COMUNICADO IMPORTANTE
Nobres Prefeitos, Secretários de Meio Ambiente e Técnicos da área ambiental da Região
Sul e Centro Sul, o CONSCENSUL - Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e
Centro Sul Sergipano, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS),
do Ministério da Saúde (MS) e do Governo do Estado de Sergipe por meio do Decreto (Emergencial)
nº 40.563, que trata sobre a situação de emergência em Saúde Pública, devido a disseminação do
novo Coronavírus (COVID-19).
Avaliamos junto aos órgãos de Controle as Recomendações e os riscos atribuídos a saúde
do Catador de Materiais Recicláveis no exercício da sua função e decidimos que:
ABES recomenda:

"2.2 O que deve parar: Os serviços de coleta seletiva, transporte e de manejo nas Instalações de
Recuperação dos Resíduos tornam-se inviáveis neste período, devido aos riscos que apresentam e devem ser
paralisados. Os catadores de materiais recicláveis devem ser compensados por meio de um AUXÍLIO SOCIAL
TEMPORÁRIO, a ser instituído nos governos locais."
Cabe ao CONSCENSUL orientar as Cooperativas de acordo com as normativas de prevenção a
contaminação desse vírus, onde já entramos em contato com o COMITÊ DE CRISE do MPE para ajudar no
que for necessário para garantir o pão de cada dia desses guerreiros e guerreiras que estão passando por
dificuldades neste momento de crise.
Já entramos em contato com os representantes do MNCR - Movimento Nacional dos Catadores
de Recicláveis, para que o mesmo que está a frente da categoria possa se posicionar no tocante a suspensão
das atividades de coleta realizadas pelas cooperativas locais.
O CONSCENSUL obedece ao Decreto n. 40.563 e NÃO aconselha as Cooperativas de
Catadores de Materiais Recicláveis continuar suas atividades nesse momento de quarentena decretado
pelas instituições de saúde pública.
Pedimos também aos Senhores Gestores e Autoridades Municipais, que tenham
sensibilidade a essas famílias vulneráveis à pobreza e a insalubridade, para que as mesmas não
voltem aos lixões e o retrocesso seja a solução!
Que Deus conceda a saúde divina a todos vocês!

Edvaldo Ribeiro da Cruz - Superintendente do Conscensul
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