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OPNRS  
• Presidência -  Christian Luiz da Silva – 

UTFPR 

• Vice -Presidência –  José Eduardo Ismael 
Lutti – ABRAMPA  

• Objetivo  

• Apoiar e monitorar a implementação da 
PNRS  

• Eventos  

• Publicações  



 Atores da  
inclusão 

socioprodutiva de 
Catadores  

Governo Federal  

Governos Estaduais  Incubadoras de 
cooperativas 

Governos 
Municipais 

ONGs nacionais e 
internacionais  Técnicos  Universidades 

Bancos 
multilaterais   

Ministério Público 

Serviços de apoio, 
SEBRAE 

Fundações 
nacionais e 

internacionais  

Movimentos 
sociais 

 
 

Indústria 
Comércio 
Empresas 

 
  

Instituições de 
cooperação dos 

países  

Redes, Fóruns e 
Conselhos   

Legislativos  



Operacionalização da coleta seletiva e da logística 
reversa com sucesso 

Prefeituras 

Titulares do serviço 

Organizações de 
catadores  

Setor empresarial  

                             Sociedade 



• Inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis 

• Transferiu para os Estados e Municípios o controle social – Planos Estaduais 
e Municipais.  

• Accountabilitty – prestação de Contas - Baixo – SINIR não está funcionando 
como deveria.  

• Acordo setorial – contratual entre o setor empresarial e o governo (MMA)  

• Discutido no GT1. Pouca transparência para a sociedade  em termos de 
Prestação de Contas. 

• Necessidade da elaboração de indicadores compreensíveis e diretos para as 
metas no que se refere ao que cada setor produz e coloca no mercado e ao 
monitoramento dos resultados dos recursos aplicados. 

• Não atende de forma isonômica o território e as respectivas  cooperativas 
de catadores no território.  

  



Pagamento pelo Serviço Prestado –  

Composição - Prefeituras – Taxa do lixo e 
logistica reversa - Acordo setorial.  

                 X 
Ações estruturantes:  
doação de equipamentos para cooperativas e associações;  
treinamentos e capacitações;  instalação de PEV;  
compra de material reciclável ????????? 

ações de estruturação e comunicação.  
 
                       ????????????? 
                 2.8 bilhões 2012 a 2017 
Precisamos de Indicadores que façam sentido para a sociedade 
 



• Ação Civil Pública Ambiental – contestação da legalidade do Acordo 
Setorial de Embalagens, em Geral- MPs  São Paulo e União. 

• Réus:  União Federal, Ministério do Meio Ambiente, CEMPRE -
Coalisão de Empresas, ANCAT, -catadores de materiais recicláveis e  
associações e empresas signatários do Acordo.  

• MP alega que o Acordo Setorial causa danos a sociedade e  não 
cumpre a PNRS, no que se refere a responsabilidade das empresas na 
logística reversa e onera os catadores de materiais recicláveis. 

• Duas audiências públicas na cidade de São Paulo, com a finalidade de 
esclarecimentos ao juiz responsável pelo processo.  

                          ???????????? 

Sociedade não tem um retorno deste processo 

 



Experiência do Estado de São Paulo   

 
A  ser observada  

Atrela metas de logistica reversa ao 
licenciamento 

Apresenta um sistema de controle, de    
indicadores e de contabilização mais 
adequado 



Precisamos avançar na implementação da  

Política Nacional de Resíduos Sólidos   

                     Obrigada  
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