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Saudamos�a�todos�que�têm�essa�revista�em�
mãos.� É� com�orgulho�que�a�colocamos�em�
circulação� e� levamos� até� vocês� uma�
discussão�sobre�um�dos�temas�mais�urgentes�
e� complexos� da� atualidade,� os� resíduos�
sólidos.

Tendo� em� v i s ta � a � p reocupação � e �
problemática�mundial�acerca�do�tema,�nossa�
intenção� é� que� possamos� analisá-lo�
localmente� a� fim� de� conhecermos� bem� a�
situação�atual�e�também�de�onde�queremos�
e� podemos� chegar.� Acreditamos� que,�
dispondo�dessas� informações,�o� caminho�a�
seguir�será�mais�claro�e�as�formas�de�percorrê-
lo�mais�seguras.�

Vale� ressaltar� que,� para� que� a� Plataforma�
Ituiutaba� Lixo� Zero� se� tornasse� real� como�
hoje,�contamos�com�a�confiança�de�inúmeras�
pessoas,� instituições� e� empresas.� Para� os�
PARCEIROS� da� Plataforma� registramos� o�
nosso� muito� obrigado� pela� confiança.�
Esperamos� juntos� construir� novas�maneiras�
de�desenvolvimento�em�Ituiutaba�e�que�isso�
possa�ser�sentindo�não�apenas�por�nós,�mas�
pelas�gerações�que�virão.

1ª� Edição� Revista� � A� Coleta� Seletiva� em�
Ituiutaba�e�os�10�anos�da�Copercicla

De� forma� colaborativa,� abordamos� nesse�
exemplar� a� situação� da� coleta� seletiva� em�
Ituiutaba�e�os�dez�anos�da�Copercicla.��

Buscamos�apresentar�essa�situação�por�meio�
de� diferentes� visões� e� referenciais� a� fim�de�
demonst ra r � a � complementa r idade �
necessária� nesses�processos.� Apresentamos�
desde�o�resgate�histórico�dessa�atividade�em�
Ituiutaba�até�os�desafios�e�perspectivas�face�à�
Política� Nacional� de� Resíduos� Sólidos,� lei�
12.305�de�agosto�de�2010,�política�essa�que�
será� nosso� guia� em� todas� as� atividades� da�
Plataforma.

Esperamos� que� este� primeiro� passo�
represente� uma� significativa� contribuição�
rumo� à� construção�da�gestão� integrada�de�
resíduos� sólidos�no�município�de� Ituiutaba,�
envolvendo� as� dimensões� econômica,�
ecológica,� cultural/social , � política� e�
tecnológica,� podendo� irradiar� para� outros�
municípios.

Acompanhe� também� às� sextas-feiras� no�
Jornal� do� Pontal� a� coluna� da� Plataforma�
Ituiutaba�Lixo�Zero,�pílulas�diárias�nas�rádios�
do�Sistema�Cancella�e�o�nosso�blog�:
www.plataformaituiutabalixozero.wordpress
.com.br

Sejam�todos�muito�bem-vindos!��
Um�abraço�e�muito�obrigada,�

Alice�Drummond.
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� cidade�de� Ituiutaba,� com�uma�população� em�
torno�de�90�mil�habitantes,�gerava,�em�2000,�45�

toneladas/dia� de� resíduos� sólidos� que� eram�
depositados�no�lixão.�Esta�realidade�impulsionou�a�
Administração�Municipal�na�busca�de�condições�de�
vida� e� saúde� das� pessoas� que� dependiam� destes�
resíduos.
� Levando� em� consideração� a� dignidade�
humana,� foi� desenvolvido� um� modelo� de� Aterro�
Sanitário� que� não� contemplava� a� esteira� de�
separação�de�lixo,�mas�cumprindo�todos�os�aspectos�
ambientais�que�comportam�a�coleta�seletiva.
� Diante� dessa� necessidade,� a� equipe� da�
Superintendência�de�Água�e�Esgotos�elaborou�um�
projeto�que�pudesse�concorrer�às�verbas�do�Fundo�
Nacional� do� Meio� Ambiente,� uma� vez� que� o�
município� não� tinha� condições� financeiras� para�
realizá-lo.
� A�sustentabilidade�da�proposta�veio�com�o�
Programa� Municipal� Ituiutaba� Recicla,� que�
contempla� os� aspectos� fundamentais� do�
gerenciamento� integrado� dos� resíduos� sólidos� e�
envolve� todas� as� pessoas� da� cidade,� entidades� e�
secretarias� municipais� em� uma� comissão�
interdiscipl inar. � Pelo� caráter � inovador� e�
participativo,� o� programa� conquistou� o� primeiro�
lugar� no� edital� do� Fundo� Nacional� do� Meio�
Ambiente� em� 2001,� concorrendo� com� 220�
municípios�brasileiros.�Com�este�resultado�e�outros�
recursos� do� município,� o� Aterro� Sanitário� foi�
implantado�em�2004.
� O�Programa�Ituiutaba�Recicla�é�composto�de�
seis� projetos:� Coleta� Seletiva,� Aterro� Sanitário,�
Limpeza� Urbana� e� Rural,� Educação� Ambiental,�
Produção�Mais�Limpa�e�Projetos�Especiais�e�Inclusão�
Social.�
� � � � � � A� operacionalização� foi� coordenada� pela�
Superintendência� de�Água� e� Esgoto� (SAE),� com�a�
colaboração�da�Prefeitura�Municipal�de�Ituiutaba�e�
participação�de�toda�comunidade.�Entidades�como�
o�Rotary,�Correios,�Sindicato�do�Comércio,�Câmara�
de� Diretores� Lojistas,� Associação� Comercial� e�
Industrial,�Unimed,�Credipontal-Sincoob,�Sindicato�
Rural,� bancos,� clubes� e� associação� de� bairros� se�
mobilizaram,�sendo�fundamentais�para�o�sucesso�da�
implantação�da�coleta�seletiva.

� A� implantação�da� coleta� seletiva� em�2001�
proporcionou� trabalho� em� condições� dignas� na�
primeira�Unidade�de�Coleta� Seletiva�para� àquelas�
pessoas� que� já� viviam� coletando� os� resíduos�
depositados�no�lixão.��
� � � � � � � �Nesta�época,�os�catadores�receberam�apoio�
logístico,� treinamento� e� subsídio� financeiro,� cesta�
básica,� passe� de� ônibus� e� uma� ajuda� financeira�
individual.� Além� disso,� aos� poucos� recebiam�
alfabetização,� treinamento� técnico,� psicológico,�
com� formação� para� os� valores� e� princípios� do�
cooperativismo.�
� A�coleta�seletiva�adotou�o�sistema�de�coleta�
de�porta�em�porta�e,�para�despertar�a�atenção�dos�
munícipes,� foram� instalados� sinos�nos� caminhões�
identificando�a�passagem�dos�veículos�pelas�ruas,�o�
que�se�tornou�a�característica�de�referência�da�coleta�
seletiva.�Em�2003�a�unidade�foi��transferida�para�uma�
ampla�instalação�com�novos�equipamentos.
� A�Cooperativa�de�Reciclagem�de� Ituiutaba�
(Copercicla)�foi�criada�em�19�de�Outubro�de�2003,�
por�meio�da�mobilização�de�22�catadores�e�com�o�
apoio�da�Prefeitura�Municipal�de�Ituiutaba�e�Câmara�
dos�Vereadores,�com�o�objetivo�de�realizar�a�coleta�
seletiva�dos�resíduos�sólidos�na�cidade�de�Ituiutaba.
� Desde�então�a�Copercicla�ampliou�a�coleta�
seletiva,� realizando-a� em� 100%� dos� bairros� da�
cidade,� promovendo� a� redução� significativa� de�
material�a�ser�destinado�ao�“lixão”,�fechado�em�2004�
quando�o�Aterro�Sanitário�foi�implantado.

Cristina�Garvil
Arquiteta-Mestre�em�Gestão�Ambiental;�

garvilcristina@yahoo.com.br

A�implantação�da�coleta�seletiva�em�Ituiutaba
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Evolução�da�coleta�seletiva�em�Ituiutaba

�atividade�de�coleta�seletiva�em�Ituiutaba�tem�seu�início�ainda�no�ano�2000,�numa�articulação�entre�vários�atores�
públicos� e�da� sociedade� civil� organizada,� dentro�de�um�projeto�maior,� como�um� subprojeto�do�Programa�

Ituiutaba�Recicla.�
� Após� um� trabalho� de� mobilização� e� como� projeto� piloto� em� bairros� da� cidade,� em� 2003� ocorre� a�
formalização�da�coleta�seletiva�na�cidade,�por�meio�da�constituição�da�Cooperativa�de�Reciclagem�de�Ituiutaba�‒�
Copercicla.�No�momento�de�sua�constituição,�a�Copercicla�contava�com�22�cooperados.
� Conforme�pode�ser�observado�no�gráfico�1,�o�número�de�cooperados�cresceu�gradativamente�até�2008,�
quando� ocorreu� uma� crise� econômica� que� afetou� o�
rendimento� e� alguns� cooperados� deixaram� a� atividade.�
Após�este�período,�a�cooperativa�retomou�o�crescimento,�
recebendo�com�isso�mais�cooperados,�alcançando�no�final�
de�2013�o�total�de�43�cooperados,�o�que�representa�quase�o�
dobro�em�10�anos�de�atividade.�
� A� renda� apresentou� evolução� significativa� no�
período,�embora�no�momento�da�crise�tenha�atingido�valor�
preocupante� e� desestimulante� para� os� cooperados,� que�
chegaram�em�2008�a�receber�apenas�R$250,00�ao�final�do�
mês� inteiro�de� trabalho,�quando�então�o� salário�mínimo�
vigente�era�de�R$415,00.�
� A�renda�dos�cooperados�é�fruto�da�divisão�de�produção� g e r
ada�pela�receita�da�venda�dos�materiais�coletados.�A�partir�de�2010,�a�Copercicla�consegue�remunerar�(e�manter)�os�
cooperados�ligeiramente�acima�do�salário�mínimo�vigente,�mantendo�esta�situação�até�a�presente�data.�Também�é�a�

partir�desse�mesmo�ano�que�a�Copercicla�consegue�realizar�ao�
final�de�cada�ano�uma�divisão�extra�de�produção,�gerando�uma�
espécie�de�13º�salário�aos�cooperados.�
� Outro�fator�que�contribuiu�para�a�melhoria�de�renda�foi�o�
Programa� Bolsa� Reciclagem� do� governo� estadual,� a� partir� de�
2012,�com�pagamentos�realizados�a�cada�trimestre,�com�base�na�
produção�da�cooperativa.
� A�produção�da�Copercicla�vem�evoluindo�gradativamente,�
sendo�fator�fundamental�para�a�melhoria�de�renda.�Mesmo�assim,�
ainda� tem�muito� a�melhorar.� � Analisando-se� a� quantidade�de�

material �
reciclável� c o m � a �
quantidade� de� materia l� destinado�
ao�aterro,� �atinge� u m a � méd i a �d e � 3 % � a o �
longo� dos� anos,� com� 2012� alcançando� 3,9%� em�
comparação� a� 2,7%� em� 2009.� Isto� significa� que� temos�
muito�a� crescer,�pois� considerando�pesquisas� acerca�do�
material�destinado�ao�aterro�sanitário�em�regiões�como�a�
nossa,��30�a�35%�são�materiais�recicláveis.�Assim,�temos�um�
potencial� de� aumentar� aproximadamente� 10� vezes� a�
coleta�de�material�reciclável�em�Ituiutaba�pela�Copercicla.
� Esta� evolução� da� quantidade� de� material� está�
relacionada�a�vários�fatores,�como�a�melhoria�da�infraestrutura�das� condiçõ e s �
de�trabalho�e�produtividade,�o�que�teve�efeito�na�renda�e�atração�de�novos� coopera dos,� o� q u e �
promove�um�ciclo�positivo�em�torno�da�ampliação�da�atividade.�
� Assim,�atualmente,�a�capacidade�instalada�da�Copercicla�está�em�seu� �limite�em�termos�de�espaço�físico,�
ficando�esta� ampliação� como�um�próximo�passo� importante� a� ser� enfrentado�para� seu� crescimento�e�melhor�
atendimento�a�toda�a�sociedade.

Gráfico�2.�Evolução�da�renda�dos�cooperados�da�Copercicla

Gráfico�1.�Evolução�do�número�de�cooperados�na�Copercicla

Gráfico�3.�Evolução�da�coleta�de�material�reciclável�pela�Copercicla

REVISTA PLATAFORMA ITUIUTABA LIXO ZERO
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¹��Lei�12.305�de�02/08/2010,�art.�3º,�inciso�V.
²�Reutilização:�processo�de�aproveitamento�dos�resíduos�sólidos�sem�sua�transformação�biológica,�física�ou�físico-química,�observadas�as�condições�e�os�padrões�
estabelecidos�pelos�órgãos�competentes�do�Sisnama�e,�se�couber,�do�SNVS�e�do�Suasa;�(Lei�12.305�de�02/08/2010,�art.�3º,�inciso�XVIII)
³�Reciclagem:�processo�de�transformação�dos�resíduos�sólidos�que�envolve�a�alteração�de�suas�propriedades�físicas,�físico-químicas�ou�biológicas,�com�vistas�à�
transformação�em�insumos�ou�novos�produtos,�observadas�as�condições�e�os�padrões�estabelecidos�pelos�órgãos�competentes�do�Sisnama�e,�se�couber,�do�SNVS�e�
do�Suasa;�(Lei�12.305�de�02/08/2010,�art.�3º,�inciso�XIV)

A�Coleta�Seletiva�na�Política�
Nacional�de�Resíduos�Sólidos

�Política�Nacional�de�Resíduos�Sólidos�(PNRS),�
instituída�pela�lei�12.305/2010¹,�define�a�coleta�

seletiva� como� “a� coleta� de� resíduos� sólidos�
previamente�segregados�conforme�sua�constitui-
ção�ou�composição”,�destinados�para�a�reutiliza-
ção²�ou� reciclagem³,�conforme�suas�característi-
cas,�tecnologia�e�demanda�de�mercado.�
� A� coleta� seletiva� pode� ser� realizada� por�
cooperativas�ou�associações�de�catadores.�Como�
responsabilidade� do� poder�
público� municipal� e� uma� vez�
estabelecida� (art.� 36),� impõe�
aos� consumidores� obrigações�
como�a�separação,�o�acondicio-
namento� e� a� disponibilização�
adequada�dos�resíduos�sólidos�
para�a�coleta.�
� O� sistema� de� coleta�
s e l e t i v a � c ump r e � p a p e l �
fundamental� para� retornar� os�
materiais�para�o�ciclo�produtivo�
e� o� poder� público� municipal�
pode� incentivar�a�participação�
e�mobilização�da�população�por�meio�de�incenti-
vos�econômicos�aos�consumidores�que�participa-
rem�da�coleta�seletiva.�(art.�35�e�44)
� Para� a� separação/acondicionamento,� o�
decreto� 7.404/2010,� que� regulamenta� a� PNRS�
estabelece,�no�mínimo,�a�separação�de�resíduos�
secos�e�úmidos�e,�progressivamente,�ser�estendi-
do� à� separação� dos� resíduos� secos� em� suas�
parcelas�específicas�(Art.�9º,�§�2o�).�
� No� intuito� de� ter� um� sistema� padrão� de�
linguagem�nacional,�alinhado�ao�internacional,�o�
Conselho�Nacional�do�Meio��

Ambiente� (Conama),� por� meio� da� resolução�
275/2001,�estabeleceu�o�código�de�cores�para�os�
diferentes� tipos� de� resíduos,� a� ser� adotado� na�
identificação� de� coletores� e� transportadores,�
bem� como� nas� campanhas� de� educação�
ambiental.

A� integração� entre� o� sistema� de� coleta�
seletiva�e�o�sistema�de�limpeza�urbana�passa�a�
ser� de� responsabilidade� do� poder� público�

municipal,�com�a�coleta�seletiva�
contribuindo�com�a�redução�de�
material� destinado� ao� aterro�
sanitário� e� prolongamento� da�
vida� útil� do� aterro,� além� de�
incremento� de� renda� para� as�
pessoas�e�economia�local.�

Conforme� a� PNRS,� a�
coleta� seletiva� passa� a� ser�
r e a l i z a d a � m e d i a n t e �
contratação�de�cooperativas�ou�
associações� de� catadores� de�
materiais� recicláveis,� na� forma�

de� prestação� de� serviço,� sendo� �
dispensada� licitação� para� tal� contratação� (art.�
36).�Um�aspecto�importante�é�o�fato�de�que�os�
municípios� que� tiverem� coleta� seletiva�
formalmente� constituída� terão� prioridade� na�
alocação�de�recursos�pela�União�(art.�18).

A� coleta� seletiva� funciona� a� partir� da�
adesão� das� pessoas,� das� empresas,� do� poder�
público,�num�compromisso�conjunto�em�busca�
do�cumprimento�da�responsabilidade�comparti-
lhada� pela� destinação� dos� resíduos� sólidos� e�
melhoria�de�bem-estar�para�toda�a�sociedade.

A

Na� esfera� pública� federal,� o�
decreto�nº�5.840/2006�estabe-
lece�a�coleta�seletiva�solidária,�
em�que�os�órgãos�da�adminis-
tração�direta�e�indireta�devem�
separar�os�resíduos�recicláveis�
e� destiná-los� às� cooperativas�
ou� associações� de� catadores.�
Trata-se� de� um� exemplo� que�
seria� interessante� ser� seguido�

REVISTA PLATAFORMA ITUIUTABA LIXO ZERO
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Os�10�anos�de�Copercicla�na�visão�dos�cooperados

�Cooperativa�de�Reciclagem�de�Ituiutaba�-�Copercicla�
completou�dez�anos�de�atividades�em�novembro�de�

2013.�São�dez�anos�nos�quais�as�dificuldades�sentidas�no�
percurso�são�lembradas�com�respeito�por�um�grupo�que�
insistiu� em� superá-las� e� permanecer� unido.� Para� esse�
grupo,� composto� atualmente� por� 45� cooperados,� o�
apoio�da�sociedade�de�Ituiutaba�é�o�reconhecimento�de�
que�estão�no� lugar� certo�e�devem�continuar� transfor-
mando�suas�vidas,�gerando�bem-estar�à�sociedade.
� Os� motivos� que� trouxeram� essas� pessoas� à�
Copercicla� são� diversos,� mas� identificam-se� seja� na�
necessidade�de�trabalhar,�na�de�retornar�ao�mercado�de�
trabalho�ou�na�vontade�de�mudar�de�atividade�produtiva�
e�encontrar�uma�oportunidade�digna�de�renda.�
� No� relato� dos� cooperados� entrevistados,�
encontra-se�que�no�início�dos�anos�2000�o�termo�coleta�
seletiva�não�significava�em�Ituiutaba�o�que�hoje�significa.�
Nessa� época,� ainda� existia� lixão� de� onde� muitos�
Ituiutabanos�tiravam�sua�fonte�de�renda.�As�condições�

de� trabalho� eram� indignas� e� os�
riscos�de�contaminação�enormes.�E�o�material�reciclável�
retirado�de�um�lixão�tem�menor�valor�no�mercado�pelo�
fato�de�ter�sido�contaminado.�
� Essas�pessoas,�que�acreditaram�no� sistema�de�
cooperativismo,� vieram� para� a� Copercicla� e� não� se�
arrependeram.� São� conscientes� da� importância�
ambiental�de�seu�trabalho�e�pretendem�permanecer�em�
suas� atividades,� através� das� quais� encontraram� uma�
maneira�de,�em�conjunto,�contribuir�para�o�sucesso�de�
um�grupo�e�da�construção�de�uma�nova�forma�de�lidar�
com�os� resíduos� sólidos,� particularmente� os�materiais�
recicláveis.�

� A�evolução�da�renda�dos�cooperados�acompa-
nhou�a�evolução�do�salário�mínimo�e�atualmente�se�
posiciona�um�pouco�acima�desse.�Entretanto,�isso�não�
significa� que� foi� sempre� assim,� as� dificuldades�
enfrentadas�pelos�cooperados�não�foram�poucas.�Eles�
sofreram� especialmente� a� influência� de� recessões�
econômicas� nacionais,� nas� quais� os� preços� dos�
materiais� recicláveis� comercializados� pela� Copercicla�
abaixaram�pela�metade,�comprometendo�o�valor�do�
“salário”.
� A� superação� das� dificuldades� caracteriza� o�
perfil�da�Copercicla�e�se�manifesta�na�união�do�grupo�
para� o� alcance� dos� objetivos.� Grupo� esse� que� por�
muitos� anos� lidou� de� forma�manual,� sem� nenhuma�
automação,�com�os�materiais�recicláveis.�Apoiaram-se�
uns�nos�outros�nas�dificuldades�físicas�do�trabalho�e,�
finalmente� hoje,� podem� dizer� que� as� condições� de�
trabalho�estão�incomparavelmente�melhores.�
� Com� a� chegada� da� esteira� de� triagem,� da�
esteira� de� alimentação,� ventiladores,� bebedouros,�

prensa�nova,�picador�de�papel�e�elevador,�aliado�
ao� aumento� de� materiais� coletados,� a�

exigência� do� esforço� físico� foi� aliviada�
enquanto� que� a� produtividade� e,�
c o n s e q u e n t emen t e � a � r e n d a , �
aumentaram.� Uma� das� entrevistadas�
conta�que�“a esteira foi mil maravilhas, aliás 
como tudo que tem vindo pra nós (...) a esteira, 
as coisas que vieram de modo a ficar mais fácil 
pra nós,(...)todas as coisas (...), porque antes 

da esteira vir, era na mão, ali naquela baia, de 
todo jeito que a gente se matasse não tinha jeito 

de render muito.” 

� A� esperança� de� que� dias� melhores�
virão�não�é�clichê�na�boca�dessas�pessoas,�pois�

eles� têm� experimentado� isso� em� seus� cotidianos.�
Como�cooperados,�além�do�adicional�à�renda�mensal,�
resultante�da�Bolsa�Reciclagem�do�Governo�Estadual,�
tiveram� também� condições� de� participar� de�
programas�federais�como�o�Minha�Casa�Minha�Vida�e�o�
Bolsa�Família.
� No�entanto,�embora�gratos�pelas�conquistas,�é�
unânime�a�priorização�da�próxima�conquista.�A� área�
saturada�impede�a�ampliação�das�atividades�e�limita�o�
aumento�da�produção.�Dessa�forma,�melhorias�que�vão�
desde� a� volta� da� ginástica� laboral� e� da� assistência�
médica,�até�a�melhor�compreensão�da�população�dos�
serviços�oferecidos�pela�Copercicla�são�desejadas.�Mas,�
nesse�momento,�a�principal�melhoria�pretendida�é�o�

A
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Flander�de�Almeida�Calixto
UFU/Campus�Pontal;�

flander@ufu.br

A�UFU�na�coleta�seletiva�em�Ituiutaba

��Curso�de�Serviço�Social�da�FACIP-UFU,�desde�o�
início� de� suas� atividades� acadêmicas,� em�

março� de� 2010,� vem� desenvolvendo� ações�
extensionistas� de� economia� solidária� junto� à�
Cooperativa�de�Reciclagem�de�Ituiutaba�(Coperci-
cla).
� A�proposta�inicial�foi�a�de�organizar�rodas�
de�conversa�uma�vez�por�mês�com�os/as�coopera-
dos(as) , � v isando� forta lecer � as � re lações�
interpessoais�do�grupo,�que�na�época�passava�por�
problemas� relacionais� que� dificultavam� o�
entrosamento�da�equipe.�
� Com�a�resposta�favorável�ao�edital�de�2011�
PROEXT/MEC/SESU�(Governo�Federal),�foi�aprova-
do�um�recurso�de�R$50.000,00�para�investimentos�
na�cooperativa.�As�condições�de�trabalho�dos(as)�
cooperados(as)�eram�difíceis�e�pouco�produtivas.�
Com�o� recurso,� incluímos�uma�aluna�bolsista�no�
projeto,� foi� adquirida� uma� esteira� de� separação�
para� qualificar� o� trabalho� interno,� tornando-o�
menos�penoso�e�mais�eficaz�em�resultados,�pois�a�
produtividade� aumentou� e� novos� cooperados�
chegaram.�
� Dando�prosseguimento�ao�projeto,�no�que�
se� refere� a� inclusão� em�políticas� públicas,� foram�
providenciadas�a�regularização�da�situação�civil�de�
algumas� das� cooperadas,� a� emissão� de� vários�
documentos� pessoais,� divórcios,� separações,�
certidão�de�nascimento�e�identidade,�que�impedi-
am�o�acesso�Programa�Minha�Casa�Minha�Vida.�Dos�
35�cooperados�do�final�de�2011�a�meados�de�2012,�
19� foram�contemplados�pelo�Programa�graças�a�
parceria�com�a�Prefeitura�Municipal�de�Ituiutaba�e�a�
participação� decisiva� da� Secretaria�Municipal� de�
Desenvolvimento�Social.
� Em�2012�mais�um�PROEXT�foi�aprovado�no�
mesmo�valor,�sendo�então�realizados�investimen-
tos� em� melhorias� internas� das� condições� de�
trabalho,�além�da�aquisição�de�01�enfardadeira;�04�
bebedouros� refrigerados;� 05� ventiladores;� 02�
armários�com�24�portas�para�guarda�dos�pertences�
individuais;� foram� contratados� profissionais� para�
prestação�de� serviço�na� área�de�educação� física,�

enfermagem� e� fisioterapia� direcionando�
formações� de� educação� postural� na� atividade�
laboral,� acompanhamento� das� condições� de�
saúde� de� cada� cooperado/a� em� relação� à�
alimentação� saudável,� controle� de� peso� e�
hipertensão.�
� Em� 2012,� o� curso� de� Engenharia� de�
Produção� entrou� no� projeto,� direcionando� a�
formação�de�economia�solidária�para�a�adequa-
ção� ergonômica� no� trabalho.� Iniciou-se� a�
discussão�com�os�cooperados�sobre�metodologi-
as�de�gestão�da�produção�e�da�qualidade�numa�
perspectiva� de� comunicação� freiriana,� para�
facilitar� a� assimilação� do� cooperado� e� tornar�
compreensível�a�linguagem�da�gestão�cooperati-
va,�numa�perspectiva�autogestionária.�
� Vamos�para�o�terceiro�ano�de�trabalho�e�
apresentamos� mais� um� PROEXT� (2015);� se�
aprovado,� serão� mais� R$100.000,00� de�
investimentos�federais�na�Copercicla�e�o�foco�será�
a�saúde�do�trabalhador.
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Jayme�Batista�Gonçalves�Filho
Diretor�da�Venture�Veículos/Ituiutaba

jayme@venturefiat.com.br

A�contribuição�do�setor�privado�para�
a�coleta�seletiva�em�Ituiutaba

�Coleta�Seletiva�é�um�hábito�que�
traz� muitos� pontos� positivos�

para�o�desenvolvimento�sustentável:�
diminui� a� extração� dos� recursos�
naturais,� viabiliza� a� reciclagem� de�
materiais,� reduz� desperdícios,�
minimiza� a� contaminação� de�
materiais� reaproveitáveis,� gera�
receitas�e�renda�familiar�e�é�um�ótimo�
exercício�de�cidadania.�
� Em� Ituiutaba� temos� uma�
situação�privilegiada,�uma�vez�que�a�
cidade�conta�com�uma�cooperativa�
de� reciclagem,� a� Copercicla , �
responsável� pela� coleta� e� pela�
correta� destinação� dos� resíduos�
descartados�de�forma�seletiva.�Além�
da�questão�ambiental,�a�cooperativa�
tem�uma�função�social�de�destaque,�
sendo�responsável�pela�melhoria�da�
renda�familiar�de�mais�de�40�pessoas,�
que� tiram� dela� o� seu� sustento.�
Poucas�cidades�no�Brasil�dispõem�de�
uma�entidade�com�estas�característi-
cas.
� A i n d a � a b o r d a n d o � a �
Copercicla,� ela� é� responsável� pelo�
recolhimento� de� parte� significativa�
de� resíduos� sólidos� na� cidade.� É�
através�dela�que�uma�vasta�gama�de�
rec ic láve is � descar tados � pe la �
população� é� recolhida,� posterior-
mente�separada�e�preparada�para�ser�
comercializada� junto� a� empresas�
especializadas� na� reciclagem� de�
materiais.
� O�setor�privado,�que�engloba�
indústria,� comércio,� serviços� e� até�
mesmo�o�segmento�agropecuário,�é�
um� dos� maiores� produtores� de�
resíduos� sólidos� e� também� aquele�
que�tem�mais�condições�de�separar�
seus�descartes�de�forma�organizada�
e� seletiva.� Portanto,� uma� grande�
responsabilidade,� e� porque� não�

dizer, � oportunidade� para� se�
trabalhar�a�coleta� seletiva�está�nas�
mãos�do�setor�privado.
� E� quais� são� os� maiores�
desafios� para� que� isso� aconteça?�
Acredito�que�a�principal�questão�é�
como�fazer�a�coleta�seletiva�e�como�
perpetuar�o�processo.�Como�não�há�
no�mercado�um�número�elevado�de�
especial istas� no� assunto, � as�
empresas� devem� contar� com� o�
apoio�de�outras�que� já� iniciaram�a�
prática� e� pesquisar� o� que� vem�
sendo�bem�feito�no�setor.�Na�minha�
opinião,� o� primeiro� passo� é� dar� a�
devida� importância� ao� tema.� O�
empresário�deve�estar� convencido�
da� relevância� da� coleta� seletiva� e�
saber� os�motivos� para� realizá-la.� A�
partir� daí,� o� estabelecimento�
necessita� informar� e� sensibilizar�
seus� colaboradores.� A� empresa�
deve� adquirir� uma� cultura� de�
responsabilidade� social� que� traga�
um� comprometimento� para� a�
realização� da� separação� dos�
resíduos.� Com� a� colaboração� da�
equipe,� fica� fácil� a� implantação�do�
processo.
� Para�colocar�a�parte�prática�
em�ação,�a�empresa�deve�identificar�
seus�principais�pontos�geradores�e�
simultaneamente� quais� são� os�
principais� resíduos� recicláveis,� tais�
como:� papel,� papelão,� plástico,�
metais,�madeiras,� embalagens�não�
contaminadas,� alguns� tipos� de�
vidros;�bem�como�quais�são�os�itens�
não�recicláveis,�em�especial�aqueles�
que� necessitam� de� um� cuidado�
especial�no�seu�manejo�e�acondicio-
namento.� Este�discernimento�nem�
sempre� é� simples� e� depende� de�
uma� análise� mais� detalhada,� pois�
alguns� resíduos� descartados� são�

compostos� por� mais� de� um�
material,� eventualmente� com�
classificações�distintas.�O�estabele-
cimento� deve� criar� pontos� de�
coletas� internos� de� fácil� acesso,�
próximos� às� fontes� geradoras� e�
disponibilizar� recipientes� compatí-
veis� com� os� volumes� gerados� de�
cada�material.
� É�interessante�o�estabeleci-
mento�ter�informação�da�ordem�de�
grandeza� do� que� é� produzido� de�
resíduos� de� forma� segmentada.�
Assim,�fica�mais�fácil�dimensionar�os�
recipientes� e� coordenar� com� a�
Coperc ic la � a � f requência � do�
recolhimento�dos�resíduos.
� Por�outro�lado,�a�destinação�
dos� materiais� não� recicláveis,� em�
especial� aqueles� considerados�
nocivos� ao� meio� ambiente,� é� o�
próximo� problema� a� ser� encarado�
para�quem�já�pratica�a�coleta.�Saber�
como�acondicionar�óleos�lubrifican-
tes� usados,� graxas,� vasilhames�
c o n t am i n a d o s , � l â m p a d a s �
fluorescentes,� tintas� e� solventes,�
pilhas,�baterias�e�eletroeletrônicos�e�
dar� a� estes� um� destino� ecologica-
mente�correto�é�um�grande�desafio.
� Por� força� de� legislação�
federal�(Lei�º�12.305/10�-�PNRS)�tanto�
o� consumidor, � comerciante, �
distribuidor� ou� o� fabricante� são�
responsáveis� pelo� correto� destino�
de� materiais� descartados� nocivos�
para� o� meio� ambiente.� Apesar� de�
Ituiutaba�ser�um�polo�regional,�está�
longe� dos� grandes� centros� e� não�
possui�ainda� infraestrutura�para�tal�
ou�empresas�com�esta�expertise.
� A�saída�passa�pela�união�dos�
empresários� que� devem� procurar,�
com�a�ajuda�das�entidades�locais�e�
do� poder� públ ico, � soluções�
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Coleta�seletiva�em�Ituiutaba:�desafios�e�perspectivas

Sérgio�Jerônimo�de�Andrade
Engenheiro�Agrícola/Advogado/Prof.�da�FEIT/UEMG

drsjandrade@gmail.com

Rita�de�Cássia�Dias�Akegawa
Administradora/Advogada;�Profa.�IFTM/Campus�Ituiutaba
ritaakegawa@iftm.edu.br

Desde� a� primeira� Conferência� das� Nações�
Unidas� sobre� Meio� Ambiente� Humano,�

realizada�em�1972,�muitas�ações�e�desafios�foram�
propostos�ao�longo�destes�anos,�sendo�um�dos�
maiores�o�de�que�o�mundo�passe�a�analisar�as�
questões�econômicas�por�outro�ângulo,�conside-
rando�o�ambiente�como�um�sistema�integrado�à�
economia.
� Cabe�ressaltar�que�mudanças�ocorreram,�
podendo-se� destacar� algumas,� tais� como:�
aumento�expressivo�dos�índices�de�reciclagem,�
criação� de� cooperativas� de� coleta� seletiva,�
ampliação�do�acesso�da�população�à�coleta�de�
esgoto�e�lixo.
� No� contexto� local,� a� Cooperativa� de�
Reciclagem� de� Ituiutaba� ‒� Copercicla� -� é� um�
instrumento�do�cumprimento�do�dever�legal�da�
Política� Nacional� de� Resíduos� Sólidos� (PNRS),�
instituída� pela� lei� federal� n°� 12.305� de� 02� de�
agosto�de�2010.�Sua�forma�eficaz�de�operar�desde�
sua�implantação�é�indubitável.
� A� Copercicla� hoje� tem,� dentre� outros�
desafios,�a�ampliação�dos�seus�trabalhos�para�o�
alcance� dos� seus� objetivos,� principalmente� na�
coleta�de�materiais�recicláveis�e�reutilizáveis�para�
os�próximos�períodos.�Desde�a�adesão�de�novos�
cooperados�a�fim�de�arrebanhar�o�maior�número�
de�trabalhadores,�até�a�implantação�de�uma�sede�
nova�e�o�uso�de�novas�tecnologias.�
� Noutro�norte,�há�que�citar�como�desafia-
dor�uma�das�dimensões�da�Gestão�Integrada,�a�
cultura�dos�cidadãos.�É�de�grande�importância�a�
sensibilidade�da�população�para�a�separação�dos�
resíduos�que�podem�ser�reciclados�e�reutilizados�
daqueles� que� vão� para� o� aterro� sanitário,� por�
serem�considerados�rejeitos.�Nessa�ótica�cultural,�
brevemente� o� cidadão� que� não� respeitar� as�
diretrizes�da�PNRS�sofrerá�sanções�pelo�descum-
primento�da�lei.

� Sobre� o� assunto� poderia,� hipotetica-
mente,�o�agente�delituoso� incorrer�nas�penas�
alternativas� e� nas� penas� de� prestação� de�
serviços� à� comunidade,� no� cumprimento� de�
sanções�que�possam�refletir�ações�de�sustenta-
bilidade.�A�exemplo�disso�poderia� imputar�ao�
agente�delituoso�a�punição�de�realizar�tarefa�de�
limpeza� dos� terrenos� baldios� com� a� coleta� e�
separação�de�resíduos�recicláveis�e�reutilizáveis.�
Somando-se,�outrossim,�forças�aos�trabalhos�da�
Copercicla
� Ademais,� destaca-se� que� a� fiscalização�
pelo�cumprimento�da�PNRS�é�e�será�um�objeto�
de�contínuo�aperfeiçoamento,�eis�que�deman-
da� por� recursos� e� pessoas� conhecedoras� da�
PNRS�com�medidas�práticas�a�serem�aplicadas�
no�município�de�Ituiutaba/MG.
� Em� todas� as� esferas� da� sociedade� e�
grupos� contraditórios� com� interesses� conver-
gentes� devem� somar� esforços� coletivos� para�
estimular�o�teor�do�desenvolvimento�sustentá-
vel,�atingindo,�assim,�a�economia,�a�educação,�a�
administração�pública�e�privada�das�organiza-
ções,� sobretudo� as� cooperativas� e� as� associa-
ções�aliadas�à�dimensão�cultural.�
� O�desenvolvimento�deve�ser�uma�ação�
coletiva,� compartilhada�da�mesma�motivação�
em�se�difundir�a� ideia�de�sustentabilidade�em�
busca�de� soluções� originais� e� criativas� para� o�
bem-estar�comum.
� Portanto,� são� grandes� os� desafios� pela�
frente,�mas�o�importante�é�que�alguns�passos�
foram� dados.� É� preciso� dar� vários� outros.� O�
processo� é� contínuo,� pois� envolve� mudança�
cultural,�consciência�e,�sobretudo,�responsabili-
dade.

D
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Coleta�na�rua�‒�porta�a�porta

Processo�de�triagem�antes�da�esteira

Esteira�de�alimentação

Descarga�dos�caminhões

Esteira�com�uso�de�alimentação�
com�caixa�de�madeira

Prensa
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A�Copercicla�em�imagens�



Processo�de�carga�com�uso�do�elevador

Confraternização

Recepção�de�estudantes�em�
visita�a�cooperativa

Picadora�de�papel

Bolsa�Reciclagem�
incremento�de�renda

Diretoria�eleita�-�2013
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Uma plataforma baseada em parcerias! 

PODER PÚBLICO

SETOR PRIVADO

SOCIEDADE CIVIL

ACADEMIA

MÍDIA

PATROCINADOR

MINAS - GOIÁS

UNOPAR
Ituiutaba-MG

POL CIA 
MILITAR

FACULDADE TRIANGULO MINEIRO- -̂-
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