


OS CATADORES EM SEU TEMPO 





• 1999 - 1º Encontro Nacional de Catadores de 
Papel; 

• 2001 - 1º Congresso Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis em Brasília  - criação do 
Movimento Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis – MNCR; 

• Luta pelo fim dos lixões, pelo fim do trabalho 
infantil, pelo reconhecimento e valorização da 
categoria. 

 

 

A TRAJETÓRIA DE LUTA DOS CATADORES NO BRASIL 



A TRAJETÓRIA DE LUTA DOS CATADORES NO BRASIL 



A TRAJETÓRIA DE LUTA DOS CATADORES NO BRASIL 

Organizações e catadores ligados ao MNCR: 
 

• 1.218 cooperativas e associações de catadores; 

• 86.520 catadores e catadoras associados a estas organizações; 

• 120 mil catadores que atuam nas ruas e lixões do país. 

 



A TRAJETÓRIA DE LUTA DOS CATADORES NO BRASIL 

• O IPEA fala de 387.910 catadores no Brasil – IPEA; 

• O MNCR acredita que existe no Brasil de 800 mil a 1 

milhão de catadores em atividade; 

• Estimamos que 70% destes catadores ainda atuam 

de forma individual, nas ruas ou em lixões.  

 



 

AVANÇOS 

NORMATIVOS 2015 

Assinatura do 

Acordo Setorial 

de Embalagens 

em 25 de 

novembro. 

2010  

- Lei 12.305 – Política 

Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS e 

Decreto nº 7.404 – 

regulamentação da lei. 

- Lei 12.375:  Art. 5° e 6° – 

Credito Presumido de IPI 

para industrias que 

comprarem resíduos de 

catadores. 

- Decreto 7.217 - 

Considera as 

cooperativas e 

associações como 

prestadores de serviço 

público de manejo de 

resíduos. 

2007 

Lei 11.445 – 

Saneamento Básico.  

Permite ao poder 

público a 

contratação, com 

dispensa de 

licitação, das 

cooperativas e 

associações de 

catadores nos 

serviços de coleta 

seletiva do 

município. 

2006  

Decreto 5940 –

Implementa a 

Coleta Seletiva 

Solidária nos 

Órgãos Federais e 

destina os resíduos 

para as 

cooperativas e 

associações de 

catadores. 

2002 

Reconhecimento 

da categoria de 

catador como 

profissão pela 

CBO.  

A TRAJETÓRIA DE LUTA DOS CATADORES NO BRASIL 



O MNCR fez o cruzamento de diversas fontes de dados e chegou 

a uma lista de 1.710 cooperativas e associações em todo o país, 

assim distribuídas: 



Participação dos Catadores na construção do 

Acordo Setorial de Embalagens 

 



O que fizemos para tentar apresentar uma proposta 

de Acordo Setorial? 

Mesmo sabendo das restrições que eram estabelecidas pela Lei, pelo 
Decreto e pelo Edital de convocação, em relação a quem poderia 
apresentar proposta de Acordo Setorial, o MNCR fez os seguintes 
movimento: 

 

 Em 11 de outubro de 2012, encaminhamos Carta ao MMA solicitando 
o direito de apresentar proposta de Acordo Setorial. 

 Em 26 de outubro de 2012, o MMA respondeu dizendo que não 
tínhamos direito de apresentar uma proposta de Acordo Setorial. 

 Em 14 de dezembro de 2012, solicitamos ao MMA que 
reconsiderasse sua resposta e que nos desse o direito de apresentar 
uma proposta de Acordo Setorial. 

 Em 17 de janeiro de 2013, o MMA informou novamente que as 
propostas de Acordo Setorial só poderiam ser apresentadas pelos 
geradores de resíduos do setor empresarial.   



Como se deu nossa participação na construção da 
proposta de Acordo Setorial da Coalizão? 

 Com a resposta do MMA a única forma que o MNCR tinha de incluir suas opiniões na 
proposta de Acordo Setorial, que foi a Consulta Pública, era apresentar suas 
sugestões para a Coalizão; 

 No mesmo momento em que o MNCR conversava com a Coalizão, as prefeituras 
passaram a reivindicar para o MMA que o dinheiro a ser investido pelas empresas 
fosse para as prefeituras implementarem a Coleta Seletiva; 

 A proposta do MNCR para a Coalizão era de que os recursos a serem investidos 
fossem direcionados a estruturação das cooperativas de catadores, para fortalece-las 
na disputa por contratos de prestação de serviços de coleta seletiva e dentro da 
logística reversa;  

 A proposta inicial da Coalizão não atendia nossas expectativas, mas depois de muitas 
negociações o MNCR conseguiu incidir para mudar vários pontos da proposta e hoje 
ela é muito melhor para os catadores. 



 

 A proposta da Coalizão não respondeu a todas as nossas reivindicações, por isso foram elaboradas um 
conjunto de emendas que foram apresentadas na Consulta Pública. 

 

Porque então negociamos com a Coalizão? 

 O momento mais importante do Acordo Setorial foi a Consulta Pública. 

 Para acontecer a Consulta Pública era necessário existir uma proposta. E foi sobre essa proposta que as 
pessoas opinaram. 

 A estratégia do MNCR foi incluir o máximo possível das sua sugestões na proposta que foi a Consulta 
Pública e, aquilo que não foi incluso na proposta, foi apresentado pelo Movimento durante a Consulta 
Pública. 

 Sem o Acordo Setorial, não teríamos os investimentos necessários para melhorar a vida das cooperativas e 
dos catadores. 

 

O Acordo Setorial respondeu a todas as demandas do MNCR? 



DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS 

 



• Duplicar o número de catadores organizados em 

cooperativas e associações; 

• Construir modelos de organização que agreguem os 

catadores em situação de rua e de lixões; 

• Garantir que os catadores alcancem a remuneração de pelo 

menos um salário mínimo; 

• Garantir políticas de qualificação Técnica e Profissional para 

os catadores/as. 

 



 Garantir que os recursos da Logística Reversa sejam 

direcionados para os catadores/as, em forma de 

investimento para os empreendimentos e 

pagamento dos serviços prestados; 

 Garantir que estes recursos sirvam para que os 

empreendimentos coletivos de catadores se 

fortaleçam e qualifiquem-se nos seus aspectos 

administrativos, econômicos e produtivos. 

 



ENTREGA DOS UNIFORMES 

COMODADO DOS GALPOES 
 10 ANOS 

SENCIBILIZAÇÃO  
DOS MORADORES 

PARTICIPACAO DA 
POPULAÇÃO 

MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA 
COMUNIDADE COM A COLETA SELETIVA 



INCLUSÃO SOCIOECONOMICA E PRODUTIVA 
 DOS CATADORES NOVOS INVESTIMENTOS 



INFRA ESTRUTURA E 

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Governança 

Assistência Técnica/Qualificação 

Capital de Giro para as 

Cooperativas 

Investimento Físico 

Modelo que queremos construir: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 


