou
referência nacional após cumprir todas as
exigências da fonte financiadora.

Durante alguns meses,
o documento circulou por
diversas áreas do Executivo, sem que fosse definida
a qual delas caberia preenchê-lo. O impasse começou
a ser solucionado quando
Jairo Armando dos Santos,
diretor da Divisão de Projetos Sociais, Reaproveitamento e Reciclagem do
DMLU sugeriu que a tarefa
fosse cumprida por meio de
uma ação coordenada intersecretarias, com articulação

da SMGL. Embora estivesse
de acordo com a proposta,
o secretário Cézar Busatto
entendeu que os técnicos
da Prefeitura necessitavam
de suporte especializado
em face da complexidade do
trabalho. Para isso, contava
com recursos de convênio
de apoio à implantação de
políticas de governança local, firmado com a UNESCO
(Organização das Nações
Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura), que

possibilitou a contratação do
cientista político Léo Voigt.
Recentemente, Léo havia
fundado a Cooperativa Mãos
Verdes, após desligar-se da
direção-executiva do Instituto Vonpar.
Em 12 de setembro de
2011, Léo e Cassiano Tonheca, na época ainda estudante do 3º ano do curso
de Engenharia de Produção
da UFRGS, mas já integrado à Mãos Verdes, ocuparam uma sala cedida pela
SMGL na Rua Uruguai, junto
com a advogada Denise de
Souza Costa e a assistente
social Leila Hofstatter, servidoras lotadas na SMGL. Ali
começou a elaboração da
Carta-Consulta. Com cerca
de 40 páginas, a primeira
versão do documento chegou à sede do BNDES, no
Centro do Rio de Janeiro,
em 18 de janeiro de 2012. O
texto continha apresentação
e justificativas da proposta,
indicadores e metas, metodologias de implantação e
gerenciamento das atividades, além de cronogramas
de desembolso financeiro e
execução física das ações,
entre outros itens. Os meses
seguintes foram marcados
por um intenso intercâmbio
de informações entre os
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Ritos de
aprovação
Para assegurar
que os benefícios
chegassem até
catadores e Unidades
de Triagem, a CartaConsulta se adequou
às normas técnicas
definidas pelo
BNDES.

42

idea
lizadores do TSPOA e
as equipes técnicas da instituição financiadora. Cassiano relembra:
– Frequentemente, os
engenheiros do BNDES vinham a Porto Alegre para
conhecer detalhes do Programa e, mais tarde, para
solicitar ajustes e enquadramentos das ações para que
se adequassem às normas
técnicas do Banco.
Como exemplos, Cassiano cita a exigência da
elaboração de planos mais
detalhados de aplicação financeira e/ou definição por-
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menorizada de fontes financiadoras de cada rubrica,
além de dados referentes
aos beneficiários, como levantamento da situação fundiária dos terrenos em que
estavam assentadas as UTs.
Nenhuma das solicitações
provocou desânimo na equipe do Todos Somos Porto
Alegre, pelo contrário, cada
detalhamento ou check-list
exigido indicava que o Programa estava superando os
degraus que conduziam até
a contratação da operação.
A versão final da Carta-Consulta foi entregue em maio

de 2012, período em que
o engenheiro Rafael Nizeu
Mancuso integrava o Departamento de Economia Solidária do BNDES. Eis sua
avaliação:
– A Carta-Consulta do
Todos Somos Porto Alegre
se tornou referência em nível nacional, tendo passado
por todos os ritos do BNDES
até ser aprovada em reunião
de diretoria do Banco.
Contudo, existia no horizonte próximo um elemento
complicador – a eleição para
a Prefeitura de Porto Alegre,
marcada para outubro daquele ano. Os idealizadores
do Programa estavam conscientes de que poderia haver retrocesso de algumas
etapas e que, talvez, fosse
preciso realinhar determinadas estratégias, mas tinham
a confiança de que o envolvimento de profissionais de
carreira, somado ao prazo
fixado pela legislação para
a proibição da circulação de
VTAs e VTHs e, sobretudo,
à relevância do tema para
a cidade fariam com que a
construção do TSPOA não
viesse a sofrer solução de
continuidade, independentemente do resultado do pleito.

De fato, o episódio
eleitoral não alterou o cronograma e, em solenidade
realizada na manhã de 5 de
dezembro de 2012, na Usina do Gasômetro, ocorreu
a cerimônia de lançamento
do Programa, com a participação do prefeito José
Fortunati, dos diretores do
BNDES, Guilherme Lacerda, e da Braskem, João
Freire, do secretário municipal de Governança Local,
Cézar Busatto, e do diretorgeral do DMLU na época,
Carlos Vicente Gonçalves.

Antes disso, já em novembro, a política pública havia
recebido a denominação
Todos Somos Porto Alegre
(escolhida pelo Fórum dos
Catadores) como marca
de inclusão social. Em 6
de fevereiro de 2013, seria
empossado o Comitê Executivo de Governança e
Gestão do TSPOA, dando a
ideia de que a execução do
Programa teria início brevemente. No entanto, novos desdobramentos iriam
provocar atrasos inesperados.
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NOVOS INTERLOCUTORES

“Um militante
enlouquecido por
sonhos.” Esta é a
definição que faz de si
próprio Antonio Matos,
um dos criadores da
Associação Comunitária
do Campo da Tuca, da
qual foi presidente em
três gestões. Outro sonho
de Antonio transformado
em realidade é o Fórum
dos Catadores de
Porto Alegre. Com dois
representantes de cada
unidade, o colegiado de
18 UTs da capital gaúcha
se reúne mensalmente
(toda a terceira quartafeira de cada mês) desde
2011, no auditório do
Ministério Público do
Trabalho do RS, com
apoio de entidades como
Mãos Verdes, Associação
Caminho das Águas,
Vivá Moara, AVESOL e
Incubadora Tecnológica
da PUCRS.
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A ideia de fundar uma instância de representação dos
catadores é consequência da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que, entre outras medidas, delegou aos municípios a
fixação de um plano de destinação dos materiais descartáveis.
Entre as opções, estava a incineração de resíduos com poder
calorífico, como papel e plástico, uma alternativa que atingiria
diretamente a rentabilidade dos
centros de reciclagem(1). Rogério Fleischmann, procurador
do MPT/RS, disponibilizou na
época o auditório da instituição,
na Rua Ramiro Barcelos, para
que os catadores debatessem
o tema com representantes do
poder público. Algum tempo
depois, quando preparavam a
Carta-Consulta do Todos Somos Porto Alegre, as equipes
da Mãos Verdes e da Prefeitura consideraram o Fórum como
espaço ideal de diálogo e negociação com os trabalhadores da
reciclagem.

Mais tarde, o Fórum ganhou
assento no Comitê Gestor do
Fundo do Programa, tornandose voz ativa no gerenciamento
da aplicação do orçamento do
TSPOA. Em paralelo, o colegiado deu andamento a reivindicações históricas como a revisão
do modelo de convênio com o
DMLU. Em 17 de julho de 2013,
foi selado acordo para que o
repasse de recursos do órgão
às unidades fosse proporcional
à produção e à geração de emprego de cada uma delas, como
forma de reconhecer e valorizar
o trabalho das UTs.
A assinatura do novo convênio representou o rompimento da política assistencialista
que, historicamente, caracterizou a relação das UTs com o
DMLU, o que representou uma
conquista para os catadores.
Antonio Matos comenta:
– O poder público é sensível quando percebe que os trabalhadores estão organizados
e fortalecidos.

(1)
Em 9 de março de 2016, a Câmara Municipal aprovou projeto de Fernanda Melchionna (PSOL) e Marcelo Sgarbossa (PT) proibindo a incineração no
processo de reciclagem de resíduos sólidos urbanos, exceto aqueles descartados como rejeitos.
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Sonho e
militância
Antonio Matos
(com Andréia
Lameirão e
Ângela Lemos,
respectivamente,
assessora e
coordenadora
da UT Campo da
Tuca) é um dos
fundadores do
Fórum, criado em
2011 com apoio do
MP do Trabalho.

Acervo do programa TSPOA

Fórum de
catadores

Outro sonho de Matos é a
criação de um fundo de recursos destinados à execução de
políticas permanentes em favor dos centros de triagem (leia
mais sobre o tema à pág. 168).

Matos – eleito suplente de vereador de Porto Alegre (PT), em
2012 – deseja ampliar a pauta de
reivindicações com a proposição
de redução de 20% para 5% da
contribuição dos recicladores dos

galpões ao INSS, além do beneficio de aposentadoria especial
devido à insalubridade de suas
atividades diárias. Afinal, não
deve haver limites para um “militante enlouquecido por sonhos”.
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Compasso
de espera
De acordo com o desenho
original do TSPOA, a
contratação das equipes
deveria estar centralizada em
uma entidade não estatal, que
efetuaria um número restrito
de contratos, cada um deles
abarcando grande quantidade
de serviços. A ideia era
desonerar a estrutura pública,
já bastante sobrecarregada
no dia a dia de sua operação,
proporcionando celeridade
ao Programa. Contudo, uma
vez que o processo deveria
se subordinar às normas de
licitações e editais públicos,
tornou-se evidente que a
própria Prefeitura deveria
ser a gestora dos contratos
– no máximo, o poder
público poderia contar com
assessoria técnica para
gerenciá-los.

Apesar de sua formação
na área humanística, Leila
Hofstatter, assistente social
da FASC cedida à SMGL
durante a implantação do
Todos Somos Porto Alegre,
sempre teve um gosto especial por planilhas e, mais do
que isso, mostrou facilidade
de trabalhar distante de uma
visão segmentada ou setorizada na gestão de processos. Nada mais natural, portanto, que cuidasse da área
administrativa do TSPOA
desde o começo do processo, como ela relembra:
– Um dos primeiros trabalhos foi redesenhar a modelagem do Programa para
adaptá-lo a uma das exigências do BNDES, que era a
de que as contratações se
realizassem por meio de licitações e editais públicos, os
quais são atributos exclusivos do poder público.
Com a necessidade de
adequação do Programa
às normas legais dos editais públicos, toda e qualquer contratação precisaria
da aprovação, entre outras
instâncias, da Procuradoria-

Geral do Município, setor
abarrotado de demandas.
De outra parte, do ponto
de vista do gestor público,
a centralização do processo de contratações poderia
transmitir à sociedade uma
sensação de falta de transparência. Como elemento
complicador, o momento
político e social vivenciado
pelo Brasil naquele período,
marcado pelo acúmulo de
denúncias de corrupção e
mau uso do dinheiro público,
com larga repercussão junto
à opinião pública, fez com
que as áreas do Executivo
Municipal responsáveis pela
liberação de verbas amplificassem a cautela dos procedimentos. Léo Voigt, da
Mãos Verdes, analisa:
– Neste aspecto, as
normas legais apresentam
um caráter quase proibitivo, como se já existissem a
priori indícios de corrupção.
Sob essa ótica, não basta
que o processo seja feito de
forma transparente, é preciso aparentar um rigor extremo, a ponto de quase se
inviabilizar a política pública.

Tempo de plantio
Leila Hofstatter,
da SMGL: trabalho
atento e minucioso
para promover
o detalhamento
e a qualificação
da estrutura do
Programa.
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Período
de limbo

Outro fator agravante se deve ao caráter inovador de algumas ações
previstas no Todos Somos
Porto Alegre, as quais implicavam estruturas organizacionais que não estão
enquadradas em nenhuma
rubrica do regimento público. Como exemplo, Cassiano Tonheca, da Mãos
Verdes, cita o serviço de
Busca Ativa dotado de soft
ware. Ele compara:
– Adquirir uma cadeira
é algo familiar para o poder público, mas em algum
momento alguém teve que
criar uma minuta específica
para viabilizar essa compra,
como nós tivemos que descrever e enquadrar os serviços de atendimento aos catadores às normas de editais
públicos.
Como resultado da série de alterações do modelo do Programa efetuadas
após a aprovação da Carta-Consulta pelo BNDES,
transcorreu um longo tempo até o início efetivo das
ações do TSPOA. O atraso
se mostrou mais severo em
algumas frentes de atua-
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ção, que se desenvolveram em velocidade lenta,
como Busca Ativa, encaminhamentos para vagas
de emprego e reestruturação de UTs. Para se ter
ideia, no final de 2013, a
contratação das equipes
de educadores sociais para
assessoria aos centros de
triagem se encontrava em
fase final, já tendo sido escolhida a ONG, selecionados os profissionais e marcado treinamento, quando
foi constatado equívoco no
edital, o que gerou a necessidade de refazê-lo e
adiar o processo seletivo
para o ano seguinte. Com
isso, as equipes só iniciariam verdadeiramente o
trabalho nas unidades em
fevereiro de 2015. No caso
das obras de melhorias físicas das UTs, a demora
de execução chegou a oito
meses. Já a incorporação de assessoria jurídica
para a transformação das
associações de catadores
em cooperativas sofreu retardamento de quase dois
anos. Os atrasos impactaram o cronograma de tal
modo que o contrato com o
BNDES precisou ser esten-
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dido a 2017 – inicialmente,
deveria ser encerrado em
julho de 2015.
O período de “limbo” se
prolongou de dezembro de
2012, mês do lançamento
do Programa na Usina do
Gasômetro, até julho de
2013, quando foi formalizada a contratação da Mãos
Verdes. Neste intervalo de
tempo, a Braskem – parceira estratégica do TSPOA
– contratou a prestação
de serviços da cooperativa
para que o trabalho não fosse totalmente interrompido.
Assim, a fase de pré-implantação não foi desperdiçada, tendo servido para
o planejamento das ações
que seriam implementadas
à medida que as verbas
fossem liberadas e as contratações se efetuassem.
Denise de Souza Costa, da
SMGL, coordenadora do
Todos Somos Porto Alegre,
sintetiza:
– Adiantamos o trabalho, enquanto as contratações não eram efetivadas.
Foi um tempo utilizado para
promover o detalhamento e
a qualificação da estrutura
do Programa.
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Um programa

em construção
Antes da execução do programa Todos Somos
Porto Alegre, foram quase 12 meses de discussão
com especialistas, técnicos e comunidade, período
que possibilitou uma rica troca de experiências e
olhares sobre os caminhos que viriam a ser trilhados. Com a perspectiva de beneficiar em torno de 1,8
mil famílias que vivem abaixo da linha da pobreza (o
que corresponde a cerca de 5,4 mil pessoas), a iniciativa é composta por aproximadamente 180 ações,
distribuídas em três eixos: qualificação e capacitação
profissional da população de catadores de rua; reestruturação das Unidades de Triagem; e educação
ambiental. Desde o início, o Programa adotou um
modelo de gestão que permitia gerenciar todas as fases dos projetos em andamento, identificando riscos
e diminuindo dificuldades e resistências em cada etapa. Em paralelo, a aplicação de ferramentas oriundas
da engenharia da produção com o objetivo de gerar
benefícios sociais representou uma das inovações
da política pública.
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Trabalho de formiga,
resultado de colmeia:
todo mundo é
responsável
Todos Somos Porto Alegre é um programa em
construção, tão dinâmico quanto a população
com a qual trabalha. Nasceu da oportunidade
gerada com a Lei 10.523/2008, que estabelecia
prazo para a retirada de Veículos de Tração
Animal e Veículos de Tração Humana das ruas
da cidade. O desafio era como colocar em
prática a lei sem ferir os direitos de ir e vir,
de ser e estar, de todos e todas na cidade. E,
principalmente, como romper com um modelo
de assistencialismo que há décadas mantinha
essas pessoas na condição de miserabilidade
e fora da cadeia da economia formal. Em outras
palavras, o principal objetivo do TSPOA sempre
foi gerar desenvolvimento econômico e social.

A estimativa inicial era
a de beneficiar um público
em torno de 1,8 mil famílias vivendo abaixo da linha
da pobreza, o equivalente
a cerca de 5,4 mil pessoas,
das quais 1,2 mil eram catadores de rua (carroceiros
e carrinheiros) – outras 600
famílias estavam ligadas às
Unidades de Triagem do Município. De início, o TSPOA
enfrentou questionamentos
mesmo em instâncias internas da Prefeitura, tendo sido
acusado de promover ações
de higienização em função
da Copa do Mundo de 2014.
– Entre os colegas assistentes sociais, existia a preocupação de que pudesse
haver certo sentido higienista, mas, por outro lado, queríamos muito que o trabalho
desse certo. Achamos delicada essa transição da população de catadores para
o mundo formal do trabalho,
assinala a psicóloga Lirene
Finkler, da FASC.
Os idealizadores do Todos Somos Porto Alegre
rebatem a ideia de higienização, argumentando que
manter a população de catadores nas ruas, sem oferecer-lhe alternativas de qua-

lificação profissional e, por
conseguinte, de trabalho e
renda, equivaleria a perpetuar as condições de miserabilidade em que vive, como
salienta Léo Voigt:
– O Programa representa uma ruptura, na medida
em que não se limita a financiar máquinas, mas pes-

soas. Prevê um remanejo,
mas, mais do que isso, pretende gerar uma proposta
de política pública integral,
transversal e civilizatória
para uma população que
sempre foi alvo de ações
fragmentadas.
Antes da implantação
do TSPOA, foram quase 12

meses de discussão com especialistas, técnicos e comunidade, período que possibilitou a troca de experiências
e olhares sobre caminhos
possíveis para atuar em dois
níveis. No primeiro, estavam
os milhares de catadores e
catadoras que disputavam os
descartes com valor comer-
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Fotos: Acervo SMGL

tal com o objetivo de incentivar a mudança de comportamento em relação ao correto
descarte de resíduos pela
população, para que fossem
ampliados o volume e a qualidade dos materiais encaminhados às UTs.

Desafio lançado
O Programa foi até as
comunidades com
o objetivo de identificar
o público-alvo,
oferecendo alternativas
nas áreas de
capacitação profissional,
documentação, trabalho
e renda.

56

cial para obter retorno financeiro em curto prazo e garantir sua sobrevivência, porém
sem perspectiva de sair da
situação de exclusão econômica e social. No segundo patamar, figuravam os centros
de triagem conveniados com
a coleta pública do DMLU,
unidades que apresentavam
problemas de gestão, além
de falta de transparência com
os associados, produtividade
per capita abaixo do mínimo
desejável e rotatividade próxima a 40%. A renda média obtida nos centros de triagem
era de R$ 615,96, quase
equivalente ao salário mínimo em vigor no País naquele
momento, sem o acréscimo
de benefícios de férias, taxas
e impostos, auxílio-saúde ou
pagamento de INSS.
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O Programa foi dividido
em três eixos, compreendendo 180 ações. O Projeto
1 identificou como público-alvo os catadores que atuavam nas ruas, buscando
estabelecer vínculos para
acolher demandas de encaminhamentos de saúde,
documentação e cursos de
capacitação para trabalho e
renda, com acompanhamento no período de reinserção
produtiva. O Projeto 2 preocupou-se em reestruturar as
UTs, transformando-as em
centros de empreendedorismo popular, para, com isso,
melhorar as condições de
trabalho e renda dos trabalhadores e também o sistema de reciclagem da cidade.
E o Projeto 3 deu início às
ações de educação ambien-

Sistema de gestão
reduz riscos

Desde o começo, o
TSPOA adotou um sistema de gestão para monitorar e gerenciar todas
as fases dos projetos em
andamento, identificando
riscos e mitigando dificuldades e resistências. O modelo inclui um Comitê Executivo,
composto por representantes da SMGL, DMLU, EPTC
e FASC. Participam ainda
a Braskem e a Cooperativa
Mãos Verdes como parceiras
do Programa.
– Pela complexidade e
transversalidade que o caracteriza, já que é preciso
trabalhar com diferentes
áreas da Prefeitura, vimos
que o melhor local para implantar o Programa seria a
Governança Local, que coordena todos os eixos envol-

vidos, relata Denise de Souza Costa, coordenadora do
Todos Somos Porto Alegre.
As iniciativas do Comitê
Executivo estão alinhadas
aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Gestor
do Fundo do TSPOA, que
é responsável pelo gerenciamento dos recursos financeiros aplicados, tendo
suas deliberações sendo
fiscalizadas pelo Tribunal de
Contas do Estado. O Conselho Gestor é formado por
representantes dos setores
da Prefeitura envolvidos no
Programa e das empresas
e entidades parceiras, além
do Fórum dos Catadores de
Porto Alegre.
Para o secretário da
SMGL, Cézar Busatto, o enfrentamento ao desafio da
inclusão de carrinheiros e
carroceiros é um laboratório
de aplicação prática do modelo de governança apregoado pela Prefeitura, que se
baseia em três premissas: a
primeira indica que é preciso evitar a visão corporativa
e atender às necessidades
da população; a segunda
evidencia que o tema da

responsabilidade social não
é exclusividade das empresas, mas do conjunto da
sociedade; e a terceira premissa é a da valorização do
capital social das comunidades, baseado em relações
de confiança e ajuda mútua.
Além de participar da gestão estratégica do TSPOA,
desde o início do Programa,
a Braskem foi a empresa
que mais investiu na execução das ações, destinando
aportes que ultrapassaram
a marca de R$ 1,2 milhão.
João Ruy Freire, diretor de
Relações Institucionais da
empresa, explica que, na
condição de parceira estratégica, a companhia não se
contenta em aplicar dinheiro em uma obra específica,
como a reforma de uma Unidade de Triagem:
–
Na
verdade,
a
Braskem participa do processo porque acredita na
visão de mundo que está
por trás da iniciativa, e confia que o Programa vai conseguir incluir, se não todos,
pelo menos um contingente
considerável de carrinheiros
e carroceiros.
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ARTIGO

Novas competências
da engenharia de
produção aplicadas
ao projeto social

ISTEFANI
CARÍSIO
DE PAULA

Professora Associada do
Curso de Engenharia de
Produção e Transportes
da UFRGS
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Uma das inovações do Todos Somos Porto Alegre é a aplicação de ferramentas de gestão da área
de engenharia da produção em um programa social.
A metodologia permitiu monitorar as estratégias executadas, de forma a mensurar o impacto de cada
uma delas junto à totalidade das ações. Este processo se iniciou em 2012, quando Thomaz Schuch
e Cassiano Tonheca, da Mãos Verdes, solicitaram a
contribuição da professora Istefani Carísio de Paula, da qual eram alunos na disciplina Engenharia
de Produto, do curso de Engenharia da Produção
da UFRGS, para a montagem do Plano de Governança do Programa. Istefani sugeriu a aplicação da
Network Value Analysis (Análise da Rede de Valor),
ferramenta usualmente adotada no desenvolvimento de produtos por empresas privadas.
– Não seria possível ter uma visão global das
muitas relações existentes em um programa desta
dimensão sem o uso de alguma ferramenta. Com
base em uma visão comum, as equipes construíram
colaborativamente a governança e o detalhamento
dos projetos, aplicando as demais ferramentas de
gestão, explica a professora da UFRGS.
Neste artigo, Istefani aponta de que modo a metodologia foi adaptada à realidade do Programa.
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A ferramenta
Network
Value Analysis (NVA) ou Customer Value Analysis (CVCA) tem
por propósito desenhar a rede
que provém valor em um dado
modelo de negócios. Aplicada
em formato gráfico, permite demonstrar como as partes envolvidas trocam fluxos tangíveis e
intangíveis, enquanto geram o
valor previsto, criando uma estrutura que dá visibilidade aos
envolvidos e compreensão do
todo. Esta ferramenta é aplicada em cinco etapas.

Etapa 1.
Qual é o modelo de
negócios do programa?
Esta pergunta provoca uma
reflexão sobre aspectos nem
sempre ainda claros ou definidos nos dias iniciais de um
programa, tais como: quem é o
público-alvo? Qual o diferencial
deste programa para este público? Para quem o público irá
reclamar se houver algum problema? Quem fornecerá os serviços deste programa? Quais
serão os canais de comunicação com estes públicos? O que
é essencial para o público-alvo
e para o gestor, e do que ele
não abrirá mão? Quais serão os

mecanismos provedores de receita? As respostas proporcionam os contornos da operação
do programa.

Etapa 2.
Delinear as partes
envolvidas
A equipe faz uma listagem
de possíveis stakeholders (partes interessadas) envolvidos
com o programa.

Etapa 3.
Determinar como
as partes estão
relacionadas
A equipe teve de separar as análises de acordo com
cada projeto. Projeto 1: inclusão produtiva de catadores de
resíduos. O desenho da rede
foi iniciado pelo final, ou seja,
o beneficiário em nova posição no mercado de trabalho.
Para chegar à vaga de emprego, perguntou-se: o que seria
necessário? Seriam necessárias vagas de emprego. Quem
ofereceria estas vagas? Empresas parceiras. Mas seriam
necessárias apenas as vagas?
Não, seriam necessários também treinamentos e capacita-

ções. Quem ofereceria estes
treinamentos? Muitas vezes, a
equipe não sabe a resposta, o
que nem sempre é muito confortável. E aqui está o grande
valor da ferramenta: ela força
que sejam criadas e idealizadas
estratégias para dar conta da
complexidade.

Etapa 4.
Definir os fluxos
tangíveis e intangíveis
trocados entre as
partes envolvidas
O importante é verificar se
as relações asseguram fluxos
de mão dupla, indicando que
existe uma troca entre as partes envolvidas, do tipo “ganhaganha”. No Todos Somos Porto
Alegre, mais de 20 envolvidos e
30 fluxos foram percebidos somente na rede de valor do Projeto 1. Algumas destas partes
só foram identificadas porque a
ferramenta provocou o questionamento e exigiu a antecipação
de relacionamentos e operações que seriam detectadas na
operação real. A antecipação
permite identificar riscos e planejar de forma realista para a
implementação do projeto.
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Metodologia
Ferramentas
da Engenharia
de Produção
ajudaram a intervir
em uma realidade
complexa e
desafiadora.
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Etapa 5.
Análise da rede de
valor e relações críticas
Na última etapa, são identificadas as relações críticas:
aquelas que, se falharem, colocam em risco o alcance do valor previsto no programa. Para
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identificar o que é crítico, é necessário retornar aos aspectos
considerados essenciais para
o proponente do projeto e para
o público-alvo. A compreensão
do que é entendido por valor
pelos envolvidos é fonte para
identificar os relacionamentos e
fluxos diretamente ligados a tais
valores.

CVCA - VTAs e VTHs
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A economia da reciclagem
Imagine um supermercado às avessas, repleto
de gôndolas vazias nas quais os consumidores
depositariam embalagens usadas e outros materiais
resultantes do consumo de leite, margarina, sabonete,
pasta de dente, etc. Neste ambiente futurista, antes
de irmos às compras – e os mais antigos fizeram isso
no passado, trocando engradados esvaziados de
bebidas por garrafas cheias no mercadinho da esquina
–, em uma espécie de antessala do ato de consumir,
guiaríamos os resíduos de compras anteriores para
um caminho de volta até os fabricantes de origem.
Desse modo, após processo de reciclagem, os
itens descartados serviriam de matéria-prima para a
fabricação de novos produtos.
O cenário descrito acima
está longe de se transformar
em realidade, mas o trajeto de retorno dos resíduos
pós-consumo até a indústria
– tecnicamente chamado de
fluxo reverso – encontra-se
em fase adiantada de organização em países como
Alemanha e Japão, devido
às vantagens que propor-

ciona ao meio ambiente.
No Brasil, desde 1992 o
Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem),
associação sem fins lucrativos, se dedica a promover
a redução, a reutilização e
a reciclagem de lixo através
de publicações, pesquisas
técnicas, seminários e bancos de dados, mas ainda há
muito que avançar. Falta,
por exemplo, consolidar os
elos da cadeia da reciclagem, ampliando o número
de empresas envolvidas,
com funcionários qualificados para suprir uma demanda crescente a partir da
conscientização da socieda-

de e do próprio mercado.
Além do ganho ambiental, a economia da reciclagem se destaca como fonte
de geração de trabalho e
renda para as camadas pobres da população. A Abrelpe (Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais)
calcula que cada brasileiro
esteja gerando algo entre
1 kg e 1,1 kg de resíduo domiciliar urbano por dia. Considerando uma população
de cerca de 202 milhões de
habitantes e média de material reciclável entre os resíduos domiciliares de 31%
(estimativa do CEMPRE), a
geração anual de recicláveis
no País deve girar em torno
de 25 milhões de toneladas,
de acordo com projeção da
Mãos Verdes. No mercado
brasileiro, cada tonelada
de material reciclável triado
está avaliado em aproximadamente R$ 370,00, ainda
conforme com os estudos da
Mãos Verdes. Desse modo,
a economia de reciclagem
no Brasil é capaz de produzir cerca de R$ 9,3 bilhões
por ano apenas no setor da
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triagem. Dali, o produto segue para beneficiamento e
indústria de transformação.
Um passo adiante foi
dado com a Lei 12.305/2010,
que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
determinando a prática da
logística reversa por meio
da retirada do mercado,
pelos fabricantes de sete
setores da economia, das
embalagens
descartadas
dos produtos que cada um
deles comercializar. A legislação prevê a formalização de acordos setoriais
para ser posta em prática.
Em novembro de 2015, por
exemplo, o governo federal concluiu as negociações
com o setor de embalagens,
das quais participaram cerca
de 20 entidades de comércio e indústria, entre elas a
ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos), além do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.
Como forma de agilizar
a implementação da logística reversa, a BVRio – organização sem fins lucrativos que articula o uso de
mecanismos de mercado
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para facilitar o cumprimento de leis ambientais – desenvolveu o mercado de
CLR (Créditos de Logística
Reversa). Similar ao modelo de comercialização de
créditos de carbono, aplicado em escala global na
década de 2000 para projetos de redução da emissão de gases poluentes, o
mecanismo permite que as
empresas injetem recursos
em atividades de catadores
e centros de triagem como
forma de cumprir suas obrigações perante a Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Em março de 2016,
encontrava-se em fase de
implantação, após experiência-piloto em parceria
com o grupo O Boticário.
Luciana Freitas, gerente do
Departamento de Logística
Reversa do Instituto BVRio,
observa que o sistema proporciona credibilidade aos
participantes:
– O processo é inteiramente rastreado e auditável do ponto de vista legal.
Com isso, a empresa tem a
garantia de que cumpriu a
proporção que lhe cabe de
retirada do meio ambiente e
tem como comprovar.

Programa de Inclusão na Reciclagem

Um dos entraves para o
pleno desenvolvimento da
economia da reciclagem é a
falsa percepção de que ela
não faz parte da cadeia produtiva. Na economia capitalista, o ciclo de produção
começa com a entrada da
matéria-prima na indústria,
onde se transforma em produto, o qual é transportado
até os locais de comercialização. Até aqui, o processo
transcorre de modo organizado e em larga escala.
Contudo, a partir do momento em que a mercadoria é adquirida por grande
quantidade de consumidores, o movimento mostra-se
bastante descentralizado.
E, na fase seguinte, a do
descarte de resíduos, o processo assume conotação
difusa ao obedecer a uma
lógica dispersa e desorganizada. Nesta etapa, o poder
público intervém para organizar a coleta pública e o
processo de reciclagem dos
materiais e, com isso, garantir que os materiais recicláveis retornem à indústria
para que sejam reutilizados
como matéria-prima para a
produção de novas mercadorias.

Os passos básicos
da logística reversa

Descarte

MERCADO
CONSUMIDOR

02
03

COLETA
SELETIVA

DE
04 UNIDADE
TRATAMENTO

Logística de
distribuição

01

INDÚSTRIA

Talvez por ser financiada e executada pelo poder
público, a fase de descarte dos produtos dê a falsa
impressão de não estar inserida no ciclo das cadeias
produtivas. Sob essa ótica,
é como se a reciclagem
constituísse uma cadeia à
parte, em vez de se constituir em uma fase orgânica
do sistema produtivo. Para
Maury Vieira Cruz, secretário-executivo do CAMP
(Centro de Educação Po-

pular), o ciclo das cadeias
produtivas é um processo
inacabado,
incompleto,
uma vez que nele falta organizar, de fato, a fase de
reciclagem, etapa do processo de produção que
não foi sistematizada pelo
sistema capitalista, como
se fosse um vácuo a ser
preenchido pela ação do
poder público. Ele entende
que a principal resistência
à adoção da economia da
reciclagem ainda se deve à

equação econômica dessa
atividade, que reduz a rentabilidade do negócio:
– Se formos até os primórdios do capitalismo, veremos que a jornada de trabalho só foi estabelecida à
medida que houve pressão
da sociedade para a criação
de uma legislação trabalhista. No caso dos resíduos, a
legislação já existe. O que
falta é pressão social e política para que o processo se
transforme em realidade.
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• Projeto 2
• Projeto 3

Todos
Somos
Porto
Alegre

PARTE III

Política de

emancipação
De um lado, o programa Todos Somos Porto
Alegre identificou e cadastrou homens e mulheres que sustentam suas famílias graças à catação
de materiais de reciclagem, à margem das políticas
públicas, muitas vezes sem acesso aos direitos básicos de moradia, saúde e educação dignas. Para
isso, recorreu à ferramenta da Busca Ativa, aplicada por educadores sociais e profissionais das áreas
de psicologia e serviço social, que consiste em sair
às ruas para realizar a abordagem e o acompanhamento do público-alvo. De outra parte, o Programa
buscou elevar a produção e qualificar a infraestrutura das unidades de triagem para transformá-las em
centros de empreendedorismo popular e, com isso,
melhorar as condições de trabalho e renda dos recicladores, além de aprimorar o sistema de reciclagem
dos materiais recolhidos pela coleta seletiva de Porto Alegre. Uma terceira frente de atuação tratou de
implementar campanhas de educação ambiental que
divulgassem as formas mais adequadas de separação de resíduos, em um primeiro momento com foco
na comunidade escolar e, mais tarde, no conjunto da
sociedade.
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Em busca de
alternativas para
carroceiros e
carrinheiros
Os técnicos e educadores sociais percorreram
as ruas e os bairros populares da cidade em
busca de aproximação com os catadores.
Cadastro, vínculo, encaminhamento para
cursos, entrevista para emprego e oferta de
indenização da carroça ou do carrinho – a
princípio, estas ações pareciam ser suficientes
frente ao desafio da inclusão social. No entanto,
a realidade se revelou extremamente complexa
devido aos diferentes perfis de público, às
restrições do mercado de trabalho e também
à resistência de alguns catadores diante da
perspectiva de mudança. A alternativa foi
ampliar o leque de soluções construídas em
conjunto com os usuários, como a criação
de oficinas dirigidas a outras atividades
profissionais e a formação de coletivos que se
organizavam em associações ou cooperativas
na área da reciclagem.

O pressuposto metodológico foi reconhecer o público-alvo como sujeito que
pode encontrar o caminho
do desenvolvimento pes
soal e profissional, superando relações de trabalho que
perpetuam a precarização e
a ausência de proteção social, sempre respeitando as
circunstâncias da cada indivíduo e de sua família. Os
resultados – embora ainda
não suficientes para transformar a realidade – apontam para um caminho consistente e promissor.
A Lei nº 10.523/2008, a
qual restringe a circulação
de VTAs e VTHs, propôs
uma indenização aos carroceiros e carrinheiros que entregassem seus bens, como
compensação para mitigar
o impacto econômico dessa
medida. O TSPOA ofereceu
aos cadastrados bolsas para
cursos profissionalizantes
no limite de nove meses
de formação, para facilitar
sua reinserção no mercado
formal de trabalho. Caso
decidissem continuar na reciclagem, poderiam tentar
uma vaga em cooperativas
e UTs já estabelecidas e
conveniadas com o DMLU,

ou ainda formar novas associações ou cooperativas,
alternativa esta que acabou
não se confirmando na prática. Coube ao Escritório de
Oportunidades,
estrutura
criada para apoiar as equipes da Busca Ativa, mapear
a oferta de cursos e vagas
para emprego, assim como
identificar iniciativas para a
geração de trabalho e renda. De outra parte, para
aqueles com maior grau de
vulnerabilidade, as equipes
realizavam encaminhamentos sociais junto à Rede de
Atenção, como retirada de
documentos e obtenção de
vagas em escolas e creches
para os filhos; aposentadoria
por idade ou doença; e recebimento de Bolsa-Família.
O trabalho da Busca
Ativa foi implantado gradativamente, sendo executado
por duas instituições conveniadas com o Programa. O
cadastramento e os encaminhamentos para cursos
se iniciaram em meados de
2013, com apoio dos CARs
(Centros
Administrativos
Regionais), devido aos atrasos nos editais de seleção
das instituições que assumiriam as ações de abor-
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Projeto 1

Resistências
Karine Silveira
encontrou dificuldades
de obter resultados
rápidos devido às
características da
população de catadores
e carroceiros
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dagem nas ruas. Já no início
de 2014, sob a coordenação
do CEJAK (Centro Cultural
James Kulisz), foi possível
realizar a abordagem com
seis equipes distribuídas em
13 regiões da cidade: Norte/
Noroeste; Leste/Eixo Baltazar/Nordeste; Partenon/
Lomba do Pinheiro; Glória/
Cruzeiro/Cristal; Sul/Centro
Sul; e Ilhas. Já em 2015, a
Fundação Solidariedade de
Formação e Capacitação
de Trabalhadores distribuiu
quatro equipes para fazer as
abordagens: no Centro Histórico (Vila Santa Teresinha,
conhecida como Vila dos
Papeleiros); Eixo Ipiranga
(formado pelas Vilas Planetário e Sossego); Eixo Humaitá/Navegantes/Farrapos;
e População de Rua. Além
de proporem alternativas
de reinserção, os técnicos e
educadores tiveram de conquistar a confiança de seu
público e ouvir suas necessidades, sonhos e interesses.
A partir dessas informações,
traçaram planos de ação,
avaliando caso a caso.
Ao longo do processo,
os dois grupos se deram
conta de que a realidade era
muito mais complexa, o que
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exigia a readequação de
metas e expectativas. Dentro do universo de carrinheiros e carroceiros, havia uma
diversidade de experiências
de vida em que cavalos e
carroças não eram apenas
instrumentos de trabalho.
Nas cidades do interior do
Estado, onde viviam antes
de morar em Porto Alegre, às
vezes os cavalos eram tratados como parte integrante da família, e as carroças
funcionavam como extensão
dos seus objetos pessoais
e da cultura. Havia os que
tinham conquistado freguesia fixa e adquirido liberdade para circular livremente
entre condomínios e estabelecimentos comerciais, coletando material descartado.
Alguns, com problemas de
dependência alcoólica e de
outras drogas, não conseguiam se inserir no emprego
formal, mas tinham uma dinâmica de horários e rotinas
que lhes permitia continuar
produtivos.
A restrição à circulação
de carroças e carrinhos exigia colocar regras e ordenar
a realidade de maneira diferente. Houve momentos de
dúvida e questionamentos

entre integrantes da Busca
Ativa e da própria equipe do
TSPOA. Diante de tantas
necessidades – de saneamento básico, de moradia,
de educação, de saúde –,
o que o TSPOA pode oferecer para estas pessoas?
E se não houvesse cursos
suficientes e nem todos pudessem ser recolocados no
mercado formal de trabalho?
Roque Grazziola, secretáriogeral da Fundação Solidariedade, constata:
– Poucas pessoas optaram pela indenização da
carroça e do cavalo. Os trabalhadores argumentaram
que os R$ 200 pagos pela
indenização de um carrinho
representavam o dinheiro
ganho em uma semana.
À mesma encruzilhada
chegaram os educadores e
técnicos do CEJAK, como
descreve a psicóloga Karine
Laini Silveira, que começou
no Programa como técnica
social e depois assumiu a
coordenação das equipes
de Busca Ativa do CEJAK
para o TSPOA:
– Alguns técnicos relataram que havia dificuldade de
obter resultados rápidos, pelas características da popu-

Contato direto
As equipes da
Busca Ativa foram
ao encontro do
público-alvo
para oferecer
capacitação e novas
oportunidades de
trabalho e renda.
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Projeto 1

lação, e também por ser um
programa temporário. Entre
os beneficiários, quem tinha
necessidades imediatas não
conseguia planejar o futuro.
Quem conseguia fazer isso
era muito resiliente.
Alceu Nascimento, coordenador do Projeto 1,
lembra que o TSPOA foi estruturado tendo em conta a
oferta de cursos do Pronatec (Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego), criado pelo Go-
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verno Federal em 2011, que
oferecia vale-transporte e
lanche. O TSPOA adicionou
uma bolsa-auxílio de um salário mínimo:
– No primeiro semestre de 2014, existia oferta
em abundância de cursos
no mercado, grande parte
oferecida pelo Sistema S
(SESI/SENAI/SENAC). Ba
sicamente, o trabalho de
campo era oferecer cursos
com bolsas. Quando as
equipes chegavam às comu-
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nidades, era comum ouvir as
pessoas falarem: “Lá vem o
pessoal que dá bolsa!”.
Quando as vagas do
Pronatec começaram a escassear, surgiu um problema. Afinal, para a população
de catadores, a Busca Ativa
servia “para conseguir cursos e bolsas”. Foi preciso
criar alternativas para continuar a entrega deste serviço.
O TSPOA lançou, então, um
curso de formação básica,
denominado Introdução ao

Mundo do Trabalho, abordando temas como direitos
humanos e legislação trabalhista. A primeira versão contou com a participação do
SENAC Comunidade e da
ONG Parceiros Voluntários.
Boa parte do público do
Programa foi direcionada
para os cursos ofertados
pelo SENAC Comunidade,
que, desde 2014, ofereceu
vagas em estudos regulares de auxiliar administrativo e de cozinha, garçom,
cabeleireiro, manicure e
agente de limpeza, entre
outros. Em 2016, pela ausência de cursos gratuitos,
o TSPOA, através da SMGL
e Secretaria Municipal do
Trabalho e Emprego, firmou
uma parceria com o SENAC
para a oferta de cursos de
alfabetização e profissionalização nas áreas de camareira, manicure e limpeza e
conservação especialmente
para o público-alvo do Programa. Foram ofertadas 75
vagas no primeiro semestre e mais 75 no segundo,
totalizando 150 vagas com
bolsa e vale-transporte. Foi
um grande desafio para as
equipes de Busca Ativa,
pois se tratava de atingir a

população mais vulnerável
do TSPOA, e igualmente
um grande desafio para o
SENAC Comunidade ao
desenvolver uma formação
profissional para pessoas
sem escolaridade.
Alguns possuíam conhecimento da escrita, mas não
se apropriavam dela de forma efetiva, a ponto de juntar
letras ou formar uma frase. A
maioria havia parado de estudar muito cedo para ajudar
a família. A pedagoga Elba
Gamino da Silva, professora alfabetizadora, tinha um
consolo:
– Em três meses, ninguém se alfabetiza, mas
pelo menos a pessoa vai
se familiarizar com a linguagem escrita. Alguns falaram que querem continuar
a estudar à noite, por isso,
estão buscando o projeto de
EJA (Educação de Jovens e
Adultos).
Em abril de 2016, o TSPOA
reduziu em cerca de 50% o
número de técnicos e educadores da Busca Ativa. A
medida foi a opção encontrada para não encerrar
naquele mês o Programa,
como estava originalmente
previsto. As ações foram

Ideias
compartilhadas
Conclusões dos
seminários de
avaliação do Projeto 1,
realizadas em março
de 2016, pelas equipes
de Busca Ativa.

reorganizadas e estendidas
até dezembro, mas não havia tempo para abrir nova
licitação, e um aditivo ao
convênio com o poder público limitava os recursos
a 25% do total inicial. Os
profissionais que continua
ram no TSPOA passaram
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a atuar prioritariamente
nos territórios de maior incidência de carroças e carrinhos, nas zonas centrais
de circulação. Nos bairros
em que essa presença não
era tão forte, foram implantados plantões semanais
para atender aos casos de
indenização, pessoas que
ainda estavam nos cursos
e novos cadastramentos.
Neste meio-tempo, foram
realizados dois seminários
com todas as equipes para
uma avaliação dos trabalhos. Os encontros serviram
para troca de experiências e
sentimentos e também para
planejamento dos passos
seguintes.

O legado
do TSPOA

A psicóloga Karine Laini
Silveira, do CEJAK, acredita que a principal conquista
dos técnicos e educadores
sociais da Busca Ativa foram
os vínculos criados com os
beneficiários do TSPOA.
– A partir dos vínculos,
parece que algo mudava
na vida destas pessoas. Foi
como um divisor de águas.
Alguns chegavam aos cursos vestindo boné, de chi-
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nelo de dedo. Com o tempo
se vestiam de outra forma,
se relacionavam mais. Às
vezes, os técnicos e educadores faziam o contato
com as famílias, que não
queriam aderir, mas só por
saberem de seus direitos e
acreditarem na possibilidade
de obtê-los, já provocavam
a mudança. Tinham a equipe como referência. Quando
conseguiam algo, ficavam
muito gratos.
Não foi possível garantir emprego nem curso para
todos, o que gerou angústia
entre alguns profissionais,
manifestada em reuniões
de avaliação. De qualquer
modo, Roque Grazziola, da
Fundação
Solidariedade,
diz que os resultados não
devem ser analisados apenas sob a ótica de entregas
materiais:
– A expectativa que se
tem na sociedade é de um
resultado concreto. Mas precisamos distinguir entre o
que é real e o que é possível. O legado não é tão visível, porque o Estado brasileiro não garante direitos
para todos. O legado é dizer
para a cidade que a proposta é insuficiente e é preciso
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continuar, repensar. É um
legado afirmativo.
Alceu concorda:
– Ninguém é capaz de
mudar a vida de outra pessoa se ela não estiver disposta a isso. A nossa presença verdadeira, aberta,
constante e sistemática em
cada local foi o tangível naquele momento. O que entregamos, ao final, foi um
processo viável de mudança
do trabalho precário para o
menos precário, e que vai
além do Programa, que finaliza em 2017.
As equipes constataram
outras iniciativas que já estavam em andamento, lembra Alceu:
– Havia um grupo de
pessoas em situação de rua
interessado em criar um espaço no Centro da cidade
para continuar na catação,
de forma mais organizada.
Na Vila Planetário, pelo menos cinco famílias tinham
um depósito privado de lixo
e decidiram se associar para
ocupar um espaço comum e
trabalhar em conformidade
com o DMLU. A Busca Ativa
acompanhou este processo.
O foco das equipes, neste
caso, foram os catadores

que trabalhavam para eles
e uma jovem, filha de um
dos donos do depósito, interessada em fazer um curso
oferecido pelo Programa. Se
estas pessoas conseguem o
convênio com a Prefeitura,
elas saem da situação de
informalidade, o que representa uma conquista formidável para a comunidade e
também para o Poder Municipal, que há anos busca
uma solução para aquela
localidade.
Do contato direto dos
técnicos e educadores com

o público-alvo do Programa,
surgiram propostas para
ampliar o TSPOA a partir do
reconhecimento e da ressignificação do trabalho dos
catadores que não conseguiram se encaixar nas UTs
nem no mercado de trabalho
formal. Uma delas seria criar
uma Central de Comercialização com apoio do poder
público. Alceu explica:
– Todos vão querer vender para uma Central que
pague melhor. Mas, para que
isso aconteça, terão de se
cadastrar e seguir regras. Por

Agentes
ambientais
Nas UTs ou nas ruas,
planos para reconhecer
a importância da ação
dos trabalhadores
envolvidos na área de
reciclagem
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exemplo: não deixar os resíduos em qualquer lugar. São
ideias que surgem a partir da
disposição do Programa em
dialogar com os sujeitos-alvo
de nossa ação.
Outra opção seria a criação de Ecopontos, locais espalhados em regiões estratégicas, como o Centro, em
que os catadores poderiam
fazer a triagem e deixar os
materiais que não serão reciclados. Qualquer alternativa, pela sua complexidade,
vai depender de uma discussão mais profunda, no longo
prazo, acentua Alceu:
– A lei mexeu com algo
que tinha que ser mexido,
porque não era mais possível ficar eternamente assistindo a uma pessoa cavocar dentro de latões de lixo,
sem outras perspectivas.
Ninguém quer ver isso, e a
Busca Ativa comprovou que
elas já faziam um trabalho
e era preciso reconhecê-lo. É o dilema do TSPOA.
E é justamente este dilema
que mobiliza as instituições
envolvidas no Programa.
Enfrentar este diálogo com
estes trabalhadores e com
a cidade será, certamente,
o melhor legado do TSPOA.
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FERRAMENTAS

Busca Ativa:
aprendizados
de Jean,
Márcia e
Eliane
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A assistente social Eliane Amorim dos Santos, de 36
anos, educadora social que
atua no CAR Partenon, muitas
vezes se sentiu impotente depois de caminhar pelas vilas e
bairros atendidos pelo TSPOA
em seu trabalho na Busca Ativa. Havia sempre tantas demandas!
– As pessoas vinham até a
equipe clamando por solução
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para a situação delas. O Programa não dava conta. Nem a
gente. Mas não dá para desistir,
explica.
Eliane percebeu que não
podia blefar. Se prometesse fazer uma visita, tinha que cumprir a agenda. Dependia disso a
credibilidade, sua e do TSPOA.
E não importava se o calor era
infernal, se a chuva alagava o
caminho ou se topasse com a

desagradável presença de bichos mortos no trajeto.
Por questão de segurança,
a equipe obedeceu às regras de
cada comunidade. Nas sextasfeiras, por exemplo, os educadores sabiam que não poderiam
fazer as visitas domiciliares aos
beneficiários do Programa em
alguns bairros porque era o dia
de maior movimento do tráfico
de drogas.
Da experiência, ficaram
lições. Eliane passou a desenvolver uma escuta sensível
para além do que lhe era dito
pelos catadores e carrinheiros:
– Agucei a percepção e a
sensibilidade para perceber o
outro como ele é.
O psicólogo e técnico social
Jean Ícaro Pujol Vezzosi, 25
anos, viveu um conflito ético: a
lei estaria promovendo a “higienização das ruas”? Jean se deu
conta de que era preciso mais
do que motivação para que os
catadores de rua aderissem ao
TSPOA:
– Dentro do contexto social
de marginalização em que vivem
estas pessoas, é muito difícil mudar a rotina, a vida e a identidade
de uma hora para a outra.
E a educadora social Márcia Pinto da Silva, 33 anos, que
perdeu noites de sono pensan-

Visita domiciliar
Hora de estabelecer vínculos
e aguçar o ouvido para
perceber as realidades e as
necessidades de cada pessoa

do nas precárias condições de
moradia nos locais que visitava
e em como poderia convencer
as pessoas a aderirem ao Programa, decidiu:
– Tem que deixar que decidam com autonomia. Existem
pessoas que não conseguem ou
não querem sair dali.
Todas as práticas da Busca
Ativa foram relatadas diariamente, contabilizando o número de pessoas contatadas na
abordagem, bem como as que
continuaram com vínculo ativo

e inativo. É considerado vínculo ativo quando há um trabalho
sistemático de acompanhamento em cursos ou encaminhamento social. O vínculo inativo
se refere a situações em que
ocorreu a perda de contato com
a pessoa cadastrada. Ao final
do trabalho, os dados registrados pelos técnicos e educadores compõem um amplo perfil
da população de carrinheiros e
carroceiros de Porto Alegre, em
um projeto realizado em parceria com a UFRGS.

81

Todos Somos Porto Alegre

PARTE III
Projeto 1

PERFIL

Antiquário de
histórias e afetos
A casa localizada na Vila
Planetário, no bairro Santana,
parece mais uma oficina. Na
entrada, pilhas de sucatas
se acumulam junto à porta.
Odinei Soares da Rosa,
conhecido pelo apelido Chila,
veio de Uruguaiana para
Porto Alegre e se estabeleceu
na vila em 1984. Aos 50 anos,
é conhecido como o “homem
do antiquário”. Nas mãos
de Chila, objetos rejeitados
se tornam peças valiosas.
As melhores aquisições,
ele vende aos sábados, no
Caminho dos Antiquários, na
Cidade Baixa; ou no Brique
da Redenção, tradicional
feira de artesanato realizada
aos domingos, no Bom Fim;
ou em uma feira ainda mais
seleta de antiquários do
Mercado Público da Capital.
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Chila foi um dos primeiros
contatos dos educadores e técnicos da Busca Ativa ao chegarem à vila. Como é morador antigo e conhece os carrinheiros e
carroceiros, ajudou a identificar
o público-alvo do Programa.
São estas pessoas que trazem
as preciosidades que ele cuidadosamente conserta, dá uma
polida, arruma a parte elétrica,
recupera ou lustra quando preciso, para revender. Dos descartes alheios saem abajures,
móveis, louças antigas que
guardam histórias e afetos.
A reciclagem também havia
sido a primeira e única opção de
trabalho quando saiu do escritório onde trabalhava. Já sabia
como era: seu irmão catava alumínio, ferro e cobre, em um tempo em que as latinhas não eram
tão populares como agora. Chila
começou a separar sucata de
cobre, de alumínio, de metal, de
não ferrosos, e percebeu que no
meio disso tudo vinham peças
antigas. No domingo, ia vender
para os comerciantes no Brique.
O pouco que inicialmente ele
vendia virou muito. Já não tinha
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a obrigação de cumprir o horário
do escritório, fazia seu próprio
horário. Foi aprendendo com
o tempo quais objetos tinham
mais saída. Passou a buscar os
mais vistosos, como castiçais e
sopeiras:
– Às vezes, os próprios
colegas fazem feiras e a gente
compra alguma coisa ali. Também vou nas casas de quem
está querendo se desfazer de
objetos antigos. Tem um monte
de peça boa.
Um dia, na visita a um freguês com pressa em se livrar
de tudo, conseguiu um quadro
de maior valor. Ajudado por um
amigo, vendeu o quadro e conseguiu um bom dinheiro, que foi
reaplicado no seu próprio negócio de antiguidades. Chila virou
exemplo de empreendedorismo
na vila onde mora.
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Um papeleiro
em Paris
Antonio Vianna Carboneiro,
de 70 anos, tentou largar a
vida de catador de rua. Fez
cursos de gerenciamento
de resíduos sólidos e de
construção, conseguiu
emprego em um projeto da
Celulose Riograndense, até
que o projeto na empresa
acabou. E Carboneiro voltou
para a catação. Sua mulher
trabalha em uma unidade
de triagem e os filhos
fazem coleta de resíduos
com carrinho. Morador há
mais de 20 anos da Vila dos
Papeleiros, ele preside a
Associação de Reciclagem
Ecológica da Vila dos
Papeleiros (Arevipa) e se
orgulha de ter posto o local
no mapa de Porto Alegre.
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Conhecida anteriormente
principalmente pelos incêndios
que destruíram as casas e pela
má fama de sujeira espalhada
ao longo da Rua Voluntários
da Pátria, a área foi ganhando
organização e projeção através
do Orçamento Participativo.
Foi, por sinal, para falar sobre
as melhorias conquistadas que
ele até viajou para a França, em
2003, para participar do Fórum
Social Europeu.
– Tudo o que tem na minha
casa vem da reciclagem. Refrigerador... Armários. Tudo. E as
canetas também!
As dezenas de canetas,
recolhidas do lixo, estão penduradas na parede em cima do
sofá, como uma simpática figura decorativa. Na casa, moram
13 pessoas, incluindo noras,
netas e um garoto de dois anos,
o mais novo de uma trupe de 14
filhos de Carboneiro. Do pouco
tempo que trabalhou na Celulose Riograndense, lembra-se
das dificuldades de se adaptar
às regras. Para quem se acostumou a ganhar um troco diário
na coleta ou vendendo picolé,
algodão-doce, churros e cachorro-quente, esperar 30 dias
para receber é uma dificuldade.
No final do mês, as contas estão altas, explica. Foram décadas trabalhando informalmente.
Desde pequeno, quando tinha
uns sete anos, pedia para a
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mãe fazer bolinhos de batata,
que vendia junto ao campo de
futebol, perto de onde morava
no bairro Rio Branco, em Ca
noas, na região metropolitana
de Porto Alegre. As pessoas
compravam, nem que fosse
para ajudar o menino.
– Mãe, faz mais.
E voltava, e vendia tudo.
Quando o pai ficou sem emprego, o garoto trazia dinheiro para
casa vendendo verduras. Parou de estudar por volta dos 16
anos, na fase dos “namoricos”.
Pedia dinheiro para as matinês
do cinema – a mãe reclamava
que ele estava se desviando
das tarefas, o pai colaborava.
– Parei de ajudar os pais
quando comecei a construir a
minha própria família. Arrumei
uma esposa aos 20 anos.
Ao se separar da primeira
mulher, ficou sem trabalho. Os
filhos já puxavam carrinho.
– O que vocês querem carregando lixo? Vão arrumar um
serviço decente – reclamava
Carboneiro.
Eles diziam:
– Pai, dá dinheiro.
E dava. Mais do que trabalhar de porteiro, que foi o emprego que conseguiu. Saiu de
Viamão, onde morava então, e
mudou-se para a Vila dos Papeleiros, onde conheceu dona
Edith, uma senhora que ajudava a tirar documentos, encami-

nhar para médicos. Um dia, ela
convidou:
– Seu Antonio, o senhor
não quer ir a uma reunião comigo?
Na reunião da Secretaria de Saúde, Carboneiro falou sobre a vila, os carrinhos
atolados no barro, os ratos, a
vida degradante. Vieram muitas perguntas, e outro convite,
para o Orçamento Participativo. Implantado em 1989 pela
Prefeitura de Porto Alegre, o
OP permite à população definir
com a administração municipal
as prioridades em obras e serviços.
Carboneiro está preocupado com a nova lei. Quando não
tiver carrinho e carroça, o que
eles e os filhos vão fazer?
– Não vai ter trabalho para
toda essa população. Quem
é que vai empregar? E aquele
que já foi preso e hoje trabalha
como catador decentemente? A
sociedade não perdoa.
Para Carboneiro, os catadores e recicladores são pequenos ambientalistas:
– Muitos carrinheiros e carroceiros pensam que trabalham
para se sustentar, mas não é só
isso. Eles estão fazendo um trabalho para nossa Mãe Natureza. Daqui a alguns anos vai ser
bom para os filhos deles, vamos
respirar um ar melhor.
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João Maria quer uma
casa e uma família.
Emprego, ele já
conseguiu
Uma sensação reconfortante.
É o que sente João Maria
dos Santos, de 50 anos,
ao recordar os tempos de
carrinheiro. O sentimento
é de alívio de não precisar
mais ficar embaixo de chuva,
separando os descartes
que recolhia pelas ruas.
Desde que conseguiu o
emprego como funcionário
de manutenção da Fundação
Gaúcha de Bancos Sociais,
do Sistema Fiergs, ele
agradece. Primeiro,
porque recuperou a fé, até
parou de fumar e beber
excessivamente. Segundo,
porque agora tem tempo para
sonhar.
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João Maria quer montar
uma casa melhor e formar uma
família. No fim de semana, vai
à igreja e agradece, afinal, o
menino que saiu de Sananduva
aos nove anos de idade para
trabalhar como carroceiro em
Porto Alegre, tempo em que
mal ganhava dinheiro para se
alimentar, virou uma lembrança bem distante de infância. E
o jovem que foi enganado ao
comprar um carrinho roubado
também. É o homem vivido,
que passou por percalços e brigas com ele mesmo, quem dá
entrevistas, e conta:
– Pegava todo tipo de lixo,
e classificava eu mesmo, em
casa, para vender.
Foi assim até que ouviu
falar que, por conta de uma
lei, teria de deixar o trabalho
com o carrinho. Soube que na
Fundação Gaúcha dos Bancos
Sociais da Fiergs havia cursos.
Queria o de pedreiro, não havia
vagas, fez o de pintura. Fez tudo
tão direitinho, como o professor

mandava, que em um mês,
recebidos os devidos elogios,
mandaram trazer o currículo e,
em seguida, os documentos: tinha sido contratado. João Maria
faz de tudo trabalhando na manutenção, de segunda a sexta,
das oito da manhã às seis da
tarde. Só não lida (ainda) com
elétrica de 220, avisa.
Dentro da empresa, os colegas fazem às vezes de família, e
pegam no pé quando ele dá entrevista sobre sua trajetória:
– Ah, agora tu tá famoso!
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Marily se
descobriu
artesã
O som do latido de cachorros
se mistura com o canto da
passarinhada, e nenhum
deles se importa com a falta
de calçamento no chão das
vielas. Na Vila São Pedro,
conhecida como Cachorro
Sentado, localizada em
uma pequena brecha entre
prédios junto à Avenida
Ipiranga, do outro lado de
uma das maiores redes de
supermercado do Estado,
existe um mundo à parte.
Nesta Vila com nome
de bicho, Marily Fátima
Gonçalves, de 47 anos, se
instalou com a mãe aos
nove anos de idade, quando
o entorno era só banhado.
Vieram de Sananduva,
fugindo da violência em casa.
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Marily é a quinta de dez irmãos e se acostumou a brigar
pela sobrevivência muito cedo.
Ainda criança, trabalhou como
babá e limpou casas:
– Minhas bonecas foram os
filhos dos outros.
Estudou até a terceira série no Interior. Na correria de
troca de cidade, teve de repetir
de novo os três anos e aí parou
com os estudos. Em Porto Alegre, trabalhou como doméstica.
Tinha preocupação com seus
cinco filhos. Temia que se envolvessem com a criminalidade
e a violência. Um dia, um deles
falou:
– Mãe, eu quero uma carroça pra trabalhar. Eu não vou
estudar mais.
Primeiro veio a carroça,
depois o cavalo, e a casa foi se
modificando para colocar uma
cocheira no pátio. Quando Marily e o marido ficaram desempregados, a família se uniu em
torno da reciclagem. Com o dinheiro da rescisão, ela comprou
o terreno dos fundos, onde foi
instalada uma UT. E lá se foram
20 anos reciclando. Ainda que
instalada irregularmente, a unidade sustentou duas famílias.
Os educadores do CAR
Partenon que integravam a equipe de Busca Ativa do CEJAK
identificaram nela um potencial.
Quando o trabalho do TSPOA
ainda estava se estruturando,
convidaram Marily e ela fez um
rápido curso de padaria. Com
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o Programa, veio outro curso,
de artesanato com bordados.
Queria mesmo era o de costura, mas para isso precisava ter
cursado a 5ª série. Entre um
acabamento de fita em pano
colorido, pulseiras trançadas,
guirlandas e enfeites de festas,
técnicas aprendidas no curso,
calcula se é possível ganhar
algum dinheiro com a venda do
artesanato. É incentivada pelos
educadores do CAR Partenon,
que dão dicas, sugerem pontos
de venda. Em tudo o que produz, sempre tem alguma coisa
que saiu da reciclagem:
– Isso aqui (aponta para um
bordado) se chama... Sobra de
tudo o que tu tem! Era de um
chinelo velho que tinha arrebentado a fita, aí aproveitei o enfeite de pedraria.
Com a lei, o carrinho de coleta foi vendido. Chico, apelido
do cavalo, vai permanecer com
a família. Os planos eram de
levá-lo para o sítio da mãe em
Santa Catarina. O futuro incerto deixa Marily apreensiva. Mas
o artesanato lhe rendeu outro
lema de vida:
– Pra eu fazer macramê,
vou ter que aprender a costurar em uma máquina. Tem que
ter cuidado, habilidade, jogo de
cintura. Primeiro, pensei: não
sou capaz. Depois de estragar
três toalhinhas no ponto cruz,
vi que podia fazer! Aí me convenci de que posso, sim, basta
querer.
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O simbolismo
da mandala
Rafael Gonçalves de
Andrade, 27 anos, é filho
de Marily e sobrinho de
Jolvani Gonçalves, que,
por sua vez, é irmão da
artesã. Jolvani é obreiro
da construção civil. Em
março de 2016, enquanto
não encontrava emprego
em obras, fazia a coleta dos
recicláveis com um carrinho
de supermercado que
pedia emprestado ao pai de
Rafael:
– Levanto às seis, vou até
as dez da manhã catando.
Continuo de tarde, das três
até às cinco e meia, no
máximo. Pego na rua, não
tenho clientes certos.
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Na mesma época, Rafael
fazia a triagem do que chegava ao centro administrado pela
mãe, na Vila Cachorro Sentado.
Com o curso do TSPOA, sua
expectativa era conseguir um
emprego de carteira assinada.
Mas seu desejo mesmo era ser
motorista de ônibus:
– O objetivo é ter uma oportunidade de emprego melhor
pra sustentar a família. Tenho
um filho de nove meses, Miguel Rafael. Minha mulher também trabalha com reciclagem
no mesmo lugar. Ela cuida do
bebê, e só não tá trabalhando
agora porque deu asma nele.
Jolvani e Rafael se inscreveram no curso de limpeza no
SENAC Comunidade. Em uma
das aulas, treinaram paciência,
concentração e habilidades manuais fazendo mandalas:
– É uma terapia. É só pegar um pedaço de linha, quando
não tiver nada para fazer, explica Jolvani.
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Na sala de aula, um novelo
de lã foi repartido entre quatro
pequenos, e os participantes
trocaram entre si os de cores
diferentes. A intenção era incentivar o trabalho em equipe,
segundo a socióloga Débora
Laurinda Reis Souza, especialista em educação inclusiva.
Uma possibilidade de, trazendo
a experiência das ruas para a
sala de aula, conviver coletivamente, lidando com conflitos e
diferenças.
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Desafios e
paradoxos da
inclusão produtiva
de catadores

ALCEU TERRA
NASCIMENTO
Coordenador-geral
do Projeto 1*

* Educador, especialista
em planejamento
educacional e diretor da
Cooperativa Mãos Verdes
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Fulano de tal tem 28 anos,
parece bem mais velho, trabalha no Centro da cidade e
hoje administra um pequeno
depósito privado na Rua Voluntários da Pátria. Local que
aluga com muito esforço para
trabalhar junto com mais aproximadamente 15 catadores,
ambulantes puxadores de carrinho. Ele próprio puxa um carrinho e cata pela área central,
sobretudo na parte comercial.
Pega no batente cedo e trabalha disciplinadamente de sol a
sol. É morador da Vila Santa
Teresinha e tem uma relação
de confiança com a equipe de
Busca Ativa que atua nessa
região. Já foi dependente de
drogas pesadas, traficou para
poder sustentar o vício, foi preso, chegou ao fundo do poço e,
para não morrer, encontrou no
trabalho honesto da catação a
salvação para seu sustento e,
inclusive, um jeito de controlar
o vício. Tem uma grande preocupação com o grupo que
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trabalha com ele, pois essas
pessoas dependem deste trabalho, mas acha que não vai
conseguir manter o depósito.
Se sente responsável por este
grupo e nutre a esperança de
que nossa equipe possa ajudá-lo a encontrar uma saída.
Já Ciclano é morador da
Vila Bom Jesus, tem 52 anos,
eu daria no máximo 40. É um
lobo solitário. Gosta de trabalhar sozinho. Ele, seu cavalo
e a carroça. Tem um pequeno
depósito bem organizado e limpo em um terreno de sua propriedade em frente à sua casa.
Trabalhador disciplinado, sabe
exatamente o que quer e como
conseguir. Leva uma vida correta com sua mulher, que trabalha
com carteira assinada em uma
empresa de limpeza. Tudo o
que faz é orientado por princípios e valores como honestidade, palavra, verdade e trabalho.
E, por conta desta rigidez de
princípios, tem dificuldade de
trabalhar com outras pessoas.

Diz que já tentou, mas não suporta “conversa fiada e corpo
mole”. É religioso, não fuma e
não bebe. Ciclano se considera
bem-sucedido no que faz e tem
orgulho do seu trabalho, sobretudo do fato de ter conquistado
muitas coisas na vida sem pedir favor a ninguém. Tudo que
deseja é formalizar seu negócio
e trabalhar dentro das normas.
O nome de seu minidepósito
traduz a sua missão: “Natureza
Limpa”. Participa do projeto Semeia Sonho.
Fulano de tal e Ciclano são
personagens reais, que fazem
parte do universo de trabalhadores que são alvos de nossa ação
de abordagem, cadastramento,
vínculo e tentativa de encaminhamento para outra atividade
produtiva. São pessoas que se
encontram em circunstâncias
bem diferentes (quase opostas), mas que têm em comum a
vontade de trabalhar, e, se possível, de continuar trabalhando
no ramo da reciclagem. Têm
esperanças de melhorar de vida
e acham que podem conseguir
isso explorando mais e melhor a
sua própria atividade.
O paradoxo de nosso trabalho, cuja missão é oferecer
alternativas melhores de inclusão produtiva é que a proposi-

ção de valor do Todos Somos
Porto Alegre, para este perfil
de catadores descrito acima,
não é tão atrativa. Embora muitos tenham aderido e se beneficiado das ações do Programa,
com a atenção dedicada de
nossas equipes de campo, a
ajuda nos encaminhamentos
sociais, a participação em cursos profissionalizantes e, em
menor número, uma colocação
efetiva em outras atividades
produtivas, para o catador “tradicional” descrito anteriormente, transitar da atividade atual,
ainda que precária, para um
processo de incertezas em direção a um novo trabalho é um
risco novo que muitos resistem
em assumir. Para este perfil
que representa um percentual
expressivo da população-alvo

do Programa, a mensagem
que trazemos pode significar
uma nova exclusão. Um paradoxo que nossas equipes na
linha de frente enfrentam cotidianamente.
Isso de forma alguma invalida o que fizemos e estamos fazendo no trabalho de campo do
Projeto 1, cuja estratégia é mitigar os impactos sociais negativos com a proibição da circulação de carrinhos e carroças.
São cerca de 1,3 mil pessoas
com vínculo ativo, em processo
de desenvolvimento e formação, participando de encontros
individuais, oficinas, cursos e
outras atividades coletivas de
fomento ao trabalho. Processos
cujos resultados fogem ao nosso controle, tendo em vista que
o principal agente da mudança
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é o próprio sujeito, objeto de
nossa ação.
O Todos Somos Porto Alegre idealiza, para a cadeia de
valor da reciclagem, a extinção
das atividades informais de catadores ambulantes (com seus
carrinhos, carroças e até mesmo com Kombis, camionetes e
caminhões), a extinção dos depósitos privados e da triagem
realizada em domicílios, por razões ambientais e pelo simples
fato de que, sistematicamente,
esta atividade irregular prejudica a coleta seletiva domiciliar
de exclusividade das Unidades
de Triagens. De certa forma,
entende-se que um dos fatores
de sucesso das associações e
cooperativas depende da diminuição ou, o quanto possível,
da extinção da coleta irregular.
Somente organizados em associação e/ou cooperativa poderemos romper com o círculo
vicioso e precário do trabalho
realizado fora desta equação.
Portanto, o melhor cenário para
a gestão dos resíduos sólidos
urbanos é a coleta seletiva contratada e sob o controle direto
do poder público e a triagem
feita em espaços organizados
e devidamente equipados, garantindo produtividade e renda
qualificada para aproximada-
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mente 900 trabalhadores associados. Por outro lado, ocorre
que no andar debaixo desta cadeia de valor participam estes
potenciais 900 trabalhadores e
mais, pelo menos, 2 mil famílias, cadastradas por nossas
equipes que operam fora do
sistema. Desafio e paradoxo
cuja solução passa pela escuta
e pela negociação.
Reconhecer os limites e paradoxos de nossa ação é parte
do processo de aprendizagem
e da busca de uma política pública mais abrangente e efetiva. Significa reconhecer que
o Programa não dá conta de
toda a realidade e que temos
novas fronteiras a percorrer.
Talvez uma delas seja reconhecer o catador ambulante menos
como um sujeito vulnerável,
alvo da política da assistência
social, e mais como um agente econômico desta cadeia de
valor, alvo de processos de
negociação, enquadramento e
melhoria contínua.
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CAPACITAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES

O psicólogo Maurício Raskin
Goldstein, técnico social do
CEJAK na Busca Ativa, um
dia fez uma atividade sobre
empreendedorismo com os
carrinheiros e carroceiros e
perguntou: quem gostaria de
abrir seu próprio negócio?
Todos levantaram a mão.

Além da catação e da
reciclagem, um homem vendia também balas no Centro,
uma mulher vendia lingerie
e uma terceira queria abrir
uma confeitaria. Goldstein
se deu conta de que há uma
idealização:
– Quando dizem que
querem abrir seu próprio negócio, estas pessoas nem
sempre visualizam, de verdade, o que significa isso.
Mas o desejo existe. Eu me
perguntei se seria viável, já
que a reciclagem tem um
quê de autonomia e autogestão, a pessoa tem que
se organizar, fazer seus próprios horários, saber para
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quem vai vender, quanto vai
cobrar pelo produto. Muitos
encontravam dificuldade
em ter de se submeter a um
chefe e a horários. Um financiamento coletivo (crowdfunding) não daria conta desse
recado?
O potencial de empreendedorismo de carrinheiros e
carroceiros tinha sido identificado também por outros
integrantes da Busca Ativa.
Alceu Nascimento e Thomaz Medaglia Schuch, da
Cooperativa Mãos Verdes,
que já haviam pensado nesta possibilidade, toparam o
desafio. Desta forma, surgiu
o projeto-piloto de capacitação e formação de microempreendedores denominado
Semeia Sonho.
Realizado entre agosto de 2015 e dezembro de
2016 como um projeto de
extensão ligado à Escola de
Engenharia da UFRGS, sob
a coordenação da professora Istefani Carísio de Paula,
do curso de Engenharia de
Produção e Transportes,
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em parceria com a Mãos
Verdes, o Semeia Sonho foi
resultado direto do trabalho
feito pelas equipes do Todos
Somos Porto Alegre. Dos
onze inscritos que haviam
sido indicados pelas equipes
da Busca Ativa, dois desistiram antes do início do curso.
Os que ficaram receberam
uma bolsa-auxílio no valor
equivalente a meio salário
mínimo por mês. Nas aulas,
foi utilizado material didático com linguagem simples
e acessível, que havia sido
desenvolvido por alunos da
professora Istefani.
O projeto foi baseado
em três vertentes: formação
de conhecimento e atitude
empreendedora; assessoramento no desenvolvimento e na execução do
plano de negócios; e financiamento coletivo (crowdfunding). Depois de seis semanas de curso teórico, cada
participante apresentou seu
plano de empreendimento.
Além da Cooperativa
Mãos Verdes e da Escola

de Engenharia da UFRGS,
que cedeu a sala de aula, o
Semeia Sonho teve a participação de estudantes da
Empresa Júnior EPR, formada por alunos e alunas
da graduação da área de
Engenharia de Produção da
UFRGS, que receberam treinamento para auxiliarem os
recicladores em seus projetos. Nikolas Thadeu Toscan
Scolari, 20 anos, era um deles:
– Vamos ser uma ferramenta para eles se autodescobrirem, disse, na época.
Também
colaboraram
estudantes de Administração e Arquitetura, da organização Enactus, e, no processo de captação de recursos,
o projeto teve um grande
apoio da Perestroika.
Goldstein esteve sempre
por perto, acompanhando as
aulas e incentivando os futuros empreendedores a não
desistirem diante dos empecilhos e dificuldades.
– Este projeto só é possível porque conta com muitas

Luciano Lanes/PMPA

Sonho que se sonha
junto é realidade

mãos trabalhando. É o que
faz a diferença, diz Istefani.
O Semeia Sonho trouxe
a comunidade para dentro
da universidade. Um dia,
um carrinheiro pediu para
levar o carrinho, porque na
saída da aula teria que trabalhar. E a realidade das
pessoas invisíveis foi se tornando visível para estudantes, mestres e doutores, em
outro espaço que não era a
periferia da cidade. Para os
carrinheiros, por sua vez,
estar no ambiente universitário escancarou uma nova
perspectiva de valorização
de suas vidas, experiências
e trocas.

Formatura
Após a entrega
do diploma, a
etapa seguinte
foi a busca de
financiamento
coletivo para
colocar os
projetos em
prática.
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Faturamentos, lucros,
planejamento: aula de
empreendedorismo
A aula sobre microempreendedorismo individual
no prédio da Escola de Engenharia da UFRGS iniciou
com uma folha em branco,
na qual cada um dos participantes descreveu seu
sonho:
– Qualquer projeto começa com um sonho, e sonhar
não tem preço, nem limite,
explicou a professora Cristiane Souza, da Mãos Verdes.
No fundo da sala, três
educadores sociais acompanhavam o grupo. Ana Lorena Goulart Serafim, de 41
anos, anunciou: “Meu sonho é grande!”. Ao seu lado,
Patrícia dos Santos Peres,
30 anos, fez anotações,
com o pequeno Lucas, quatro meses de idade, no colo.
Ele espiava o movimento ao
redor.
Aos poucos, os sonhos
de serem empresários/as
de sucesso foram registrados no papel. Antes de o
sonho virar realidade, ele
precisa nascer, avisou a
professora. De dentro da
apostila que acompanhava
o material do curso, saíram
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as dúvidas de uma personagem fictícia, Maíra, sobre como se profissionalizar. O grupo discutiu cada
pergunta de Maíra como se
fosse sua. E era mesmo:
– Será que tenho que
pagar para me tornar MEI
(microempreendedor individual)? E se o negócio crescer e o faturamento for maior
que R$ 60 mil por ano, o que
acontece?
Seguiram-se
explicações sobre faturamento
bruto, planejamento, anocalendário, impostos, lucro.
Na sala de aula, ninguém
era mais reciclador e recicladora. Ali estavam futu-
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Na sala de aula
Patrícia (com Lucas,
de quatro meses, no
colo) aprendeu lições de
organização e economia.
Ana (acima) pretende usar
o conhecimento para abrir
uma pastelaria.

ros donos e donas de seus
próprios empreendimentos,
que, com o apoio de um tutor, em breve se lançariam
na busca de recursos através de financiamento coletivo na Internet.
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PERFIL

Jair e a batalha
da reciclagem
Jair Santos Dutra, 51 anos,
tem tino de empreendedor.
Em uma das aulas do Semeia
Sonho, foi desafiado pelo
professor Alceu Nascimento,
que ensinava o significado
de análise de risco. Naquela
aula, Alceu propôs uma
brincadeira aos alunos e às
alunas. Espalhou cones no
chão e avisou que ganharia o
jogo quem acertasse o maior
número de cones lançando
argolas.
Um grupo começou a atirar
as argolas, sem preocupação
de calcular distância ou verificar qual a forma mais certeira.
Na segunda rodada, mudaram
as regras. Cada cone atingido
valeria pontos. Nova concentração... Mais tentativas. Ao final,
Alceu propôs pagar R$ 10 para
cada acerto, mas, se os jogadores errassem, quem pagava
eram eles. Era o risco. Vários
desistiram. Jair perguntou:
– Me dá crédito? Topo pagar, mas não agora.
Estava implícito: pode confiar em mim. Desde o primeiro
dia de aula, quando fez sua
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apresentação para os colegas
da sala, Jair mostrou que sabia
o que queria:
– Estou sendo obrigado a
fazer o curso, porque não posso
mais andar de carroça. Não é o
que eu quero, mas como acho
que isso é uma oportunidade,
venho com esperança.
O projeto de Jair era ter um
centro de reciclagem próprio
e continuar a coletar e reciclar
resíduos, cumprindo todas as
formalidades que uma microempresa prevê.
– Tenho prazer em reciclar,
porque é quando eu me sinto
livre, explicou.
Começou a fazer catação
aos 14 anos de idade. Mais tarde, trabalhou em empresas de
construção, mas voltou para a
atividade:
– Vejo o quanto as pes
soas não aproveitam o que têm.
Com o pai, Adalírio, vendedor ambulante, aprendeu a não
depender de ninguém. Sozinho,
Jair construiu sua vida com o
dinheiro da catação: casa, família, dois cavalos e duas carroças, para poder revezar os bichos na carga pesada. Durante
o curso, manteve a carroça, seu
ganha-pão. Com o dinheiro da
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reciclagem, comprou uma caminhonete para continuar a coleta de resíduos sólidos em um
condomínio, freguesia conquistada com trabalho e confiança. Ao elaborar seu projeto de
empreendedorismo, ele levou
em conta os fregueses que já
tinha e o terreno que comprou
próximo à sua casa, local onde
esperava instalar seu galpão.
Precisava de autorização para
funcionamento e de uma prensa de papéis. Concluiu o curso,
e Alceu ficou encarregado de
acompanhar a implantação do
projeto com os recursos do financiamento coletivo.
Nos seus planos, incluiu
mais um:
– Se não der certo, não vou
deixar de lutar até alguma coisa
boa acontecer.

foto
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Rompendo com
o assistencialismo
Com a reestruturação do
sistema de reciclagem,
as UTs se transformam
em unidades de
empreendedorismo
popular.

Elevar a produção e
qualificar a infraestrutura
das Unidades de Triagem
conveniadas com o DMLU
para, com isso, melhorar as
condições de trabalho e renda de recicladores, além de
aperfeiçoar o sistema de reciclagem dos materiais recolhidos pela coleta seletiva de
Porto Alegre. Este é o principal objetivo do Projeto 2
do Todos Somos Porto Alegre. Para que a meta seja
alcançada, os profissionais
deverão perceber as atividades de triagem como um
negócio, adquirindo a capacidade de gerenciamento de
todas as suas etapas, desde
seleção, produção e venda
até aspectos pertinentes à
gestão interna e itens relacionados à segurança e ao
bem-estar dos associados.
O Projeto 2 busca, assim, transformar as UTs em
centros de empreendedorismo popular cooperativo. Em
paralelo ao que ocorre com
fornecedores de autopeças
em relação à indústria automotiva, as unidades de triagem passam a ser conside-
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radas sistemistas da coleta
seletiva à medida que captam e processam resíduos
secos coletados em larga
escala pelo DMLU, materiais
que, de outro modo, precisariam ser remanejados em locais mais distantes, aumentando o custo da operação,
como salienta Léo Voigt, da
Mãos Verdes:
– Não tenho dúvida de
que o objetivo é fazer com
que estes arranjos de fundo de quintal – denominados justamente de galpões,
porque são arremedos de
puxadinhos – se tornem
centrais de processamento
sistemistas de materiais da
coleta pública. No dia em
que isso, de fato, acontecer,
o processo de reciclagem
terá um ganho extraordinário de qualidade com expressiva redução de custo,
propiciando que se pague,
inclusive, uma remuneração
melhor às UTs.
O modelo adotado como
meta a ser atingida baseia-se
em benchmarkings do RS, os
quais possuem renda mensal
per capita superior a R$ 1,5
mil, com INSS pago, férias
reservadas e provimentos
de recursos previstos para

106

casos de doença. De outra
parte, a partir do momento
em que o profissional da reciclagem passa a ser visto e a
se ver como um agente ambiental, rompe-se a concepção paternalista que, historicamente, marcou a relação
do poder público com a população de catadores. Tanto
isso é verdade que, no caso
de Porto Alegre, por um longo período, as questões referentes às atividades de triagem de materiais recicláveis
concentraram-se na área de
assistência social do DMLU.
O diretor-adjunto do órgão,
Vercidino Albarello, assinala:
– Fazemos tudo que é
possível para que os líderes dos catadores entendam
que devem caminhar com as
próprias pernas e que estamos aqui para cooperar com
o empreendedorismo das
UTs, apesar de haver lideranças que, de modo paternalista, ainda veem o nosso
trabalho como uma modalidade de assistência social, o
que nos atrapalha bastante.
A princípio, o Projeto 2
seria implementado em 18
UTs, porém, duas delas não
aderiram à iniciativa e outra
teve sua atividade encerra-
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da por determinação do Ministério Público do Trabalho.
Assim, foram contempladas
15 unidades nas quais atuam
cerca de 550 trabalhadores,
embora este número oscile
em função do elevado grau
de rotatividade.

Assessor
Ambiental

Uma das ações de destaque do Todos Somos Porto Alegre é a participação
de assessores técnicos, os
quais são responsáveis pela
implantação da metodologia
do Programa no dia a dia das
unidades. O planejamento
estabelecia que, a princípio,
cada assessor devesse trabalhar em duas unidades,
mas parte dos profissionais
ficou com apenas uma central de reciclagem. Jacqueline Virti, coordenadora-geral
do Projeto 2, esclarece:
– Algumas UTs não aderiram ao TSPOA, em outras
houve intervenção, de modo
que uma pequena quantidade passou a contar com
assessor exclusivo, justamente a que apresentava
situação de maior complexidade e, por isso, necessitava de ação mais intensiva.

Em face do atraso dos
editais públicos, a atuação
dos assessores iniciou somente em fevereiro de 2015.
A comissão de seleção contou com representantes de
SMGL, DMLU, Mãos Verdes
e Integrasuas, que venceu o
pregão de contratação. Os
selecionados deveriam ter

formação superior, além de
demonstrar empatia com o
público-alvo. Foram contratados sete assistentes sociais, dois pedagogos e um
administrador de empresas.
Em março de 2016, devido
a alterações e ajustes, essa
composição havia sido alterada para seis assistentes

Mudança de
paradigma
O Programa adota
iniciativas para
transformar as
UTs em centrais
de processamento
sistemistas de
materiais da coleta
pública
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Projeto 2

sociais, um pedagogo, um
sociólogo e dois administradores de empresa.
Antes de pisar pela primeira vez nas UTs, a equipe
se submeteu durante dois
meses a atividades de capacitação, que abrangiam
itens como visão sistêmica
do Programa; interfaces dos
Projetos 1 e 2; objetivos,
métodos e papel de cada
profissional na transformação das UTs em centros de
empreendedorismo; além
de preparação para admi-
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nistrar conflitos que poderiam – e certamente iriam
– acontecer. Então, os profissionais cumpriram o que,
entre eles, ficou denominado como “ritual de passagem”, a saber, um mergulho
de uma semana nas unidades para conhecer o grupo,
período que serviu para que
assessores e trabalhadores
se aproximassem e assumissem um compromisso
de ajuda mútua.
A seguir, cada assessor
elaborou diagnóstico para
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identificar o nível de organização dos recicladores em
relação a temas como gestão de produção, comercialização, segurança e saúde
no trabalho. O diagnóstico
se constituiu em base para
a formulação do plano de
ação a ser aplicado em cada
UT. A partir daí, a ferramenta passou a ser reaplicada
mensalmente para acompanhar a evolução histórica dos grupos. No primeiro momento, constatou-se
que a UT Frederico Mentz

se encontrava em estágio
mais avançado em relação
às demais, ao passo que a
menos desenvolvida era a
UT Aterro Norte. Ao longo
do tempo, os assessores
desenvolveram capacitação
continuada com a promoção de encontros quinzenais. Além disso, compartilharam experiências através
do aplicativo WhatsApp, de
modo que puderam se manter informados a respeito do
que acontecia em cada unidade. Como resultado do
trabalho, foi registrada evolução significativa em termos de renda e produção,
ao mesmo tempo em que
a presença dos profissionais amplificou os ganhos
obtidos com a melhoria das
estruturas físicas dos espaços. Vercidino Albarello ressalta:
– Em determinado momento, algumas lideranças
entenderam que o assessor
era um “fiscal” do DMLU.
Depois,
compreenderam
que é um colaborador que
não está lá para ditar normas, e sim para ajudar.

Estudos
técnicos

Paralelamente à mediação dos assessores técnicos, eram idealizados os
projetos de reestruturação,
que abrangiam obras de
engenharia civil e aquisição
de equipamentos para que
fosse atingida a meta de elevar em 40% a capacidade
produtiva do sistema de tria-

Cultura reciclada
A assessora
Luana Carla
de Souza na
biblioteca da
UT Frederico
Mentz, 100%
constituída por
livros recolhidos
entre os materiais
da coleta seletiva
e disponibilizada
aos recicladores.
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gem. Os estudos deveriam
atender ainda a requisitos
de segurança do trabalho,
prevenção de incêndio e
legislação ambiental. Cassiano Tonheca, da Mãos
Verdes, relata os procedimentos adotados:
– Precisávamos atuar
em várias frentes. Por isso,
contratamos equipes de arquitetos e engenheiros civis,
além de engenheiros de produção.
Para integrar as diferentes áreas de conhecimento,
foram utilizadas ferramen-
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tas associadas ao conceito
de Lean Facture (Produção
Enxuta), como Mapa de
Fluxo de Valor e Procedimento Operacional Padrão
(POP). A primeira ferramenta transcreve para a rotina
operacional os processos de
cada UT, como triar, prensar
e armazenar em estoque,
entre outros. Já o POP sistematiza as ações necessárias para a execução de
cada processo descrito pelo
Mapa de Fluxo de Valor. Os
estudos técnicos foram iniciados em agosto de 2014.

Limpeza e
organização
Colocar ordem na
casa é prioridade
e antecede
a adoção de
medidas para
aumentar a
produtividade
dos centros de
reciclagem
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Obras
estruturantes
Coordenada por
Pamela Menezes
(em primeiro
plano) e reunindo
moradores da
antiga Vila Cai Cai,
a UT Cavalhada terá
reforma financiada
com recursos do
BNDES.
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A princípio, a execução das
obras se estenderia pelo período de seis a oito meses,
mas o prazo não foi cumprido devido à necessidade de
ajustes e adequações dos
projetos, especialmente no
que se refere à falta de detalhamentos exigidos pelos
editais públicos de licitação
(como exemplos, podem
ser citados pormenores de
métricas e tipo de materiais
que deveriam ser utilizados),
como justifica Leila Hofstatter, da SMGL:
– Neste ponto, ficou
evidente que a ausência de
arquitetos e engenheiros na
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equipe permanente da Mãos
Verdes, obrigando que fossem contratados profissionais terceirizados, gerou
perda de tempo e recursos.
Atribuo essas dificuldades
à ingenuidade e à inexperiência, que poderão servir de
exemplo em iniciativas futuras para que não se repitam.
Jacqueline Virti admite
que, apesar das boas referências, um dos técnicos
contratados cometeu equívocos na projeção de ações
estruturais e na reforma do
sistema elétrico. Ela esclarece, entretanto, que a Mãos
Verdes arcou com o prejuí-

zo da contratação de outro
profissional. Com o novo
cronograma, o prazo para
a conclusão das obras estruturantes em todas as UTs
foi prolongado até março de
2017.
A primeira unidade a
finalizá-las, em março de
2016, foi a UT Vila Pinto,
com recursos de instituição privada (Instituto Renner), a qual investiu R$ 600
mil. Além de renovação do
layout produtivo (organização de operadores e maquinário no espaço físico),
foram providenciados novos cestos, mesas de ferro,
em substituição às de madeira, balança eletrônica,
empilhadeira semielétrica
(reduzindo a força humana
necessária para empilhar os
fardos), paleteira, carrinhos,
big bags, bombonas e ventiladores. A construção de um
prédio anexo ao centro de
triagem com refeitório, sanitários com chuveiros e dispensa para ferramentas fez
parte da reforma. No corredor de acesso à UT, instalou-se uma cobertura para
proteger os trabalhadores
das intempéries climáticas,
enquanto quadros de con-

trole de produção e placas
de localização e segurança
passaram a fazer companhia aos novos extintores
de incêndio pendurados
nas paredes. O ambiente
reformulado contribuiu para
criar um novo ânimo nos 31
associados do Centro de
Triagem da Vila Pinto, atesta a coordenadora administrativa Ana Paula Lima (filha
de Marli Medeiros, liderança
pioneira da reciclagem na
capital gaúcha):
– Um espaço limpo, organizado e saudável serve
de motivação e melhora a
autoestima de todos. Fora
isso, trabalhar em um ambiente que se assemelha
ao de uma indústria faz com
que as pessoas adquiram
mentalidade mais empreendedora.
Em março de 2016, outra parcela de UTs – Campo
da Tuca, UTC, Coopertinga,
Paraíba, Aterro Norte e Padre Cacique – aguardava
ansiosamente o momento
de iniciar as obras de reestruturação, contando para
isso, igualmente, com recursos privados (neste caso, da
ABIHPEC). A coordenadora
da UT Campo da Tuca, An-

gela Lemos, explica a razão
da ansiedade:
– Com as obras prontas,
será possível aumentar a
quantidade de recicladores
de 54 para 70, quem sabe
até 80. Geração de emprego
é prioridade para nós, afinal,
todo dia batem à porta pelo
menos dez pessoas à procura de trabalho.
Nesta época, as UTs Cavalhada, Novo Chocolatão
e Frederico Mentz haviam
aberto licitação para executar as obras estruturantes
com recursos do BNDES. No
caso da UT Cavalhada, que
abriga moradores da antiga
Vila Cai Cai (posicionada à
beira do Guaíba, junto ao
estádio Beira-Rio, do Internacional), transferidos para
o bairro Cavalhada em meados da década de 1990, a
reforma planejada se assemelhava à implementada na
UT Vila Pinto, exceto no que
diz respeito à manutenção
do sistema de triagem com
mesas, e não bancadas, em
função do perfil do grupo de
catadores. As demais unidades do sistema deveriam
abrir suas licitações ao longo dos meses seguintes à
medida que fossem conclu-
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Campo da Tuca
Criada ao redor do
campinho de futebol,
a comunidade da Tuca
é uma das áreas
da cidade que
mais necessita de
investimentos sociais. A
reforma da
UT permitirá aumentar
de 54 para 70 o número
de recicladores locais.
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Museu da Reciclagem
Acervo da UT São Pedro inclui
desde secador de cabelo,
refrigerantes e fluido para
isqueiro até telefone público,
enceradeira e coleções antigas
de jornais e revistas.

ídos os respectivos estudos
técnicos.

Melhorias
emergenciais

A partir do segundo semestre de 2014, enquanto
as obras civis de grande porte não eram efetuadas devido à demora da conclusão
dos estudos técnicos, foram
realizadas obras pontuais
em 12 unidades, com custo
total de R$ 367 mil, montante viabilizado por meio
de parcerias com empresas
privadas. A UT São Pedro,
por exemplo, foi beneficiada com recursos da Bunge
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para reformas no telhado
e na instalação elétrica. Ao
invés de recicladores profissionais, a UT localizada
no Hospital Psiquiátrico São
Pedro conta com o trabalho
de 47 pacientes oriundos de
CAPs (Centros de Atendimento Psicológico e Social)
do SUS (Sistema Único de
Saúde), Instituto Psiquiátrico
Forense Maurício Cardoso
e do próprio HPSP. É uma
iniciativa de reabilitação psicossocial também focada
em geração de renda, uma
vez que os pacientes recebem remuneração por hora
trabalhada.
No total, a Bunge investiu R$ 120 mil no Todos
Somos Porto Alegre, dando
prioridade às UTs que estavam impossibilitadas de receber recursos do BNDES
devido a pendências de regularização de licenciamento operacional e ambiental.
Por sua vez, a Ambev destinou a quantia de R$ 111
mil para a reformulação das
instalações elétricas de oito
centros de triagem. Empresas como Coca-Cola e Tetra
Pak e o Sinduscon/RS (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande

do Sul) também contribuíram para a realização de
reformas emergenciais nas
Unidades de Triagem.

Aprimoramento do
processo produtivo

Além de aperfeiçoar a
estrutura física das unidades
e conceder apoio à rotina dos
trabalhadores com a presença de assessores técnicos,
o Projeto 2 oportunizou atividades de treinamento e
qualificação às lideranças
dos catadores. As ações de
capacitação gerencial, que
visavam à melhoria da administração interna das unidades, se deram sob o comando dos próprios assessores,
no dia a dia de cada UT. Uma
nova frente se abriu com a
introdução do módulo de
MCPP (Melhoria Contínua de
Processo Produtivo), como
destaca Jacqueline Virti:
– Esta capacitação não
estava prevista na modelagem original do Programa,
mas mostrou-se necessária
frente às dificuldades que
surgiram ao longo do caminho. Isso comprova que é
necessário ter flexibilidade
para não se prender a um
planejamento engessado,

quando se está implantando um projeto de natureza
social.
As atividades de MCPP
buscam a formação de lideranças capacitadas a exercer um controle efetivo dos
dados relevantes de produção, além de alterar hábitos
enraizados, que significam
retrabalho, portanto, não
agregam valor. A partir da
identificação dos principais
obstáculos para a melhoria do processo produtivo,
um plano de alterações é
acordado com os líderes
da UT, tendo sua aplicação
monitorada regularmente
para que as metas sejam
efetivamente cumpridas. A
elaboração da metodologia
ficou a cargo da equipe da
Mãos Verdes – os aspectos
técnicos foram concebidos
pelos engenheiros Cassiano Tonheca e Felipe Goulart, cabendo à socióloga
Jacqueline Virti agregar
tópicos sociais e humanos
para aplicação aos grupos
de catadores. Nos primeiros 15 dias da atividade,
Cassiano, Felipe e Alessandro Soares (este contratado com recursos da
ABIHPEC) se revezaram
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Mudança de
atitude
Rosana do Amaral,
da UT Rubem
Berta: “Antes, se
alguém falava em
mudar as coisas,
comprava briga.
Agora, todos
produzem mais
e de modo mais
organizado”
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no atendimento diário às
UTs, cumprindo turnos de
oito horas em cada local.
Em seguida, os engenheiros passaram a comparecer às unidades apenas
duas vezes por semana,
delegando gradualmente
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as tarefas para as lideranças do grupo.
Primeira unidade a se
submeter ao MCPP, a UT
Rubem Berta concluiu as atividades de capacitação em
abril de 2016, obtendo excelentes resultados. A produção per capita subiu de 930
kg para 1.500 kg por mês,
ao passo que a capacidade de triagem aumentou de
3,1 para 4,6 cargas diárias.
Em certo momento, foi necessário solicitar ao DMLU
a ampliação da quantidade de cargas para que não
houvesse ociosidade, pois o
grupo consumia todo material disponível para a triagem
antes da próxima leva de
material reciclável ser recebida. Rosana Gonçalves do
Amaral, coordenadora-geral
da Associação de Reciclagem Ecológica Rubem Berta, gestora da UT, garante,
porém, que o principal efeito
positivo do MCPP foi propiciar a superação de certa
acomodação que até então
predominava na unidade:
– Se alguém falava
em mudar as coisas, comprava briga. Com ajuda dos
guris (os engenheiros do
Todos Somos Porto Alegre),

conseguimos melhorar o
ambiente de trabalho e as
pessoas passaram a produzir mais e de modo mais
organizado.
Em maio de 2016, foi a
vez de a UT Paraíba iniciar
as atividades do MCPP. Caçula entre as unidades de
triagem da capital gaúcha,
ela sequer existia antes da
implantação do Programa,
tendo sido instalada em
prédio próximo à Vila dos
Papeleiros, que abrigava
anteriormente uma oficina
de veículos do DMLU. Cerca
de 30 catadores trabalham
no local sob o comando de
líderes como Eloá Teresinha
Rodrigues da Silva, de 64
anos, tesoureira da Cooperativa Mãos Unidas Santa
Teresinha, responsável pela
UT. Ela se emociona ao recordar sua trajetória de vida:
– Depois de passar 21
anos puxando carrinho na
rua, embaixo de sol forte ou
com água até os joelhos esticando os braços para pegar
os sacos de lixo arrastados
pela enxurrada, entrei de
cabeça nesta experiência.
Nunca é tarde para aprender algo novo e aqui estou
eu, aprendendo uma nova

Aumento de
produtividade
Após os excelentes
resultados do
MCPP na UT
Rubem Berta,
as atividades
de capacitação
foram estendidas
a outras unidades,
a exemplo da UT
Paraíba.

linguagem, uma nova vida.
A seguir, a expectativa
era a de dar prosseguimento
aos trabalhos de MCPP nas
UTs Vila Pinto, Frederico
Mentz e Coopertinga.
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Curso de
cooperativismo

Entre as rubricas do
TSPOA que sofreram maior
atraso em sua execução,
destaca-se a contratação de
assessoria jurídica e contábil para auxiliar a transformação das associações de
catadores em cooperativas.
As contratações apenas
se efetivaram no início de
2016. A mudança do caráter
associativo é uma exigência
da lei que estabeleceu a Po-
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lítica Nacional de Resíduos
Sólidos e leva em conta que
entidades cooperativas possuem grau de governança
e prestação de contas mais
organizado e transparente.
Entre maio e novembro de 2015, os líderes das
UTs participaram de curso
de gestão em cooperativismo na Escoop/Faculdade
de Tecnologia do Cooperativismo, com direito a certificados de extensão universitária. Graças à parceria
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com a Ocergs (Sindicato e
Organização das Cooperativas do Estado do RS), foram ministradas 96 horas/
aula, distribuídas em oito
módulos. Em complemento
à parte teórica, cuja ênfase
recaía sobre conceitos de
empreendedorismo popular,
gestão de pessoas, organização documental e noções
de informática, as lideranças visitaram a Cooperativa
dos Recicladores de Dois
Irmãos, na região metropoli-

tana de Porto Alegre, considerada uma das mais avançadas do Brasil.

Intervenções
em UTs

Com a implantação do
Todos Somos Porto Alegre,
antigas relações de exploração entre líderes e catadores foram quebradas,
dando origem à intervenção em unidades nas quais
eram identificadas falta de
transparência, exploração
de trabalhadores, condições
sub-humanas de trabalho e
baixa produtividade. Nestes
casos, era suspenso o repasse de recursos do convênio do DMLU com as UTs.
Vercidino Albarello observa:
– Conversamos, orientamos, damos prazos, mas
quando não há manifestação da vontade de se equacionar o que está errado,
a liderança é convidada a
sair. Então, uma nova direção tem condições de retomar a unidade com os bons
trabalhadores que já estavam ali e também de abrir
espaço para outros que estão pedindo um lugar para
trabalhar.

Em agosto de 2014, a
partir de denúncia formulada
pelo Fórum dos Catadores,
representantes do DMLU e
da Mãos Verdes solicitaram
ao Ministério Público do Trabalho do RS a intervenção
na UT Aterro Norte, uma
das mais precárias de Porto
Alegre, construída sobre o
terreno do antigo Aterro Sanitário da Zona Norte, junto
às obras de prolongamento
da Avenida Severo Dullius. A
solicitação foi atendida pelo
procurador Rogério Fleischmann, que justifica:

Uma nova chance
Após a intervenção,
Josué da Roza
Moreira (pág. ao
lado) assumiu
a coordenação
com a missão
de reorganizar e
aumentar a produção
da UT Aterro Norte
(acima)
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Definindo
prioridades
Liderado por Gerno
Dias Prado (acima),
o novo grupo que
passou a trabalhar na
UT da Restinga busca
superar dificuldades e
incertezas com apoio
da assistente social
Fernanda Andrade
(pág. ao lado)
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– A ideia que pregamos é
a de que não exista nas UTs
a figura do patrão, do chefe,
daquele que concentra o poder e o dinheiro. Neste caso,
havia nitidamente uma relação de exploração do grupo
por uma pessoa, que, além
de ser muito impositiva, não
tinha transparência na relação com os outros associados, inclusive na partilha da
renda. Por isso, recomenda-
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mos – e a Prefeitura acolheu
– a retirada desta pessoa e
de algumas outras. Isso possibilitou que a unidade retornasse com novo fôlego em
uma relação mais horizontal.
Logo após a intervenção, teve início a operação
de reerguimento da unidade. Novas lideranças foram
capacitadas em cursos de
gestão e cooperativismo,
enquanto eram providenciadas aquisição de esteira e
reforma do sistema elétrico
do prédio. Fora isso, o espaço ficou mais arrumado e
limpo – antes, até filhote de
cobra coral circulava nos arredores, como assegura Marisa Santos da Rocha, de 62
anos, remanescente do grupo que ganhava o sustento
no antigo aterro sanitário.
– Comecei aos 24 anos
e estou até hoje trabalhando
com lixo. Não trabalhei nem
em casa de família, minha
vida toda foi só isso, diz ela.
A maior parte dos 24
recicladores reside na Vila
Dique, próxima ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, deslocando-se a pé ou
de bicicleta até o centro de
triagem, cujo acesso dos caminhões para descarga da

coleta seletiva é dificultado
pela falta de pavimentação
das ruas do entorno, especialmente em dias de chuva.
Como é comum acontecer
nas UTs, boa parte da família de Marisa trabalha junta
na triagem de materiais. Dos
dez netos, “três ou quatro”
(ela já perdeu as contas)
integram o grupo, incluindo Josué da Roza Moreira,
presidente da Cooperativa

de Trabalho Socioambiental
Mãos Unidas, responsável
pela UT. É a ele que Marisa
se socorre quando indagada
a respeito da grafia do próprio nome.
– É Marisa com s, não é,
Josué?
Uma das cinco beneficiadas com investimentos
da ABIHPEC, a UT Aterro
Norte deveria receber aporte de R$ 110 mil, distribuído

em três parcelas, para ser
aplicado em prioridades definidas pelo estudo técnico
que, em março de 2016, estava em fase de conclusão.
A partir do sucesso da intervenção ali promovida, verificou-se que outros locais
deveriam passar por medida semelhante, caso da UT
da Restinga, mantida pela
Associação Ecológica da
Restinga, que teve o con-
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A natureza
agradece
Abrigada em área do
DMLU, a UTC é a única
central de triagem da
cidade que dispõe de
horta e compostagem.
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vênio com o DMLU suspenso em outubro de 2015 por
descumprimento de normas
de higiene e contaminação
do solo. No mês seguinte,
a Coopertinga (Cooperativa de Reciclagem e Resí
duos Sólidos Urbanos), que
até então atuava em área
privada e, por essa razão,

Programa de Inclusão na Reciclagem

encontrava-se impossibilitada de aderir ao TSPOA,
passou a ocupar o galpão
da UT da Restinga e se integrou ao Programa. O prédio
que recebeu 40 novos recicladores estava bastante
deteriorado, como salienta
a assistente social Fernanda Andrade, assessora da
unidade:
– Tudo aqui ainda é muito incerto e dificultoso, por
isso, estamos definindo prioridades, como a pavimentação do acesso à unidade.
O grupo apresenta enorme
potencial e pode rapidamente ganhar organização e estrutura.
Igualmente
submetida
à intervenção, em maio de
2015, a UTH (Unidade de
Triagem Hospitalar) teve sua
gestão repassada ao grupo
que administra a UTC (Unidade de Triagem e Compostagem). Ambas as UTs estão
abrigadas em área do DMLU,
na Lomba do Pinheiro, zona
leste da capital gaúcha. A
UTC agrupa grande contingente de trabalhadores – cerca de uma centena – dentro
da área de 120 m2, onde a
triagem é feita em larga escala. A junção das unidades

deu origem à CoopLomb
(Cooperativa de Triagem e
Compostagem de Lixo Hospitalar e Resíduos Sólidos
Domiciliares da Lomba do
Pinheiro), que ocupava o
primeiro lugar no ranking do
sistema de triagem do DMLU
em março de 2016, com produção de 248 toneladas. Zuleica da Silva, presidente da
CoopLomb, afirma que, no
início da adesão ao Todos

Somos Porto Alegre, o grupo estava desanimado, mas,
com o avanço dos trabalhos,
passou a se sentir cada vez
mais confiante:
– Acreditamos no futuro
porque, no fundo, acreditamos em nós mesmos e em
nossas famílias, conclui Zuleica.

Em larga escala
Com 120 m2, a
UTC produz 240
toneladas por
mês, ocupando o
primeiro lugar no
ranking do sistema
de reciclagem da
capital gaúcha.
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VENDA INTEGRADA

A união faz
a força
Um dos desafios do
setor da reciclagem de
Porto Alegre é organizar
a comercialização
consorciada dos
materiais produzidos
nos centros de triagem.

Em junho de 2016, o DMLU
havia reunido as lideranças das
UTs para estimular a reflexão e
o debate acerca da implantação
de um modelo de venda integrada entre elas. As principais
dificuldades para a adoção da
medida se devem às relações
históricas estabelecidas entre
líderes de unidades e intermediários, como explica Jacqueline Virti:

Resultado positivo
A planilha nas mãos de Remi
Sosmoski, da Coopertinga, mostra que
as duas primeiras operações de venda
consorciada propiciaram aumento de
75% nos ganhos das cooperativas.
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– O catador estava habituado às condições de negócio do
intermediário. Além disso, não
havia integração entre as lideranças. Mas, à medida que passaram a conviver nos cursos de capacitação do Todos Somos Porto
Alegre, estabeleceu-se uma relação de confiança entre elas.
Após o encontro no DMLU,
foi criada uma comissão com
representantes das UTs dispostas a levar a ideia adiante,
ao mesmo tempo em que um
grupo de intercâmbio de informações na plataforma do
WhatsApp intensificava os laços de união. Em um primeiro
momento, nove UTs aderiram
à iniciativa: Aterro Norte, Campo da Tuca, Novo Chocolatão,
Coopertinga, Frederico Mentz,
Rubem Berta, UTC, UTH e Vila
Pinto. Outras duas centrais se
comprometeram a se juntar ao
grupo em curto prazo – UT Paraíba e UT São Pedro.
Em 3 de agosto de 2016,
foi efetuada a primeira operação integrada com volume de
29,3 T de material comercializado, correspondente ao faturamento de R$ 10.263,05. Doze
dias depois, foram vendidas
outras 15,2 T no valor total de
R$ 5.313,00. Nas duas operações, o preço do kg de material reciclado subiu de R$ 0,20

para R$ 0,35, aumento de 75%
em comparação com a comercialização fragmentada – no
total, este percentual significou
acréscimo de R$ 6,5 mil nos ganhos financeiros das UTs.
Em ambas as oportunidades, as cargas foram negociadas exclusivamente com a HCR
(Heidrich Cartões Reciclados),
empresa de Santa Catarina que
recicla as embalagens longa
vida da Tetra Pak para reutilização em segmentos como produção de telhas e divisórias de
escritórios – a legislação proíbe
o reaproveitamento pela indústria alimentícia devido ao risco
de contaminação. A intenção
é trabalhar de modo integrado
também na venda de plástico e
vidro, entre outros itens. Remi
Sosmoski, vice-presidente da
Coopertinga, que emite a nota
fiscal em nome de todas as centrais envolvidas, afirma:
– Surgiu a oportunidade e a
gente foi conversando uns com
os outros até a coisa dar certo.
Acredito que vai vingar.
Remi salienta que ainda
falta arrumar um local para armazenar e carregar o material
comercializado. Antonio Matos,
do Fórum de Catadores, sugere que a demanda seja suprida com a utilização de um dos
armazéns do Cais do Porto do

Guaíba (em fase de reforma e
revitalização, em 2016). Além
disso, seria necessária a aquisição de uma empilhadeira para
facilitar o carregamento.
Outro desafio é agregar
capacidade de beneficiamento
às UTs, como propõe o diretor
de Relações Institucionais da
Braskem, João Ruy Freire. A
ideia é implantar uma unidade
de beneficiamento na Restinga
capaz de absorver a produção
de 14 centros de triagem, por
meio da Lei da Solidariedade,
programa de incentivo fiscal do
governo do RS. A iniciativa é da
Braskem com a participação da
ACM (Associação Cristã de Moços).
– Se tudo der certo, as UTs
darão um salto de qualidade,
assegurando ganho substancial
de faturamento para os trabalhadores, salienta Freire.

Relação de
confiança
Jacqueline Virti,
coordenadorageral do Projeto
2, trabalhou para
romper laços
culturais que
dificultavam a
aproximação entre
as lideranças
das unidades de
triagem.
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PERFIL

Lição de vida
– Eu sou filha de carroceiros.
Nasci e me criei em cima de
uma carroça. Até ferrar um
cavalo eu sei.
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Quem conta é Núbia Luísa
dos Santos, de 27 anos, diretora financeira da Cooperativa
de Educação Ambiental e Reciclagem Sepé Tiarajú, sem
disfarçar o orgulho ao recordar
o passado. As lembranças estão guardadas como tesouro no
fundo da memória. O pai, seu
Carlos, fazia questão de levar
os filhos na garupa da carroça até a Escola Estadual José
Garibaldi, no Humaitá, e ainda
pedia ao guarda que abrisse o
portão para que os pequenos,
morrendo de vergonha – o estabelecimento recebia estudantes com padrão de renda bem
acima do patamar da família do
carroceiro – desembarcassem
no pátio. Na 4ª série, os alunos
combinaram compartilhar doces, salgadinhos e refrigerantes
em uma festinha de confraternização. Como se espiasse os
resíduos de cenas dolorosas na
tela da memória, Núbia relata:
– Passei o fim de semana
catando papel para comprar
um pacote de Miliopã (salgadinhos de milho com preço baixo) e suco em pó, que guardei
em uma garrafa PET. Fui com
minha prima para a festa, bem
faceira.
Só que os colegas que entre si compartilhavam nega ma-
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luca, rocambole e outras regalias se recusaram a repartir as
guloseimas com a filha do carroceiro. Foi a gota d’água: aos
12 anos, Núbia parou de estudar. Algum tempo depois, seu
Carlos se desfez de um dos cavalos para adquirir um terreno
na Ilha dos Marinheiros, já que
a área em que moravam seria
evacuada para a construção da
Arena do Grêmio. Desde então,
ele passou a alternar a catação
com o biscate de vigia noturno
no Humaitá, atividade que acabaria por lhe custar a vida, ceifada por um tiro disparado por
um meliante.
Tempos depois, Núbia
conseguiu vaga no centro de
reciclagem da Associação
Profetas da Ecologia, próximo
à ponte do Guaíba. Mas, por
desavenças com a coordenadora da unidade, preferiu descer o barranco junto aos trilhos
do metrô da Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre) com a mãe, dona Ilza,
e meia dúzia de dissidentes
para triar as sobras das atividades do galpão da Profetas,
embaixo de tapumes engendrados para proteção de sol e
chuva. Os recicladores subiam
o barranco com o material nas
costas, como formiguinhas,

saquinho por saquinho. Certo
dia, uma comissão de vereadores quis ouvir as reivindicações dos catadores das
redondezas. Diante da timidez
dos colegas, Núbia tomou a
palavra:
– Vocês vieram aqui para
fazer campanha política ou oferecer alguma alternativa de trabalho digno para esses jovens?
Eles não pretendem passar a
vida toda no lixo.
A ousadia da jovem chamou a atenção de vereadores
e lideranças comunitárias da região. O grupo de Núbia foi alojado, em 2011, na UT que estava
sendo instalada na Rua Frederico Mentz. Nascia a semente
da Cooperativa Sepé Tiarajú,
entidade que viria a se integrar,
três anos depois, ao Todos Somos Porto Alegre. Após retomar
os estudos no EJA (Educação
de Jovens e Adultos), a menina
que triava resíduos junto aos trilhos da Trensurb sonha em se
formar, no futuro, engenheira de
produção. Sem conter as lágrimas, ela sublinha:
– Sei o que é passar fome.
Na época em que andávamos
em cima da carroça, éramos
muito discriminados. A sociedade não tinha olhos para nós.
Mas a situação está mudando,

porque as pessoas começam a
se dar conta da importância do
nosso papel para a preservação
da natureza.
O desempenho da Cooperativa Sepé Tiaraju mostra
que os esforços da líder dos
catadores estão surtindo resultados – em março de 2016,
a UT Frederico Mentz alcan-

çou o maior faturamento per
capita entre as unidades integradas ao TSPOA, somando
R$ 1.520,00.
– O Programa trouxe para
nós uma visão técnica de gestão. Como já tínhamos a prática, foi como unir o útil ao agradável, compara Núbia, desta
vez abrindo um largo sorriso.
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Asas de fênix
Eles se conheceram pirralhos
nas vielas da antiga Vila
Chocolatão e compartilharam
uma vida de luta e sacrifícios.
Hoje, representam a nova
geração de líderes que está
ajudando a comunidade a
dar a volta por cima, com
resultados positivos no novo
centro de triagem implantado
no Morro Santana.

Flávio da Silva Januário, de
21 anos, natural de Camboriú
(SC), veio ainda criança com
os pais e treze irmãos para Porto Alegre em busca de melhor
sorte na vida. O pai, paulista,
desde sempre puxava carrinho
pelas ruas, enquanto a mãe,
catarinense, vendia frutas nas
esquinas. Jéssica da Silva Borges, com 25 anos, também se
criou em meio às atividades de
catação – a mãe, Maria Salete,
foi uma das primeiras integrantes da associação de catadores
da Chocolatão, antes da transferência dos moradores da vila
para o Morro Santana, em 2011,
após uma sequência de incêndios na área que ocupavam no
Centro da capital gaúcha.
Certo dia, Jéssica deparou
com a mãe chorando em um
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canto da casa por não ter o que
dar de comer para as crianças.
Decidida, a menina pôs o irmão
caçula, João Vitor, com apenas
um ano de vida, dentro de uma
caixa de papelão sobre o carrinho e saiu para juntar material
reciclável pela área central da cidade. Assim, aos 11 anos de idade, Jéssica conheceu as agruras
e sutilezas da catação de rua:
– Tínhamos madrinhas, senhoras que achavam bonitinhas
aquelas crianças e nos presenteavam com comida e sapatos,
principalmente em épocas festivas como Páscoa ou Natal,
quando as pessoas ficam com
o coração mole. A confiança era
tanta que, volta e meia, eu limpava quintais para ganhar um troco.
Os atalhos da vida fizeram
com que Flávio se casasse
com a irmã de Jéssica, Marcela. Além do vínculo familiar,
eles repartem a coragem de
enfrentar desafios. Em fevereiro de 2015, a situação da Associação de Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão,
gestora da UT Novo Chocolatão, não era nada confortável:
devido a falhas na prestação
de contas, os recursos do convênio com o DMLU haviam
sido suspensos e não sobrou
dinheiro sequer para pagar a
conta de luz. A instabilidade
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Confiança e
determinação
Jéssica da Silva
Borges puxava
carrinho com os
irmãos no Centro
da cidade e hoje é
uma das lideranças
da UT Novo
Chocolatão: “Às
vezes, me belisco
porque parece
que estou em um
sonho impossível
de se imaginar”
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atingiu grau máximo quando
a entidade foi assaltada no dia
de pagamento dos associados,
que era feito em cash, o que
provocou o fechamento temporário da unidade. Jéssica decidiu, então, concorrer à eleição
da nova diretoria, pensando
principalmente nas pessoas
que estavam sem trabalho e
precisavam que a UT reabrisse
para sustentar suas famílias.
– O Albarello (Vercidino
Albarello, diretor-adjunto do
DMLU) tinha avisado que aquela seria a última oportunidade.
Se não desse certo, haveria
intervenção. A primeira coisa
que pensei foi que eu não queria a presidência, porque sou
meio esquentada e, quando fico
braba, sai debaixo. Convenci o
Flávio, que é mais calmo, a assumir a bronca.
Flávio intervém:
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– A gente se complementa.
Sou mais tranquilo e tento sempre me colocar no lugar das pessoas. Gosto de esperar a oportunidade para me manifestar.
Os resultados alcançados
de lá para cá são promissores.
Quando houve a troca de diretoria, a remuneração per capita
era de R$ 400. Um ano depois,
mais que dobrou, batendo na
marca de R$ 958. Por essa época, o grupo recebeu os uniformes de trabalho com o símbolo
de uma fênix no lado esquerdo
do peito, sugestão de Flávio
para reforçar a ideia de que a
Vila Chocolatão renasceu das
cinzas. Indagada a respeito do
que mudou na vida daquela menina de 11 anos de idade, que
puxava carrinho com os irmãos,
até se transformar na líder dos
recicladores da UT Novo Chocolatão, Jéssica responde que

Volta por cima
Flávio da Silva Januário
com o novo uniforme
da UT, que tem a fênix
no distintivo (pág. ao
lado), e jogando futebol
com Taison, ex-craque
do Internacional, ainda
no tempo da antiga Vila
Chocolatão.

passou a ter um olhar diferente
para a vida:
– Sei quando existe sinceridade e onde está a maldade.
Às vezes, me belisco porque
parece que estou em um sonho
impossível de se imaginar. A
gente começa a ver os objetivos sendo atingidos e sabe que
tem condições de chegar ainda
mais longe. As pessoas ainda
vão ouvir falar muito de nós.
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Muito além do miojo
As UTs Anjos da Ecologia
e Reciclando pela Vida
dividem uma área cedida
pela prefeitura de Porto
Alegre à Superintendência
de Portos e Hidrovias, que
está integrada ao projeto
de revitalização do Cais
Mauá. Diante da incerteza
quanto à permanência no
local, o futuro das unidades
encontra-se indefinido e,
com isso, elas não estão
aptas a receber os recursos
do BNDES para obras de
reestruturação. Resta como
alternativa a aquisição de
equipamentos (que poderão
ser transportados para outros
locais), além de melhorias
emergenciais como reformas
de escritório, vestiários
e banheiros. Justamente
devido à impossibilidade
de investimentos de grande
porte, o desempenho positivo
de ambas as UTs surpreende
os técnicos do Todos Somos
Porto Alegre.
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A UT Anjos da Ecologia,
por exemplo, obteve o melhor
índice de produção per capita
em março de 2016, com 4,3 T,
mais do que o dobro da média
alcançada pelo sistema de triagem da capital gaúcha. Simone
Pinheiro, assistente social que
presta assessoria às duas UTs,
acredita que a transformação
passou, por um lado, pela ação
determinada e eficiente da coordenação e, de outra parte,
pela percepção do grupo acerca da necessidade de aumentar
a produtividade para melhorar
sua condição de vida.
– As mudanças foram feitas
gradativamente, como quem
come o mingau pelas beiradas,
observa Simone.
Antes de assumir a presidência da Associação Anjos da
Ecologia, em junho de 2014, Juliano Goularte dos Reis, de 34
anos, foi camelô e vendedor de
CDs e DVDs piratas até cansar
de bater perna para fugir dos
fiscais da Prefeitura. Nessas
ocasiões, tinha que juntar as
tralhas rapidamente e correr
rua abaixo. Nisso, perdia muita
mercadoria. Quando começou
a trabalhar na UT, a produção
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incipiente mal dava para a alimentação:
– Rapaz, não gosto nem de
lembrar. Quando batia 15 para
o meio-dia, vendíamos latinhas
de refrigerante para comprar
miojo, a única refeição do dia.
Emagreci nove quilos em um
mês. Hoje, a gente almoça carreteiro e depois ainda come pão
com margarina e mortadela no
lanche. É um luxo!
Dos 22 catadores da Anjos
da Ecologia, 16 são mulheres,
muitas delas mães solteiras,
como Iara Alves Dias, de 38
anos, que sustenta três filhos.
A presença de mulheres que
exercem o posto de chefe de
família é uma característica
comum aos centros de reciclagem. Iara perdeu todos os pertences no incêndio que destruiu
uma centena de casas na Vila
Liberdade, em janeiro de 2013.
Desde então, aos poucos, está
comprando tudo de novo. Ela
comenta:
– Aqui estou reconstruindo
a minha vida. Nunca senti vergonha de reciclar o lixo. É um
trabalho como outro qualquer.
Vergonha é não ter trabalho e
fazer coisas erradas.
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A Poderosa
Em meados da década de 1980,
após muita capina sob o sol,
Marina Souza da Luz veio da
região de Carazinho para a capital
do Estado “com uma mão na
frente e outra atrás”, como faz
questão de salientar, ao lado do
marido e do filho pequeno. A
princípio, a família se acomodou
na residência de duas peças de
uma irmã dela, no Morro da Polícia.
O aperto era grande, tanto que,
certo dia, deu a louca em Marina
e ela invadiu um terreno ali por
perto para construir sua casinha
própria. Na época, o esposo de
Marina – Antônio Juarez, o Índio
– passava mais tempo na bodega
do que no lar. Em uma noite,
como quem comete desatino,
Índio vendeu a casa para pagar a
cachaça. Sem moradia, ela deixou
a criança com a irmã – sabia que,
se ficasse com o menino, corria o
risco de perdê-lo por intervenção
do Juizado de Menor –, para se
instalar com o marido ao relento,
catando resíduos recicláveis para
sobreviver.
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Quem vive na rua sabe
que, embora possa ser, às vezes, fria e cruel, a vida também
estende a mão a quem merece. A moradora de um prédio
residencial criou empatia com
aquela moça abnegada, que
recolhia os restos de material
de consumo das famílias das
cercanias, e resolveu ajudá-la.
Conversa vai, conversa vem,
deu dinheiro para a compra de
uma barraca, o que possibilitou
a Marina fincar âncora com Índio no Parque da Harmonia.
Em pouco tempo, ela passou a
liderar, junto com a assistente
social Sônia de Mesquita (leia
mais sobre Sônia à pág. 138),
um movimento de moradores
no local. Para evitar confusão,
a primeira providência foi separar os catadores de acordo com
o vício de cada um. O acampamento dividiu-se, assim, entre
as barracas da loló (entorpecente à base de éter e clorofórmio), da beberagem e da pedra
(crack). Sobrou espaço para a
barraca “de família”, onde Marina vivia com Índio, mais um
pessoal de Butiá e um senhor
de idade que veio de Erechim
com a mulher e o filho. Apesar
das medidas preventivas, não
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era fácil administrar a bagunça.
Muitas vezes, era preciso chamar a Brigada Militar e o SAMU
por causa das brigas.
A liderança de Sônia e Marina causou boa impressão ao
poder público, a ponto de a Prefeitura promover a transferência dos moradores do parque
para área próxima ao estádio
Beira-Rio, onde foi erguido o
galpão que, mais tarde, daria
origem à UT Padre Cacique.
Como secretária e braço-direito de Sônia, Marina acrescentou experiência administrativa
à sua reconhecida habilidade
de organizar pessoas. Em dezembro de 2004, ela passaria
a comandar seu próprio centro
de triagem, plantado em um terreno com mato até a altura do
pescoço, junto ao túnel sob a
Avenida Castelo Branco (atual
Avenida da Legalidade), onde
vivia um grupo de desgarrados
da sociedade em meio a atividades de roubo e prostituição.
Com a mão forte de Índio (já livre do alcoolismo), ela
capinou a área, puxou fio de
luz do poste da rua e instalou
cano para compartilhar a água
da adjacente 17ª Delegacia de
Polícia, não sem antes se apre-

sentar ao delegado para explicar seus bons motivos para cometer tal atrevimento, o que lhe
rendeu salvaguardas. Quando
os policiais invadiam o túnel,
preservavam os catadores de
qualquer impacto da abordagem, embora, pelo menos em
uma ocasião, o filho de Marina
tenha passado pelo constrangimento de ser confundido com
os infratores da lei. Marina viu

a foto do rapaz com os braços
erguidos junto à parede na capa
do jornal que viera noticiar a batida policial.
– Rasguei, não quis guardar a lembrança, relembra, sem
conter as lágrimas.
Em março de 2016, a UT
Reciclando Pela Vida obteve o
segundo melhor índice de desempenho entre as unidades
que participam do Todos So-

mos Porto Alegre, com produção per capita de 4 T e faturamento individual de R$ 1.469.
A assessora Simone Pinheiro
atribui grande parte deste resultado à atuação da presidente da associação:
– Marina transmite confiança ao tratar a todos de forma
clara e transparente, além de
ter uma visão empresarial que
se destaca em relação a outras
lideranças.
Bem que Marina tentou
ajudar os moradores do túnel,
dando-lhes vagas no galpão,
mas quem disse que se adaptaram? Só três se incorporaram à triagem e estão com ela
até hoje – Leandro, Marcelo e
Butiá –, os demais juntaram
as tralhas e se mudaram para
baixo do viaduto da Conceição.
Apesar disso, a gratidão por
ter-lhes oferecido oportunidade de trabalho persiste. Toda a
vez que Marina da Luz passa
perto do viaduto, ouve alguém
chamar-lhe pelo apelido que
ganhou graças à obstinação e
à força de vontade demonstradas ao longo de uma vida plena de conquistas:
– E aí, Poderosa, como vão
as coisas?
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A rainha do kibutz
Sobre a mesa do
escritório, repousam a
caixinha de música em
formato de máquina de
costura em miniatura e a
escultura de metal com
o casal de anjos, como
estatuetas recolhidas da
atividade de triagem de
materiais recicláveis.
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– Tudo lixo!, exclama, com
ironia, Sônia Holmost de Mesquita, assistente social que preside a Associação de Catadores da Padre Cacique.
O pai, advogado de origem
espanhola que se radicou em
Santana do Livramento, tinha
nome cristão – Jesus Homost –,
mas era militante do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão.
No período da ditadura militar,
dona Hordália (mãe de Sônia)
rasgou todos os registros que
denunciavam a história de vida
do marido com medo de que
ele fosse preso. Quem sabe
por ideologia ou, mais provável,
devido à generosidade, Jesus
construiu dois galpões no fundo
do quintal de casa para alojar
moradores de rua.
– Eu me criei em uma espécie de kibutz em que eu era a
rainha. Inconscientemente, repeti a história de meu pai ao me
apaixonar pela população de
rua, um povo que não tem voz.
Precisei fazer terapia durante
muitos anos para entender isso.
Em 1974, ela veio para
Porto Alegre a fim de estudar
na PUCRS, onde se formou
assistente social, iniciando um
trabalho junto aos moradores
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de rua nos parques da capital
gaúcha. A ação ganhou vulto
até se transformar, na década
seguinte, em um acampamento
no Parque Marinha do Brasil,
que chegou a ter 5 mil moradores cadastrados, em 1989. O
passo seguinte foi a ocupação
de área cedida pela Prefeitura, junto ao estádio Beira-Rio,
onde parte dos acampados se
instalou em um galpão erguido
às pressas, no qual lonas pretas se travestiam de divisórias
internas para dar um mínimo de
privacidade. Em 1991, foi criada a Associação de Catadores
da Padre Cacique, com apoio
de Genuíno Pedro Moser, dono
da Embapel Reciclagem, que
emprestou prensa e balança
e se dispôs a comprar o papel
reciclado para revendê-lo à indústria. Não tardou para que a
UT fosse abastecida pela coleta
seletiva do DMLU, permanecendo no local até as vésperas
da Copa do Mundo de 2014.
A unidade foi reinaugurada em 5 de junho de 2015 em
um prédio novo em folha, com
1,5 mil m² distribuídos entre
salão de operações, escritório,
cozinha, refeitório e vestiário
com chuveiros, na Restinga.

O local tem capacidade de
acolher 80 trabalhadores, mas
conta com apenas 38, devido
à precariedade do sistema de
energia elétrica. A CEEE bem
que providenciou o abastecimento, mas aí houve três invasões em terrenos do entorno
que sugaram a carga previamente destinada à UT – Sônia
calcula que três mil pessoas

tenham estabelecido ligações
clandestinas de luz na região.
De improviso, um gerador assegura o funcionamento das
prensas, mas o pessoal da UT
trabalha às escuras. Por isso,
os recursos destinados pela
ABIHPEC, parceira do Todos
Somos Porto Alegre, serão
aplicados prioritariamente na
montagem de uma subesta-

ção de energia elétrica. Sônia
contabiliza:
– Diariamente, de 15 a 20
novas inscrições são feitas na
fila de espera. Com a subestação, esperamos gerar emprego
e renda para a população da
Restinga, um bairro com elevadas demandas sociais.
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Novas instalações
Inaugurada em junho de 2015, na
Restinga, a nova UT Padre Cacique
possui 1,5 mil m², com salão de
operações, escritório, cozinha,
refeitório e vestiários. Poderia acolher
80 trabalhadores, mas tem só 38
devido à precariedade do sistema
de energia causada por ligações
clandestinas de luz na região
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Um plano de
educação ambiental
Quando o programa Todos Somos Porto
Alegre começou a ser implantado, o sistema
de coleta e triagem de resíduos sólidos
da capital gaúcha operava no limite de
sua capacidade. Naquele momento, era
indicado que não houvesse uma expansão da
separação doméstica de materiais, uma vez
que o sistema não daria conta da elevação
da demanda. Esperava-se que a estrutura
de coleta, triagem e comercialização
alcançasse capacidade de absorver escalas
superiores para que, só então, se buscasse
maior adesão ao sistema. Por essa razão,
as ações de comunicação e marketing
do TSPOA não possuíam, a princípio, a
ambição de gerar impacto imediato no
sistema de reciclagem. Os esforços estavam
dirigidos, prioritariamente, a preparar as
gerações futuras para a separação correta
dos resíduos pós-consumo por meio de um
trabalho desenvolvido junto aos educadores,
que passavam os conhecimentos adquiridos
para seus alunos.

Dois fatores contribuíram para alterar este quadro: de um lado, a evolução
das ações do Projeto 2, que
propiciou a reestruturação
das unidades populares de
triagem com elevação da
quantidade de materiais reciclados; de outra parte, a
assinatura de novo e ambicioso contrato público para a
coleta seletiva municipal, em
28 de setembro de 2015, o
qual ampliou o serviço para
três vezes por semana em
19 bairros e para 100% das
ruas que comportam a entrada de caminhões.
As duas variáveis dotaram o sistema de nova capacidade já no curto prazo, de
tal modo que a situação se
inverteu e já se poderia antever a existência de riscos
de desabastecimento nas
UTs por insuficiência de materiais disponíveis para reciclagem. Estavam dadas, assim, as condições propícias
para a implantação em sua
plenitude do terceiro eixo do
Todos Somos Porto Alegre,
o Projeto 3, cujo principal
objetivo é orientar a população a separar os resíduos
sólidos pós-consumo de forma adequada, possibilitando
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capacidade de se encantar
facilmente com as pessoas
e a vontade de transmitir os
conhecimentos que adquiriu
dentro das UTs:
– Eu me tornei uma engenheira com uma feição
mais humana, por assim dizer. Penso que este é, por
sinal, um dos elementos
inovadores do Todos Somos
Porto Alegre: a junção da
técnica com a sensibilidade
social.
O raciocínio de Amanda
é simples: se a experiência
de conhecer de perto uma
unidade de triagem havia
lhe tocado fundo, a ponto

materiais quase que triplicaria a oferta de matéria-prima
para os centros de triagem,
expandindo as vagas de emprego e renda para centenas
de pessoas.

Ação de
conscientização
Com a implantação
da Estação Recicla
POA em áreas de
grande concentração
de público,
as iniciativas
ultrapassaram
os muros das
escolas para atingir
o conjunto da
sociedade.
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o ingresso de maior volume
de cargas da coleta seletiva
no interior das UTs e, consequentemente, a elevação da
renda média mensal dos trabalhadores de cooperativas
e associações e da escala
de materiais redestinados
ao mercado.
Já não era sem tempo.
Em 2016, os dados disponíveis indicavam que, diariamente e de modo indevido,
276 toneladas de resíduos
recicláveis iam parar no
aterro sanitário que atende à
capital gaúcha. Caso fosse
corretamente direcionado às
UTs, esse enorme volume de
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Desde que se integrou à
equipe da Cooperativa Mãos
Verdes, em 2013, Amanda
Latosinski, coordenadora do
projeto de Educação Ambiental do TSPOA, participou de uma série de atividades no “chão da fábrica”,
como ela gosta de frisar,
entre as quais, a elaboração
de estudos técnicos para a
reformulação dos centros
de triagem. Não bastasse o
desafio profissional, a imersão nas UTs representou
para a jovem engenheira de
produção uma trajetória de
autoconhecimento.
Como
os demais engenheiros envolvidos no Programa, ela
incorpora os aspectos técnicos pertinentes à adaptação
do sistema produtivo das
unidades para a melhoria
da renda dos recicladores.
Mas, ao longo do processo,
descobriu em si habilidades
que desconhecia, como a

Acervo Braskem

Técnica e
sensibilidade social

de mudar sua percepção do
processo de reciclagem, talvez fosse possível também
alterar o comportamento
das outras pessoas. Quem
sabe, assim, os materiais
recolhidos pela coleta seletiva poderiam aumentar em
volume e ainda ganhar um
salto qualitativo, deixando
de conter pilhas, lâmpadas,
óleo de cozinha, restos de
comida ou artigos sanitários,
entre tantos itens inadequados. Com essa certeza, ela
se engajou no Projeto 3 do
TSPOA, voltado – como já
vimos – em sua primeira
fase para uma ação priorita-

Por dentro
da inovação
A iniciativa
abrangia uma visita
de professores
às instalações da
Braskem, no Polo
Petroquímico de
Triunfo, incluindo
a área de novas
tecnologias
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Ciclo completo

Acervo Braskem

Fotos: Acervo Braskem

O Caminhos da Reciclagem
terminava na Suzuki
Recicladora, fábrica de móveis
produzidos a partir de material
plástico reciclado.

riamente direcionada ao público escolar.
Primeira iniciativa do Projeto 3, desenvolvida sob a liderança de Daniel Fleischer,
da Braskem, e com a participação do Sinepe/RS (Sindicato do Ensino Privado do
RS), o Caminhos da Reciclagem consistia em uma visita
guiada de professores de Ensino Fundamental e Médio e
de universidades com o objetivo de mostrar-lhes, em apenas um dia, as etapas do ciclo
do plástico, desde a produção
até a aplicação dos resíduos
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reciclados em outra área industrial. Os educadores eram
conduzidos inicialmente até
a unidade da Braskem no
Polo Petroquímico de Triunfo,
onde observavam as atividades de produção, o Centro de
Tecnologia e Pesquisa e a Estação de Tratamento Ambiental da empresa. Mais tarde, o
grupo se dirigia à Unidade de
Triagem da Cooperativa dos
Recicladores de Dois Irmãos,
onde parte dos resíduos do
processo produtivo é reciclada. Neste mesmo município,
ao final da tarde, os professo-
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res visitavam a Suzuki Recicladora, fábrica de mobiliário
produzido a partir de resíduo
plástico.
Entre 2013 e 2015, o Caminhos da Reciclagem registrou 26 visitas com 486 participantes, sendo que todas as
27 escolas contempladas no
primeiro ano do projeto eram
particulares, situação que
se alterou essencialmente
em 2015, quando 58% das
instituições de ensino contempladas pertenciam à rede
pública. O planejamento da
ação previa palestras duran-

te as visitas, com distribuição
de peças informativas aos
participantes, além de envio
de material de apoio pedagógico às escolas. De volta
à sala de aula, os professores transmitiam aos alunos
o conhecimento vivenciado
acerca do ciclo de vida do
material plástico e os benefícios que a reciclagem traz
para a sociedade em sua dimensão econômica, social e
ambiental.
Vinte e seis estudantes
de cinco colégios (Anchieta, Farroupilha, Israelita,

São Judas Tadeu e Rainha
do Brasil), em especial, se
engajaram com maior vigor
nas atividades pós-visitas,
instigando a comunidade
escolar a organizar a gestão
de resíduos de modo a atingir o patamar de lixo zero.
Neste período, os alunos
trabalharam com a plataforma Edukatu, ferramenta
online que apresenta conteúdos relacionados à sustentabilidade com aspectos
lúdicos inspirados em jogos
de videogame. Os esforços
no ambiente escolar se ali-

nharam aos objetivos e metas da Semana Lixo Zero,
promovida pelo Instituto Lixo
Zero Brasil para estimular o
debate acerca da gestão de
resíduos sólidos em várias
cidades brasileiras. No caso
de Porto Alegre, o evento
foi realizado em novembro
de 2014 e outubro de 2015.
Amanda destaca:
– Tivemos a preocupação de convergir os movimentos do Projeto 3 com a
agenda de sustentabilidade
da cidade.

Espaço
itinerante

No segundo semestre de
2015, após três anos de execução do Caminhos da Re-
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ciclagem, o Projeto 3 entrou
em nova fase, ultrapassando
os muros das escolas para
atingir o conjunto da sociedade. Amanda observa:
– Trabalhar exclusivamente com professores representou uma experiência
rica, que gerou resultados positivos, mas percebemos que
havia chegado o momento de
mudar o público-alvo.
Surgiu, então, a ideia de
montar em locais estratégicos da cidade a Estação
Recicla POA, um espaço interativo criado para mostrar
ao público a importância da
separação correta de resíduos, além de promover o
engajamento do cidadão na
coleta seletiva através da
demonstração do trabalho
realizado pelos catadores
e da transmissão de informações sobre o sistema de
reciclagem de Porto Alegre.
A estação itinerante opera
como um verdadeiro centro
de triagem, embora tenha
objetivos meramente didáticos e não de produção. Após
a entrega de uma carga de
resíduos pelo caminhão do
DMLU, cinco catadores se
revezam na separação dos
materiais, ao mesmo tempo
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em que esclarecem dúvidas
dos espectadores acerca da
separação dos materiais e
mostram como a reciclagem
pode gerar renda para suas
famílias. No total, 21 trabalhadores das UTs haviam
participado do projeto até
março de 2016, recebendo
remuneração e certificado
de agente ambiental.
Em 2015, em parceria
com a Braskem e a Triunfo
Concepa, a Estação Recicla
POA foi montada em áreas
de grande concentração de
público como Largo Glênio
Peres e os Parques da Redenção e Maurício Sirotsky
Sobrinho (durante o Acampamento Farroupilha), além
da Ilha da Pintada em meio
ao Pescando Lixo, evento
organizado pela comunidade
de pescadores. No primeiro
semestre de 2016, apareceu
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no Largo Glênio Peres e na
Redenção, durante a Virada
Sustentável de Porto Alegre,
um movimento de mobilização colaborativa em prol
da sustentabilidade desenvolvido de 31 de março a 3
de abril; no Shopping Total,
na comemoração do Dia do
Meio Ambiente, em 5 de junho; e na Esplanada da Assembleia Legislativa do RS,
durante a 5ª edição do seminário Cidade Bem Tratada,
promovido pela Fundação
Mata Atlântica e Ecossistemas, nos dias 20 e 21 de
junho.

Ações de
comunicação

Outra frente de atuação
do Projeto 3 buscou potencializar e qualificar a campanha de educação ambiental
do Município, igualmente

Estação
Recicla POA
Em 2015, a
Estação Recicla
POA foi montada
em quatro
ocasiões, com
público de 3.080
pessoas.
Para 2016, a
projeção era
realizar pelo
menos mais
cinco edições do
projeto.
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Dinâmico e interativo
Outra frente de
atuação do Projeto
3 buscou qualificar
a campanha de
educação ambiental
nas redes sociais,
utilizando plataformas
como website e
Facebook.
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denominada Recicla POA,
que tinha sido lançada em 7
de julho de 2015, dia em que
Porto Alegre completou 25
anos da implantação da coleta seletiva pública. Havia
o consenso de que uma das
formas de aprimorar os processos de comunicação até
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então utilizados para sensibilizar a opinião pública era
a aplicação de ferramentas
digitais.
Com apoio da Procempa, foi criado em 20 de maio
de 2016 o website específico da campanha Recicla
POA (www.reciclaportoalegre.com.br), que, além de
orientar a população sobre
o sistema de coleta seletiva da cidade, disponibiliza
materiais para download no
formato de guias de boas
práticas da separação de resíduos. O portal permite ainda acesso de maneira rápida
aos horários da coleta domiciliar e seletiva e aos pontos
de recolhimento de resíduos
especiais. Paralelamente,
entendia-se que era preciso
manter uma atuação ainda
mais intensa e constante
nas redes sociais, de modo
a impulsionar a divulgação
das informações sobre o
sistema de reciclagem com
uma linguagem dinâmica e
interativa, o que resultou na
produção de páginas atualizadas da campanha Recicla
POA em plataformas como o
Facebook.
Além de sensibilizar
a população por meio de
ações de comunicação, o

Projeto 3 buscou também
empoderar os cidadãos para
transformá-los em multiplicadores do processo de
reciclagem. Com este objetivo, foi lançado em 20 de
maio de 2016 o Movimento
Recicla POA(1), estratégia
de abordagem bastante próxima do dia a dia dos porto-alegrenses, inicialmente
desenvolvida como projetopiloto no bairro São Geraldo, escolhido por apresentar
baixo índice de coleta de
materiais recicláveis e ainda
sofrer a ação de catadores
informais. Além disso, a área
integra o 4º Distrito de Porto
Alegre, no qual estão sendo
concebidas diversas iniciativas de revitalização para a
criação de zona de inovação
e polo de economia criativa.
Posteriormente, a intenção é
ampliar as ações para que o
movimento atinja outras regiões da cidade.
Em junho de 2016, foi
realizada a capacitação de
53 agentes voluntários na
UniRitter (Centro Universitário Ritter dos Reis), com
quatro horas e meia de duração. Estavam planejadas
mais duas capacitações semelhantes para o ano de
2016. A atividade de treina-

mento se concentrou no estudo de particularidades da
reciclagem de resíduos e na
habilitação dos agentes ambientais como multiplicadores das informações sobre
o correto encaminhamento
dos mais variados tipos de
materiais. Após a capacitação, os voluntários realizaram visitas a condomínios,
residências, entidades e empresas, cadastrando indivíduos que lidam diretamente
com a separação dos materiais descartáveis, como
chefes de família, síndicos,
encarregados da limpeza,
etc., para que estes se tornassem multiplicadores da
causa da reciclagem no
bairro. Com isso, fechou-se
um círculo virtuoso de envolvimento direto da cidadania
na consolidação das boas
práticas de reciclagem em
Porto Alegre.

Sensibilidade
Amanda Latosinski,
da Mãos Verdes:
a aplicação de
metodologias da
engenharia com uma
interface humana.

(1)
Lançado pelo TSPOA, SMGL e DMLU, o Movimento Recicla POA conta
com o apoio da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
(Abes), Cooperativa Mãos Verdes, Instituto Lixo Zero Brasil, Núcleo Estadual
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Fundação Gaia,
Uniritter, IFRS, UFRGS, Unisinos, ABIHPEC, Mandala, Pasárgada – Oficina
de Sustentabilidade, Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre (Zispoa),
Horteria, Re-Ciclo, Instituto Saberes e Cuidados Ambientais e das Secretarias do Meio Ambiente (Smam) e de Urbanismo (Smurb) de Porto Alegre.
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Perspectiva

de futuro
Como ação civilizatória, que estendeu os braços
em direção a um extrato social que, até então, não
havia sido alvo de nenhuma estratégia do poder público com foco em suas características, o programa
Todos Somos Porto Alegre deverá se transformar em
política pública permanente, entre outras razões, por
prestar um serviço extremamente relevante para a
cidade. A perspectiva é a de que, em breve, as UTs
atuem como consórcio na comercialização dos materiais. No caso dos carroceiros, não será mais necessário manter um sistema de monitoramento em
todos os bairros, bastando o atendimento de casos
específicos. Contudo, permanecerá o desafio de se
encontrar uma alternativa de geração de renda e trabalho para os carrinheiros, uma vez que, em relação
a este contingente da população de catadores, as
metas estabelecidas ainda não foram atingidas. Portanto, esta parcela da população da capital gaúcha
ainda demandará atenção, cuidado e atendimento e
continuará pressionando a agenda pública em busca
de soluções para sua condição de miserabilidade.
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Abertura de
novas fronteiras
para a civilização
Reflexões de ordem ético-moral
a respeito do que representa a
experiência cívica do Todos Somos
Porto Alegre em termos de políticas
públicas

LÉO VOIGT
Diretor da
Cooperativa
Mãos Verdes

O programa Todos Somos
Porto Alegre é uma política pública criada para beneficiar uma
população que, até então, não
havia sido alvo de nenhuma
estratégia focada nas características deste perfil. É preciso
compreender a iniciativa como
parte de um movimento orgânico, que sintoniza Porto Alegre
com a história recente do Brasil. Desde meados da década
de 1980, com o encerramento
dos governos militares, o País
vem promovendo a proteção
e a busca da inclusão de novos segmentos sociais que
estavam fora do alcance dos
direitos sociais básicos – notadamente os que retiram o sustento das atividades informais
da economia, as crianças em
situação de risco, os idosos, os
pobres sem renda e sem trabalho, etc. Restam poucos perfis
ainda não atendidos por esse

gigantesco esforço coletivo da
nação, embora numericamente
cada um deles seja relevante.
Um deles, talvez o que suscite
maiores dificuldades, é o das
pessoas com sofrimento psíquico e transtornos mentais. Outro
é o dos moradores de rua, que
às vezes se confundem com o
primeiro. A terceira parcela de
excluídos que ainda necessita de políticas especializadas
é a dos catadores de resíduos
sólidos recicláveis do pós-consumo doméstico. É importante
salientar que os catadores não
se confundem com os moradores de rua, uma vez que, ao
contrário destes, possuem uma
atividade produtiva regular e
dela auferem recursos financeiros frequentes.
Outra distinção importante
a se fazer é a de que há dois
extratos de catadores. Aqueles
que estão dentro das Unidades

de Triagem, em certa medida,
já possuem rotina, abrigo e
vínculo, além de trabalhar produtivamente em grupo, o que
os coloca em circunstâncias
distintas do catador de rua, este
um ser fragmentário, que não é
grupal ou gregário e tende cada
vez mais a se deslocar de forma
marginal, oficiosa na cidade, totalmente desprotegido. Para se
ter ideia, a maioria dos catadores das ruas acorda bem cedo,
quando ainda é noite. Até 10h
ou 11h, já concluiu o seu trabalho de catação, de modo que
não se relaciona com a sociedade formal, diurna e regular.
Nestas circunstâncias, sobrevive de sobras e migalhas, e não
está em condições sequer de
pressionar as políticas públicas
para ter acesso aos seus direitos como cidadão. Além disso,
presta um serviço urbano subqualificado, obtendo da cidade
uma conivência acomodada reprodutora das circunstâncias de
exclusão.
Com ações modestas em
benefício da população com
transtorno psíquico e ainda carecendo de uma política efetiva
para os que moram em calçadas e praças públicas, Porto
Alegre decidiu, na virada da década de 2000 para a de 2010,
enfrentar o desafio de agir em
defesa dos catadores, uma
enorme e variada gama de pes-

soas que vive abaixo da linha
da pobreza, com todas as características de miserabilidade
e portadora de todos os efeitos
da exclusão. É uma população
que nunca recebeu cuidados ao
longo de seu desenvolvimento,
seja quando bebê, criança ou
adulto, portanto, é uma população que nunca aprendeu a
se cuidar. Por isso é resiliente.
Sobrevive e trabalha apesar da
trajetória. É imperioso destacar
que um percentual relevante
dela responde rápida e positivamente à abordagem da política
pública, por uma razão simples:
quando se sentem cuidadas,
logo as pessoas começam a se
cuidar.
Em última instância, podese dizer que o Todos Somos

Porto Alegre busca disponibilizar para os catadores os insumos necessários para transitar de um patamar a outro
na hierarquia social. No DNA
da proposta, o primeiro destes
insumos é o empoderamento
econômico. Neste sentido, somos economicistas, pois acreditamos que, com dinheiro no
bolso, a atitude da pessoa diante da vida começa a mudar. Dito
de outro modo, reconhecemos
que, sem dinheiro, não resta
alternativa senão a depressão,
a inoperância, a desmotivação,
o desespero, a desorientação e
a desordem em todos os níveis
– desordem pessoal, psíquica,
relacional, comunitária, etc. A
degradação pessoal e social se
retroalimenta: deprimida, a pes-
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soa não se motiva; sem motivação, não trabalha; sem trabalho, não tem renda e se deprime
mais, e assim sucessivamente,
em um círculo perverso que se
retroalimenta. Esta é a convicção do Programa. A redução
dos impactos ambientais ou o
reingresso de materiais no processo produtivo representam
ganhos consideráveis, mas não
constituem o foco central das
ações. Talvez esses elementos
sejam mais bem compreendidos como consequências, uma
vez que o principal impacto das
medidas implementadas está
inserido no campo da inclusão
social e do acesso aos direitos
básicos da cidadania.
Outro aspecto importante
é o empoderamento dessa população, acostumada a receber benesses. Estamos construindo uma ponte de transição
entre dois modelos de política
pública. Originalmente, as UTs
recebiam uma quantia mensal
de recursos financeiros fixos
do DMLU, oriunda da rubrica
assistência social, o que fazia
sentido, posto que, na época,
aquela era considerada uma
ação de natureza assistencial.
Hoje, a relação dos catadores
com o poder público se traduz
por meio de um termo de cooperação construído coletivamente no Fórum Catadores,
que é avaliado e remunerado
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de acordo com o patamar de
produção e a quantidade de vagas de trabalho disponibilizadas
em cada unidade. Isso significa
que o catador passa a ser reconhecido como sujeito e copartícipe das soluções que poderão
lhe beneficiar. O grande esforço
aqui é fazer com que uma população que tem sido secularmente alvo de políticas assistenciais
ingresse definitivamente em
políticas de fomento ao desenvolvimento econômico e social,
com empreendedorismo popular e objetivos econômicos
no que tange a resultados. A
mudança de paradigma deu
muito certo em UTs que abandonaram a política clientelista,
de vitimização ou reivindicatória
e de confrontação com o poder
público. Nestes casos, os centros populares de triagem não
mais se constituem em fontes
de tensão e disputas perante a
agenda pública, dado que hoje
fazem parte de uma política
pública ordinária, que funciona
regularmente.
O Todos Somos Porto Alegre é, portanto, uma política civilizatória, à medida que estende os braços em direção a um
extrato social que, até então,
havia conhecido a ação do poder público apenas através dos
aparatos repressivos do Estado. E, ao abrir uma nova fronteira de civilização, dá início a

um movimento de caráter transversal e integral – com foco em
geração de renda, o Programa
está integrado a um conjunto de
políticas públicas de assistência
social, saúde, educação e direitos humanos, entre outras áreas.
Ao mesmo tempo, é também
uma política personalizada, que
dialoga e constrói planos com
indivíduos a partir da percepção
de que cada pessoa deve ser
identificada por seu histórico
e circunstâncias para receber
o atendimento específico ao
qual tem direito e, mais do que
isso, de que necessita. Convém
lembrar que é a mesma política
pública aplicada, anteriormente,
com resultados excelentes, às
crianças em situação de rua da
capital gaúcha. Neste contexto, a iniciativa também rompe
paradigmas no que se refere à
relação estabelecida tradicionalmente pela população de
catadores com o poder público,
uma relação que até então se
deu aos soluços. Como no caso
da infância, tudo indica que a
ação deverá transpassar governos e se tornar uma política
continuada.
Bem, estas são as iniciativas virtuosas da política pública.
Quais são as imensas dificuldades com as quais deparamos?
Um dos limites do Programa é a
falta de retaguardas no campo
da saúde mental que pudes-
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sem contribuir para o reordenamento emocional da população
abordada nas ruas, premissa
essencial para a reorganização
do ambiente que está por trás
de suas desordens afetivas e
pessoais. Para agravar o quadro, grande parte dos catadores
de rua apresenta dependência
de álcool e drogas, o que implica sofrimento psíquico, e nossa
oferta nesta área tem sido frágil
ou quase inexistente.
De modo geral, os resultados dos esforços realizados
junto à população que persiste na catação nas ruas se revelaram mais demorados, em
comparação aos promovidos
junto aos catadores que já estão abrigados e cooperando em
UTs. E, no universo da catação
de rua, tivemos mais efetividade nas ações com carroceiros
do que com carrinheiros, talvez
porque o carroceiro não seja
exatamente um catador, e sim
um freteiro. Para ele, a carroça
é fonte de frete, não de catação
– ele transporta fogão ou geladeira de algum parente para
conserto, carrega terra para
o vizinho mexer com o jardim,
faz frete de mudança de imóvel, etc. Isso lhe dá um perfil
de empreendedor e aumenta
a possibilidade de que entenda a linguagem que estamos
propondo. Já o carrinheiro tem
o perfil de pessoa semiescra-
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vizada pelo sujeito que loca o
carrinho para ele. Provavelmente por essa razão, as metodologias de acesso a direitos e a
oferta de alternativas de renda
se mostraram pouco atraentes
para ele, o que fez com que
o processo de inclusão, neste caso, ficasse paralisado ou
enfraquecido e apresentasse
resultados bem aquém do que
estimamos. Por outro lado, a
oferta de compensação financeira em forma de indenização
à perda de patrimônio – no
caso do carroceiro, o cavalo e
a carroça –, para o carrinheiro
se revelou desinteressante: ele
não tem nem a propriedade do
veículo de tração humana. Em
muitos casos, a linguagem de
formação profissional se mostrou inócua, o que nos leva a
refletir com mais profundidade
a respeito de sua condição de
vida. Afinal, se ele tivesse mesmo alguma chance no mundo
formal do trabalho, há muito
tempo já não seria carrinheiro.
Outro equívoco expressa-se na convicção de que os
carrinheiros sejam sujeitos autônomos, com liberdade para
comercializar os materiais recolhidos nas ruas com quem bem
entendam, quando, na verdade,
são dependentes de um atravessador, que compra os resíduos e, em muitos casos, até aluga
os carrinhos por eles utilizados.
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Portanto, os carrinheiros fazem
parte de um sistema organizado.
Não percebemos a existência
destes arranjos produtivos informais, que se expandem com
rapidez em grande parte da periferia da cidade, principalmente
em áreas novas e extremamente pobres. Em consequência,
frente a essa realidade, não tínhamos propostas alternativas
suficientes e inovadoras, sustentáveis e com resultados no
curto prazo para ofertar a estes
catadores de rua. Houve muitas adesões? Sim! Há ex-carrinheiros recolocados no mundo
produtivo pelo Programa? Certamente! Aqui neste documento
muitos dos casos estão narrados. Mas isto não se constituiu
na escala desejada.
Apesar dos percalços, desacertos e incompletudes, não
tenho dúvida de que o Todos
Somos Porto Alegre se transformará em política pública permanente, entre outras razões, por
prestar um serviço verdadeiramente relevante para a cidade
e por se constituir em uma política extremamente necessária
a milhares de porto-alegrenses.
A perspectiva é a de que, em
breve, as UTs da cidade atuem
como consórcio na comercialização dos materiais, modificando importantemente o quadro
anterior. No caso dos carroceiros, logo não será mais ne-

cessária a manutenção de um
sistema de monitoramento de
sua atuação em todos os bairros, bastando o atendimento de
casos específicos que surgirem
na cidade, identificados pela
fiscalização ordinária da EPTC.
Contudo, permanece o desafio
de cuidar e oferecer uma alternativa de geração de renda e
trabalho para os carrinheiros.
Em relação a este contingente
da população de catadores, não
atingimos ainda as metas estabelecidas, o que significa que
é preciso estabelecer um novo
desenho do Programa para

esta população que, na hierarquia social, só não está abaixo
dos moradores de rua, os quais
já estão sendo alvo da política
municipal através de outros programas e iniciativas da FASC.
Acima de tudo, o Todos Somos
Porto Alegre deverá ter prosseguimento em face da constatação de que esta parcela da
população pobre da capital gaúcha ainda demanda atenção,
cuidado e atendimento e, portanto, continuará pressionando
a agenda pública em busca de
soluções para sua condição de
miserabilidade.

Expansão de renda
A tendência é a de
que as UTs ampliem
sua rentabilidade
com a formação
de consórcio na
comercialização
de materiais.

Ou seja, persistem em nossa cidade concidadãos que precisam de ajuda para aprender a
se cuidar, com autonomia.
E tudo isto vale a pena!
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Educação
emancipadora

DENISE DE
SOUZA COSTA
Coordenadora-geral
do programa Todos Somos
Porto Alegre

162

A sociedade contemporânea tem como desafio a
redução da desigualdade, a
distribuição de riquezas e um
modelo de desenvolvimento
capaz de manter o equilíbrio
entre os polos econômico,
social e ambiental. Políticas
públicas com o objetivo de reduzir a pobreza e mitigar a vulnerabilidade social vêm sendo
implementadas no Brasil, mas
têm sido pouco eficazes, pois
não focam na emancipação e
na inserção produtiva da população. Pelo contrário, resultam
em acomodação e sujeição a
estas políticas, gerando um círculo vicioso de dependências.
Uma das causas da exclusão
econômica e social é a exclusão educacional, que impede o
acesso a bens e serviços decorrentes do desenvolvimento
econômico e dos avanços das
inovações tecnológicas e aprisiona as pessoas em atividades que as mantêm na condição de pobreza.
O programa Todos Somos
Porto Alegre inova ao implementar uma política pública
emancipatória, fundada na

Programa de Inclusão na Reciclagem

governança colaborativa e no
fortalecimento da resiliência
da cidade. Investe no potencial
humano por meio da educação
emancipadora e do fomento ao
trabalho e à geração de renda,
reforçando a autonomia e as
competências de seus destinatários, reconhecidos como
trabalhadores e não como excluídos. É o único programa
no Brasil que se baseia na
construção de oportunidades
de inserção produtiva disponibilizadas aos condutores de
Veículos de Tração Animal e
Humana e suas famílias. A
partir da implementação do
programa, estas pessoas passaram a ter reconhecimento e
se tornaram protagonistas da
mudança.
Quem defende a manutenção das atividades dos carroceiros e carrinheiros não considera que eles vivem à margem
da sociedade, discriminados,
sem garantias trabalhistas e
de acesso a serviços básicos,
expostos a riscos e muitas vezes reféns de um sistema de
exploração. O programa busca
o seu reconhecimento e res-

peito, e contribui para evitar a
violação de direitos como trabalho infantil, trabalho escravo,
maus-tratos aos animais, contaminação por resíduos tóxicos
e contaminação do solo.

Desenvolvimento
equilibrado

O Programa é um modelo de política pública liderada
pelo Poder Executivo, com a
participação da sociedade e o
protagonismo dos catadores,
que pode contribuir para o desenvolvimento equilibrado, justo e sustentável. Esta é a visão
contemporânea de desenvolvimento de Amartya Sen, que
abrange o equilíbrio ambiental
e o crescimento socioeconômico em que riquezas, bens e
serviços são usufruídos pela
população em geral, não só por
um grupo privilegiado. Thomas
Piketty destaca que, em longo
prazo, a força que impulsiona
o aumento da igualdade é a
difusão do conhecimento e da
educação de qualidade.
A educação emancipadora
promove o exercício da cidadania, que deve ser baseado
na autonomia e na liberdade
de fazer escolhas. A liberdade
intelectual está diretamente
ligada à educação, ao empoderamento referido por Paulo

Freire. A versão ampliada de
educação visa a promover o
protagonismo dos indivíduos,
suscitando e potencializando
competências, favorecendo o
reconhecimento dos direitos
e a consciência de responsabilidades e deveres. Propicia
a liberdade física, intelectual
e econômica, e contribui para
tornar inviolável a dignidade.
Conceitualmente, a educação é um processo de aprendizagem permanente para o
desenvolvimento de habilidades, competências e capacidade de aprender, visando à
formação integral da pessoa

para atender às necessidades
e aspirações de natureza individual e social. No pensamento
de Edgar Morin, uma educação
só pode ser viável se for uma
educação integral do ser humano, capaz de ensinar sua
condição humana e identidade
terrena, para a compreensão e
a ética do gênero humano em
uma sociedade planetária e
em constante transformação.
A partir dessas ideias, a educação passa a se identificar
pelo dever de humanização.
É uma das poucas variáveis
de intervenção política capaz
de impactar a competitividade
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econômica, a equidade social
e o desempenho cidadão.
Nas palavras de Seu João,
ex-carrinheiro que trabalha nos
Bancos Sociais da FIERGS,
“foi a primeira vez que olharam
para nós”, e muitos como ele
enxergaram a oportunidade de
buscar alternativas de emprego e renda. Mais importante:
é a primeira vez que se implementa uma política pública
de resgate da educação para
a formação com cunho emancipatório de uma parcela de
trabalhadores historicamente
à margem do mercado formal,
dos benefícios do desenvolvimento econômico e dos avanços da sociedade. Assistir a
Núbia, filha de carroceiro e presidente da Cooperativa CEAR,
falar no 7º Fórum Internacional
de Resíduos Sólidos com propriedade e conhecimento comprova o cunho emancipatório
do Programa.
As ações que disponibilizam o acesso à formação,
como os cursos de qualificação
e alfabetização aplicada, curso
de cooperativismo e gestão no
Sescoop, as oficinas de saberes e os núcleos do fomento ao
trabalho, bem como o acesso
às entrevistas de emprego, à
documentação e ao sistema
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bancário são instrumentos da
política de educação emancipadora. A garantia de acompanhamento especializado pelas
equipes de Busca Ativa e de
assessores nas UTs também
é um diferencial. Os indivíduos
têm a oportunidade de construir
ou reconstruir sua autoestima,
suas habilidades e competências, e acessar novas possibilidades de geração de renda.
Os resultados podem ser medidos pelo número de cursos
de capacitação concluídos e
de pessoas que migraram para
outra atividade produtiva, pelo
aumento da produtividade e
renda nas unidades de triagem, pela entrega de carroças,
cavalos e carrinhos para indenização, pelo protagonismo
do Fórum de Catadores, por
ações integradas de comercialização e muito mais.
Portanto, qualquer política pública que visa a combater a pobreza de forma efetiva
tem que priorizar a educação,
com ênfase na educação
emancipadora, que propicie
autonomia, consciência, solidariedade e responsabilidade. Desta forma, contribuiremos para a construção de
uma sociedade mais justa e
igualitária.
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Política pública permanente

Um Fundo para
a reciclagem
Com prazo de encerramento
previsto para junho de 2017, o
programa Todos Somos Porto
Alegre almeja tornar-se uma
política pública permanente
de apoio à população de
catadores da capital gaúcha.

– O Programa há de
prosseguir para que as
conquistas não caiam em
esquecimento e as futuras
administrações, quem sabe
premidas por dificuldades
financeiras, não resolvam
simplesmente cortar esse
cordão umbilical de apoio
institucional que a Prefeitura tem em relação aos catadores, salienta Vercidino
Albarello, diretor-adjunto do
DMLU.
Uma das iniciativas em
gestação é a criação de um
fundo municipal destinado
a financiar uma política regular para o sistema de reciclagem. Neste sentido, um
projeto de lei de iniciativa
do Executivo para formali-
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zar a constituição do Fundo
encontrava-se em fase final
de elaboração em março de
2016. De onde viriam os recursos para isso? Em parte,
da aplicação de multas com
base no Código de Limpeza
Urbana de Porto Alegre. Há
também a possibilidade de
utilização de recursos advindos de multas derivadas
da atuação dos Ministérios
Públicos do Trabalho e do
Meio Ambiente. Outra fonte
de financiamento poderia
contemplar a política de logística reversa pela qual os
empresários assumem as
responsabilidades que lhes
são pertinentes no processo
de recolhimento e triagem
de resíduos de produtos
por eles lançados no mercado. De que modo seria
gerido o Fundo? A ideia é
a de que fosse gerenciado
por um conselho gestor, no
qual a sociedade civil teria a

Programa de Inclusão na Reciclagem

maioria dos assentos. Para
que essa ideia se transforme em realidade, já há um
projeto de lei sendo elaborado por um grupo de trabalho
formado por representantes
da PMPA, Tribunal de Contas do Estado, cooperativas,
empresas privadas parceiras e Fórum de Catadores de Porto Alegre. Desse
modo, será possível transitar
do programa Todos Somos
Porto Alegre para uma política continuada que possua
financiamento regular e permanente, capaz de garantir
sua sustentabilidade.
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Ferramentas e resultados
na operação
A operação de um programa ou política pública é de extrema complexidade,
exigindo do gestor público muitas competências, entre elas, uma visão sistêmica e
o entendimento do fluxo estatal e do serviço que está operando.
No programa Todos Somos
Porto Alegre, foram utilizadas
ferramentas com o objetivo
de apoiar o planejamento e a
gestão, além de detalhar as
operações. Entre elas, podem

ser mencionadas Matriz de
Probabilidade e Impacto de
Risco (PMI, 2010), Business
Scorecard, Program Evaluation
& Review Technique (PERT),
Diagrama de Gantt (PMI, 2010)

e CVCA, entre outros indicadores, para medir o desempenho
das ações.
O Organograma de Operação (figura 1) é flexível e
adaptado às circunstâncias do

1. Organograma de
Operação do Programa

Centro de Governo
Conselho Gestor do
Fundo VTAs e VTHs

Auditoria externa

Comitê de
Gerenciamento
Eixos Estratégicos da PMPA
COMITÊ EXECUTIVO
Gestão e Administração
SMGL + DMLU + Braskem + MV + EPTC

Fórum de Catadores
Entidades de representação

Equipe de
Comunicação
Grupo de Trabalho (GT)
operacional
SMGL + DMLU + MV + FASC

Escritório de Projetos:
Gestão técnica e
financeira

GT Projeto 1
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Rede Integrada de Apoio
Estatal, privada, comunitária

Documentar a
experiência

GT Projeto 2

GT Projeto 3

Ação 1

Ação 1

Ação 1

Ação 2

Ação 2

Ação 2
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2. Sistema de
Gestão de Qualidade (SGQ)

Programa e à diversidade do
público-alvo, como ressalta o
engenheiro de produção Thomaz Medaglia Schuch, Gestor
de Projetos da Cooperativa
Mãos Verdes: “O principal objetivo do SGQ é promover a transversalidade do gerenciamento
dos resultados e a articulação
entre os projetos 1, 2 e 3. Ele
também é responsável por criar
uma sinergia entre a gestão de
projetos e financeira (o funcionamento do SGQ é apresentado de forma resumida na figura
2)”. De outra parte, a Coordenação Estratégico-Política do Programa se desdobra através do
Comitê Executivo, o qual indica
as principais ações a serem
executadas pela Coordenação
Técnico-Operacional, formada
pelos Grupos de Trabalho e de
cada Projeto. Os GTs dialogam
diretamente com os prestadores de serviços e as equipes de
operação que, na ponta, fazem
o contato direto com o público-alvo. Este, por sua vez, dialoga
não somente com as equipes
de operação, mas também com
a Rede Integrada de Apoio e o
Fórum de Catadores.
Ao mesmo tempo, os colaboradores e gestores que
atuam no Programa se reúnem
sistematicamente durante os

Coordenação
Estratégico-política
(Comitê Executivo)
Seminários de
Melhoria Contínua

Rede Integrada de Apoio,
Fórum de Catadores e
outros atores do Programa

Coordenação
Técnico-operacional
(Grupos de Trabalho)

Público-alvo

Ações e
Equipes de Operação

Seminários de Melhoria Contínua. “A grande diversidade de
pessoas envolvidas exige um
alto grau de controle e liderança
para articular, operar e executar
todas as iniciativas que estão
em andamento ou previstas. O
SGQ é responsável por avaliar
os resultados obtidos e também
apoiar as estratégias. Ele também oferece suporte à gestão
de mais de 100 colaboradores
que atuam com dedicação exclusiva, parcial ou esporádica”,
observa Thomaz.
O engenheiro acrescenta
que, por seu caráter inovador,
o TSPOA foi apresentado como
case do setor público em eventos nacionais e internacionais,
além de receber prêmios de
importantes instituições (a relação de eventos e premiações
está relatada à pág. 5). Foi ainda objeto de consulta de prefeituras de cidades como Belo

Horizonte e Florianópolis e, em
alguns casos, essas conversações avançaram bastante – as
municipalidades de Salvador e
das sete cidades que integram
o ABCD paulista, por exemplo,
já firmaram contratos para que
modelos semelhantes ao TSPOA sejam implantados em
suas áreas de atuação.
A política de governança
compartilhada e participativa e
a ênfase na emancipação através da inclusão social e produtiva despertaram interesse de
parceiros privados, públicos e
do terceiro setor, que se propuseram a atuar na política pública mediante apoio financeiro ou
operacional. No total, mais de
30 stakeholders se envolveram
nas ações do TSPOA, de forma
direta ou indireta (veja a participação da sociedade na execução do Programa na figura 3, a
seguir).
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3. Novos Apoiadores do Programa (por ano)

Projeto 1

35

Busca Ativa – Inclusão produtiva de
Condutores de VTAs e VTHs

30
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5
0
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2011
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2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

4. Lista de stakeholders de tipo de participação

Estratégico
Execução
Apoio Financeiro
Apoio

2016
2016

O fluxo de entrada de novos
parceiros ocorreu da seguinte forma:
1) Avaliação de necessidade de parceria
para o Programa

Sistematicamente, havia um esforço para identificar novas necessidades e pesquisar parceiros que
poderiam solucionar as principais carências do Programa.

2) Apresentação do Programa e de suas
necessidades

Ao tomar conhecimento das ações que o Programa estava desenvolvendo, novos parceiros mostraram interesse em participar das ações desenvolvidas.

3) Definição do tipo da parceria

As parcerias eram avaliadas de modo a enquadrá-las no formato ideal – as opções abrangiam apoio
financeiro ou técnico, com assinatura ou não de termo com a Prefeitura.

4) Realização de investimento no Programa

Em caso de desembolso financeiro, os recursos
poderiam ser executados de duas formas: contratação direta do prestador de serviço ou depósito na
conta do Fundo VTAs e VTHs.
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O Programa construiu um sistema de controle do
desempenho do trabalho de campo das equipes de
Busca Ativa – SIGBA (Sistema Integrado de Gerenciamento da Busca Ativa). O fluxo do processo de gestão
está consolidado na figura 5 e segue o método PDCA
(plan-do-act-check), adaptado de Falconi (2009), no
qual foram criados critérios, métricas e indicadores de
avaliação de atendimentos com base em técnicas da
assistência social.

Mapa
de controle
O Sistema
Visualização
Ativa permite
definir estratégias
geograficamente.

5. Sistema Gestão da Qualidade – Projeto 1

D

ALIMENTAÇÃO
DO SISTEMA

AVALIAÇÃO MENSAL
QUALITATIVA X QUANTITATIVA
(VISUALIZAÇÃO ATIVA)

BUSCA ATIVA E
ACOMPANHAMENTO

P

C

PLANOS DE AÇÃO

O Sistema de Gerenciamento da Busca Ativa propiciou
acompanhamento próximo do
trabalho realizado junto ao público-alvo. Semanalmente, este
sistema era alimentado com
dados referentes às visitas e às
ações empreendidas. A coordenação podia, assim, mensurar os resultados qualitativos e
quantitativos a partir das informações preenchidas e, desse
modo, avaliar o desempenho
das equipes e os resultados
alcançados. Esta avaliação

A

era consolidada mensalmente.
Com base nos apontamentos,
eram gerados planos de ação
para retroalimentar a estratégia
de abordagem e o monitoramento do público-alvo.
O TSPOA contou ainda
com um sistema online de armazenamento e avaliação de
informações e dados. Este soft
ware foi criado para apoiar o
gerenciamento e a execução
das atividades de abordagem,
monitoramento e encaminhamento de condutores de VTAs e

VTHs. A partir dele, foi possível
gerenciar as equipes de Busca
Ativa e medir o andamento das
atividades. Outra ferramenta
utilizada, o Sistema de Visualização Ativa, possibilitou definir
estratégias geograficamente a
partir de mapas das áreas de
atuação.

Público cadastrado
e usuários contatados

A estratégia elaborada se
propôs a atender a estimativa
de público apontada pelo ca-
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dastramento (público cadastrado). Neste sentido, foram
identificados 1.305 responsáveis familiares em um total de
2059 pessoas cadastradas. No
entanto, na atividade de campo, as equipes se depararam
com uma quantidade superior
de usuários, o que se deve em
grande parte ao alto grau de
volatilidade deste público, que
muda em torno de 30% ao ano.
Assim, ao longo do Programa,
foram abordados 2.031 responsáveis familiares, de um total
de 2.448 pessoas contatadas.
Neste universo, 1.650 usuários
foram efetivamente monitorados ou receberam benefícios
do Programa até junho de 2016.

Suporte
Thomaz Schuch,
da Mãos Verdes:
“Ferramentas
contribuem para
a construção
de uma política
de governança
compartilhada e
participativa”.

Qualificação

O TSPOA ofereceu às pessoas abordadas cursos de qualificação com bolsas de estudo.
Dentre os que tiveram maior
destaque, estão os cursos nas
áreas de Atendimento e Hotelaria, Gastronomia, Construção
Civil e Informática. No total,
foram realizadas 872 qualificações com bolsa, beneficiando
619 usuários (há vários casos
de beneficiários que fizeram
mais de um curso).

Indenização

O Programa ofertou ainda
indenização como medida mitigatória. Foram indenizados 437
itens, entre eles, 239 carroças
(62% do total), 186 cavalos e
12 carrinhos até junho de 2016.
O total de pessoas beneficiadas
foi de 266. Cabe lembrar que
muitos beneficiados preferiram
receber indenização somente
por um dos bens – ou a carroça
ou o cavalo.

Nova atividade ou
benefício com renda

O beneficiário que se inseriu na proposta do TSPOA
acessou o mercado de trabalho
por conta própria ou com apoio
do Programa. Em ambas as
modalidades, recebeu suporte de educadores e técnicos
sociais da Busca Ativa. Outros
beneficiários foram apoiados
para obtenção de Benefício de
Prestação Continuada (BPC)
ou aposentadoria. Até junho de
2016, 631 deles já haviam iniciado uma nova atividade com
renda ou obtido algum benefício com renda, atingindo patamar diferente de sua condição
anterior.

Projeto 2

Reestruturação do Sistema Popular de Reciclagem

O projeto 2, que abarca a reestruturação da gestão das Unidades de Triagem e da coleta seletiva do Município, foi monitorado
através de um sistema de avaliação que operou de forma off-line e
permitiu que resultados e ações fossem sistematicamente avaliados. Cabia aos assessores técnicos realizar mensalmente um diagnóstico com a visão geral do status de organização de cada unidade em quatro blocos temáticos: gestão; produção; comercialização
e parcerias; saúde e bem-estar. A partir deste diagnóstico, eram
elaborados planos de ação para desenvolver a UT em diferentes áreas (gestão, produção, etc.), tendo como referência o método
PDCA (plan-do-act-check). Ao final de cada mês, o ciclo se repetia
(a figura 6 representa o fluxo de avaliação e dados).
6. Sistema Gestão da Qualidade – Projeto 2
ANÁLISE DE
RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

C

P

D

A

PLANOS DE AÇÃO

EXECUÇÃO
DO PLANO

Qualidade
O Projeto 2 foi executado
com apoio de ferramentas que
ampliaram a eficácia das ações.
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Sem dúvida, a aplicação regular e criteriosa das ferramentas citadas propiciou uma evolução do trabalho das centrais
de triagem. Para se ter ideia, o
índice geral registrado na primeira mensuração – primeiro
trimestre de 2015 – apontava
média de 45% dos indicadores
atingidos pelas UTs. No segundo trimestre de 2016, este
percentual chegou a 75% (ver
figura 7).
Como consequência, a
soma da produção das unidades participantes aumentou de
687 T/mês para 1.063 T/mês
desde a entrada do Programa,
o que representa uma evolução
de cerca de 55% da quantidade
de resíduos comercializados (figura 8).
Outro fator a ser destacado é o aumento da produtividade média das UTs, que subiu
de 1,68 para 2,4 T por trabalhador ao mês, correspondendo ao incremento de 0,7 T per
capita em um ano de trabalho
(figura 9).
Podemos observar também
que foi registrada uma elevação
do faturamento médio per capita das UTs. Quando se iniciou
o Programa, em 2012, o indicador era de R$ 616. No último
trimestre de 2016, alcançou a
marca de R$ 885 (figura10).
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7. Avaliação do Diagnóstico

45%

1T/2015

54%

2T/2015

64%

3T/2015

71%

70%

4T/2015

1T/2016

O Programa capacitou
mais de 200 catadores das UTs
na operação de triagem através
do módulo de Capacitação em
Melhoria Contínua do Processo
Produtivo (MCPP). Por outro
lado, foram investidos mais de
R$ 510 mil em melhorias emergenciais em 15 unidades, obras
que incluíram, entre outros itens,
a reforma de telhado e banheiro
e a compra de equipamentos
essenciais para a operação das

75%

2T/2016

8. Soma da produção média
(em toneladas) das UTs por trimestre

687

876

898

1016

1043

1063

centrais. O TSPOA promoveu
ainda cursos de Capacitação
em Gestão, em parceria com a
SESCOOP/RS, que beneficiaram em torno de 80 lideranças
das UTs. Cabe mencionar que
deverão ser aplicados R$ 4 milhões até o segundo semestre
de 2017 em melhorias de infraestrutura, segurança e processo produtivo e implantação do
Plano de Prevenção de Incêndios.

Projeto 3

Educação Ambiental

1T/2015

2T/2015

3T/2015

4T/2015

1T/2016

9.Média de Produção per capita
(em toneladas) nas UTs
1,68

1,99

2,15

2T/2015

3T/2015

2,33

2,30

O objetivo do projeto de Educação Ambiental consiste em aumentar a conscientização dos cidadãos porto-alegrenses no que se
refere ao processo de tratamento, separação e destinação dos resíduos sólidos, buscando seu engajamento no programa Todos Somos Porto Alegre. Na primeira fase do Projeto 3, foi realizada a ação
Caminhos da Reciclagem (figura 11), que propiciou para professores de Ensino Fundamental e Médio e de instituições universitárias
o acompanhamento de todas as fases de produção do plástico até
sua reciclagem.

2T/2016

2,40

11. Caminhos da Reciclagem
1T/2015

4T/2015

1T/2016

2T/2016

10. Faturamento médio per capita

R$ 616

TO (2012)

R$ 726

1T/2015
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R$ 777

R$ 768

2T/2015

3T/2015

R$ 823

4T/2015

R$ 810

1T/2016

R$ 885

2T/2016

Programa de Inclusão na Reciclagem

2013
2014
2015

Visitas

Participantes

Escolas

7
11
8

81
226
179

27
62
71

Além desta iniciativa, foram promovidas sete edições
da campanha Recicla POA de 2015 até junho de 2016, nas
quais foram abordadas 5.540 pessoas. Foram realizadas
atividades de capacitação de 53 agentes ambientais voluntários do Movimento Recicla POA até junho de 2016.
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ARTIGO

Modelo de gestão financeira
A aplicação de ferramentas e métodos de
gerenciamento de distintas áreas do conhecimento
contribui para a construção de soluções na gestão
e no financiamento de programas sociais.

gestão financeira e para o desenvolvimento de ferramentas
de gerenciamento e controle da
aplicação de recursos públicos
e privados”, acentua Cristiane
Souza, professora da UFRGS
na área de Custos e Finanças,
além de mestre em Economia e
especialista em Controladoria.

Modelo de gestão

CRISTIANE SOUZA

Professora da UFRGS
na área de Custos e
Finanças. Mestre em
Economia e especialista
em Controladoria
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Do ponto de vista da gestão financeira, o programa
Todos Somos Porto Alegre é
bastante complexo em virtude
de sua estrutura de capitais
financiada com recursos públicos e privados. Em função
dessa complexidade e também
devido à limitação de recursos
humanos, o Programa buscou
novas soluções, revelandose inovador ao contratar uma
consultoria especializada tanto
na gestão financeira quanto na
gestão de projetos. “Esta consultoria atuou junto à coordenação do TSPOA, contribuindo
para a criação do modelo de

Programa de Inclusão na Reciclagem

Um dos pilares da inovação do Programa é o modelo de
gestão público-privado, composto por duas instâncias – de
um lado, o Comitê Executivo
é responsável pelas decisões
estratégicas e operacionais,
sendo formado por representantes do poder público e da
iniciativa privada; de outro, o
Conselho Gestor do Fundo tem
a responsabilidade pela aprovação e a liberação de recursos
financeiros, sendo constituído
por representantes da iniciativa
privada e setor público, além
de cooperativas e diversas organizações da sociedade civil.
A PMPA tem o controle da execução financeira dos recursos
públicos e privados destinados
ao Programa através da ges-

1. Usos e Fontes

tão da SMGL e do DMLU, que
também contribuem com o desenvolvimento de ferramentas e
métodos utilizados no gerenciamento financeiro.

Aplicação de recursos

Os recursos públicos utilizados na execução do TSPOA
são direcionados a um fundo
específico através de conta única aberta no BANRISUL. Neste
caso, a gestão financeira é realizada em conjunto pela SMGL
e pelo DMLU, sendo executada
pela UPEO (Unidade de Programação e Execução Orçamentária). Semestralmente, é realizada a prestação de contas ao
Conselho Gestor, que analisa,
aprova e homologa o documento e faz a liberação de novos
recursos a serem aplicados,
de acordo com o planejamento
financeiro definido pela coordenação do Programa e aprovado
pelo Comitê Executivo.
Por sua vez, os recursos
privados são incorporados ao
TSPOA de duas maneiras. Na
primeira delas, as empresas
privadas depositam o valor do
investimento definido em termo de parceria na conta única
aberta no BANRISUL. A partir
daí, os recursos passam a ser
geridos da mesma forma com
que são administrados os recursos públicos. As empresas
privadas também podem inves-

F
Item Rubrica
				
				
P

2.1

B

2.1

P
A

Descrição

Serviços técnicos
especializados

Busca Ativa
Zona 1 e 2

2.1.1

Serviços técnicos
especializados

2.1.1

Serviços técnicos
especializados

Valor atual
da Ação
(R$)
1.504.651

Ferramentas e
métodos de gestão

O TSPOA também inovou
no que diz respeito ao desenvolvimento das metodologias de
gerenciamento, aplicando ferramentas da área de controladoria
e técnicas da iniciativa privada
em um programa socioambiental. Neste contexto, apresentamse as ferramentas e métodos
utilizados no controle financeiro
do Programa (figura 1).

774.926

1.408.000

1.407.518

Busca Ativa
Zona 3 e 4

872.280

822.439

Busca Ativa
Zona 3 e 4

843.840

-

Fonte: Adaptado do TSPOA 2016

tir diretamente em ações e atividades definidas no planejamento, encaminhando documentos
e comprovantes de pagamento
à coordenação do Programa. A
gestão da aplicação de recursos compreende ainda o desenvolvimento de ferramentas
e métodos de gestão financeira para o setor público, tarefa
executada pela SMGL com a
assessoria de especialista em
gestão financeira.

Investimentos
realizados
até dez/15 (R$)

A ferramenta é utilizada
para o controle da estrutura de
capitais, possibilitando o acompanhamento da aplicação dos
recursos por fonte – capital de
terceiros (B) e capital próprio
(P) – e dos recursos que não
possuem fonte de financiamento, além do valor de recursos a
captar (A). Fora isso, evidencia
os valores investidos por fonte
em cada período. Para controlar o fluxo de investimentos do
TSPOA, as ferramentas utilizadas estão demonstradas nas
figuras 2 e 3.
Este instrumento é empregado para controlar os investimentos que serão realizados
em cada período. Abrange o orçamento de recursos financeiros e o cronograma físico de realização de ações e atividades.
De outra parte, auxilia a administração a alcançar a eficiência
na alocação dos recursos sob
sua responsabilidade.
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4. Análise real x orçado por projeto

2. Plano de aplicação de recursos
		

Orçamento

jul/16

ago/16

set/16

out/16

nov/16

dez/16

TOTAIS

Obras Civis e Instalações
6.631.045
Serviços Técnicos Especializados
10.017.540
Capacitação de Recursos Humanos 5.110.983
Máquinas e Equipamentos
2.726.223
Outros
802.500
Educação Ambiental
300.000
Custos e Despesas Eventuais
400.000

393.936
182.004
129.962
214.017
50.682
-

365.977
165.504
129.962
214.017
50.682
54.000
-

365.977
520.184
129.962
214.017
50.682
49.862
-

365.977
165.504
129.962
214.017
50.682
-

365.977
187.179
79.985
214.017
50.682
54.000
-

155.773
-

2.987.759
3.297.050
1.842.381
2.318.152
557.502
300.000
-

970.601

980.142 1.330.684

926.142

951.840

155.773

11.302.844

Nº Usos e Fontes

1
2
3
4
5
7
8

-

TOTAIS PREVISTOS

25.988.291

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Fonte: Adaptado do TSPOA 2015.

Ação

Atividades

1.1

(*) Reforma de UTs já existentes

1.2

Const. Nova UT (Frederico Mentz)

592.094

486.586

1.4

Const. Nova UT (Nova Chocolatão)

526.767

586.984

1.5

Construção UT (Padre Cacique/Restinga)

1.542.919

1.139.691

1.6

Construção de 4 UTs Provisórias

160.000

77.061

1.7

Reforma de UT Reciclando pela Vida

203.793

203.793

1.8

Reforma da UT Lomba do Pinheiro

110.923

110.923

1.9

Reforma do Centro de Triagem da Vila Pinto
(CTVP)

526.247

838.762

Aquisição de materiais, equipamentos para
reforma elétrica, conforme necessidade das
UTs

85.000

96.200

360.000

-

6.795.501

3.540.000

% Realiz.

52,09%

1.10
3. Análise real x orçado

Real (R$)

Obras civis – Construções de UTs

Orçam. Geral (R$)		

Ação 5.5 Construção de Novas Unidades
Ação 5.5 Construção de Galpões Provisórios
Total

Orçado (R$)

1.11

Variação

até jun/16

até jun/16
6.635.501

- 3.172.562 - 47,81

160.000		

77.061

160.000

-82.939 - 51,84

13.231.002		

3.540.000

6.795.501

- 3.255.501 - 47,91

6.795.501		

3.462.939

R$

%

Reforma de UTs (*)

387.758

Contratação de especialista em planejamento
e diagnóstico para prevenção de incêndio,
mais aquisição de materiais. Todos os
projetos adequados às normas de PPCI

		

do Programa, conforme evidenciado na figura 4.
Com base nesta análise,
a coordenação reporta ao Comitê Executivo as informações
referentes ao andamento do
Programa, detalhando o desenvolvimento de ações e custos e,
especialmente, apontando as
sobras que podem ser realocadas para investimentos em atividades que ainda precisam de
captação de recursos.

Gestão
de Custos

Quanto à gestão de custos, verifica-se que existe uma
preocupação em monitorar o
desempenho dos custos para
registrar suas variações, visando a mantê-los dentro de limites aceitáveis e contribuindo,
desse modo, para o alcance
de metas e objetivos sociais. O
método utilizado no gerenciamento de custos é a técnica do
valor agregado (EV – Earned
Value), conforme demonstrado
na figura 5.

Status:

Realiz. (R$) Status Situação

2.300.000

Total

Fonte: Adaptado do TSPOA 2016

O controle dos resultados financeiros é realizado por
ação, mensalmente, através da
análise real x orçado, conforme
demonstrado na figura 3.
Outra preocupação é verificar se os valores efetivamente
ocorridos se aproximam ou não
dos valores estimados para determinado período. Neste sentido, a análise real versus orçado
fornece à gestão financeira um
controle financeiro e orçamentário através da informação do
status e da situação das ações

1.12

Orçado (R$)

-

Situação:

Em andamento

Não iniciado

Finalizado

Atrasado

Ponto de
Atenção

5. Técnica valor agregado
		

S1

S2

S3

S4

PV

R$ 250.000,00

R$ 135.000,00 R$ 450.000,00

R$ 470.000,00

AC

R$ 220.000,00

R$ 120.000,00 R$ 330.000,00

R$ 366.000,00

EV

R$ 210.000,00

R$ 136.000,00 R$ 420.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00
R$ 450.000,00
R$ 400.000,00
R$ 350.000,00
R$ 300.000,00
R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
R$ 50.000,00

		
Fonte: TSPOA 2016
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S1

S2

S3

S4

Conforme
planejado

Não previsto
no orçamento
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Esta técnica da engenharia
auxilia a gestão financeira na
avaliação de desempenho do
Programa no que tange a custos
e cronograma. Utiliza como base
as ações, atividades e trabalhos
já realizados de acordo com o
planejamento original, além de
informar o valor dos serviços
que efetivamente agregaram
valor para o TSPOA até determinada data. Contribui ainda para
que o gestor financeiro verifique
se as metas sociais definidas
para o Programa estão sendo
efetivamente atingidas.

Conclusão

Cristiane Souza, que integra a Cooperativa Mãos Verdes,
observa que a aplicação de ferramentas e métodos de gestão
financeira adaptada à realidade da gestão social facilitou a
gestão financeira dos recursos
públicos e privados. “Neste modelo, a estrutura de capital é
controlada de acordo com cada
fonte de recursos do Programa,
o que auxilia na tomada de decisão quanto ao que deve ser
investido e também no que se
refere à necessidade de captação de novos recursos”, assinala. Outro aspecto importante é
o controle dos investimentos de
cada período, abrangendo o orçamento de recursos financeiros
e o cronograma físico de ações
e atividades, o que auxilia a ad-
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ministração a alcançar a eficiência na alocação de recursos sob
sua responsabilidade.
O controle leva em consideração a análise real versus
orçado para verificar se os valores ocorridos se aproximam
ou não dos valores estimados
para determinado período. Com
isso, fornece aos gestores controle financeiro e orçamentário
através da informação do status e da situação das ações até
determinada data. Para avaliar
o desempenho quanto a custos
e cronograma, é utilizada uma
técnica da engenharia a qual
analisa se as atividades realizadas até determinado período
agregaram ou não valor ao Programa. Além disso, a metodologia auxilia o gestor financeiro
a controlar se as metas sociais
definidas estão sendo, de fato,
atingidas.
Como resultado, constatase que a percepção de transparência e sustentabilidade
torna-se cada vez mais nítida
à medida que o controle financeiro é realizado de forma mais
clara e objetiva. “Podemos concluir, assim, que a utilização
de ferramentas e métodos de
gestão de áreas distintas do conhecimento contribuiu de modo
efetivo para a construção de soluções para a gestão e o financiamento de programas e projetos sociais”, finaliza Cristiane.

Programa de Inclusão na Reciclagem

Prestação de contas
O modelo de prestação de
contas do Todos Somos
Porto Alegre foi elaborado
pela SMGL em parceria
com o BNDES, contando
com a assessoria de
especialistas na área
de gestão financeira. O
padrão de prestação de
contas da Rede Parceria
Social, do governo do
RS, foi utilizado como
benchmarking, tendo sido
adaptado às necessidades
de informações da fonte
financiadora.

1. Investimentos Projeto 1 Busca Ativa
Descrição
		

Orçado Realiz. (R$) até Investimentos
(R$)
1º sem 2016
a realizar (R$)
4.628.771

3.004.883

2.387.724

2.000

-

2.000

Contratação de empresa especializada em
cadastramento de população vulnerável

241.035

241.035

0

Serviço de cooperação técnica em acompanhamento à supervisão
da equipe de Busca Ativa

183.600

183.707

-

1.580.000

1.297.617

282.383

Contratação de entidade de atendimento social (CEJAK/Fund. Sol)
Contratação de equipe para identificação de lideranças

Bolsa-Capacitação para catadores Busca Ativa
Qualificação profissional de condutores de VTAs e VTHs

219.953

56.281

163.672

Aquisição de VTAs e VTHs

802.500

361.100

441.400

TOTAL

7.657.859

5.144.622

2.513.263

		

% Realiz.

67,18%

32,82%

Fonte: Controle financeiro TSPOA – 2016
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2 . Investimentos Projeto 2
Descrição
		
Construção e reforma de unidades de triagem

3. Investimentos Projeto Educação Ambiental
Orçado Realiz. (R$) até Investimentos
(R$)
1º sem 2016
a realizar (R$)
6.795.501

3.540.000

3.255.501

Transição de Associação para Cooperativa

260.000

-

260.000

Serviço de Cooperação técnica em acompanhamento e supervisão
do processo de reestruturação produtiva nas UTs

183.600

183.493

107

1.339.706

773.361

566.345

110.000

52.610

57.390

gestão e resolução de conflitos

136.560

51.533

85.027

Aquisição de cadeiras escolares

20.000

-

20.000

793.991

449.546

344.445

Contratação de Equipe de Apoio a Unidades de Triagem
Aquisição de Equipamentos Audiovisuais
Curso de capacitação em empreendedorismo, profissionalização da

Implementação de melhorias nas Unidades de Triagem
Desenvolvimento de Quadro de Controle e Produção
Estudo técnico para reestruturação de Centros de Triagem
Acompanhamento Executivo das Melhorias Estruturais e Operacionais
do Centro de Triagem da Vila Pinto
Desenvolvimento da Política de Comercialização

56.380

-

56.380

432.000

432.000

-

47.292

57.019

9.727

246.120

-

246.120

Bolsa-Capacitação para compensar horas não trabalhadas
na Cooperativa

175.720

24.874

150.846

Curso de Capacitação em técnicas de produção

183.175

-

183.175

275.280

143.768

131.512

Montar e aplicar curso de Capacitação em produção

54.953

-

54.953

Capacitação Grupo Aterro Norte

54.953

-

54.953

Aquisição de quadro de controle de produção

23.000

-

23.000

1.900.00

-

1.900.00

13.033.278

5.708.204

7.325.074

% Realiz.

43,80%

56.20%

Bolsa-Empreendedorismo para catadores das novas UTs, durante uma
fase de transição enquanto a UT está se desenvolvendo

Implementação de melhorias nas Unidades de Triagem
(equipamentos)
TOTAL
		
Fonte: Controle financeiro TSPOA – 2016

Descrição
		

Orçado Realiz. (R$) até Investimentos
(R$)
2º sem 2015
a realizar (R$)

Plano de Educação Ambiental

404.119

262.487

141.632

TOTAL

404.119

262.487

141.632

Fonte: Controle financeiro TSPOA 2016

4. Custos de gerenciamento e imagem

Serviço de cooperação técnica em gestão financeira e gestão de
projetos, coordenação e supervisão de projetos

2.595.626

2.242.207

353.419

Contratação de consultoria para desenvolver estratégia de governança,
articulando com demais atores do projeto

187.060

187.060

-

Elaboração de documento oficial

247.658

247.658
70.000

62.000

Comunicação Externa do programa

64.100

94.100

30.000

Contratação de empresa/profissional de auditoria para avaliação contínua
da execução do projeto

55.000

-

55.000

Realização de Seminários de Integração para troca de experiências
durante o projeto

36.000

-

36.000

TOTAL

3.317.440

2.841.025

476.419

		

% Realiz.

85,64%

14,36%

Fonte: Controle financeiro do TSPOA 2016

5. % de Investimento por Projeto

R$

Projeto 1
Projeto 2
Projeto 3
Serviços e imagens

Fonte: Controle financeiro TSPOA 2016.
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132.000

Documentação do projeto

TOTAL
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Orçado Realiz. (R$) até Investimentos
(R$)
1º sem 2016
a realizar (R$)

Descrição
		

5.144.622
5.708.204
262.487
2.841.025
13.956.338

Invest. (%)

36,86
40,90
1,88		
20,36
100,00

-
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6. Investimentos por Fonte
Nº Usos e Fontes Consolidados

BNDES

(R$)

			

PMPA		
(R$)

CONSOLIDADO (R$)
2013

2014

2015

2016

Total (R$)

-

3.540.000

801.303

1.294.931

929.928

513.840

3.540.000

2.021.256

4.921.905

1.116.587

1.942.047

2.343.795

1.540.732

6.943.161

3 Capacitação de Recursos Humanos

843.361

1.819.170

234.904

761.191

1.140.228

526.208

2.662.531

4 Máquinas e Equipamentos

300.000

149.546

-

357.090

-

92.456

449.546

5 Prevenção de incêndio

-

-

-

-

-

-

-

7 Outros

-

361.100

101.100

112.100

115.300

32.600

361.100

3.164.617 10.791.721

2.253.894

4.467.358

4.529.250

1 Obras civis e Instalações
2 Serviços Técnicos Especializados

TOTAL
Fonte: Adaptado do TSPOA 2015.

7. Análise Real x Orçado
Nº Usos e Fontes consolidados

Orçado

Realizado

A realizar

(R$)

% investimento
a realizar

1 Obras civis e Instalações

6.795.501

3.540.000

3.255.501

47,91

2 Serviços Técnicos Especializados

9.632.242

6.943.161

2.689.080

27,92

3 Capacitação de Recursos Humanos

4.535.466

2.662.531

1.872.936

41,30

4 Máquinas e Equipamentos

2.716.991

449.546

2.267.445

83,45

802.500

361.100

441.400

55,00

24.482.700 13.956.338 10.526.362

43,00

			

7 Outros
TOTAL

(R$)

(R$)

Fonte: Quadro usos e fontes consolidados TSPOA 2016.

8.Análise Real x Orçado
Orçado
R$ 12.000.000,00
R$ 10.000.000,00
R$ 8.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 2.000.000,00
-
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s

Outro

2.705.835 13.956.338

Projeto 1
Os técnicos e educadores
sociais, junto com as
equipes da PMPA e
da Cooperativa Mãos
Verdes, foram para as
ruas com o intuito de
criar vínculos com os
catadores e encaminhálos para novas opções de
trabalho e renda. Frente a
uma realidade complexa
e desafiadora, a ação
dos profissionais fez com
que as demandas dessa
parcela da população
entrassem definitivamente
na pauta do poder
público.

Projeto 2
A atuação dos assessores
técnicos das áreas
de assistência social,
pedagogia, sociologia
e administração
de empresas, que
trabalharam em conjunto
com os servidores do
Executivo e os integrantes
da Cooperativa Mãos
Verdes, propiciou a
qualificação da gestão
das Unidades de Triagem
da coleta seletiva de
Porto Alegre. A união de
esforços permitiu também
a melhoria das condições
de trabalho e renda dos
recicladores.

187

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Praça Montevideo, 10 – Centro,
Porto Alegre/RS
Brasil – 90010-170
Cooperativa Mãos Verdes
Rua dos Andradas, 932 / 901 – Centro
Porto Alegre/RS
Brasil
@CooperativaMaosVerdes

Livro composto em Helvética, impresso sobre papel
couchê fosco 115 g/m2 (miolo) e cartão 250 g/m2 (capa)
na Gráfica Pallotti, em outubro de 2016.

