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1. - INFORMAÇÕES GERAIS
Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano
CNPJ: 15.530.168/0001-86
Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000 - Fone: 79 3543-1289
Site: www.conscensul.com.br | E-mail: conscensul@hotmail.com
PRESIDENTE DO CONSCENSUL - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
VICE-PRESIDENTE DO CONSCENSUL - ERALDO DE ANDRADE SANTOS
DIRETOR-ADMINISTRATIVO DO CONSCENSUL - GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
DIRETOR-FINANCEIRO DO CONSCENSUL - EDSON SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE - EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ
Fone: 79 9 9823-2469
E-mail: superintendente@conscensul.com.br
“A administração pública precisa apresentar resultados
positivos, deixar de ser a estrutura que presta favores
públicos e se transformar numa máquina que realiza
serviços públicos. Para que isso ocorra a população
terá que saber escolher seus líderes, entre aqueles que
prometem o impossível ou aqueles que se comprometem
com o possível.”
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APRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO
O CONSCENSUL - Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul
e Centro Sul Sergipano, pessoa jurídica de direito público, na forma de Autarquia, nos termos da Lei
Federal nº 11.107/2005, inscrito no CNPJ 15.530.168/0001-86, com sede administrativa na Praça dos
Pescadores, nº 16, Centro, Indiaroba - Sergipe, CEP 49.250-000.
O CONSCENSUL é formado por 16 municípios da Região Sul e Centro Sul de Sergipe: Arauá,
Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Lagarto, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do
Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhi, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.
NOSSA MISSÃO: Erradicar os lixões, dando a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos
(resíduos sólidos), dos municípios consorciados.
A LEI FEDERAL 12.305 de 2010, criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo
o prazo para que todos os lixões fossem desativados até o dia 02 de agosto de 2014. Nos dias de hoje,
tramitam medidas e projetos de lei que visam prorrogar o prazo para a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos de que trata o artigo 54 da Lei 12.305/2010.
O CONSCENSUL trata das questões dos resíduos sólidos e saneamento básico, instrumentalizando
os municípios para melhorias ambientais e também sociais, considerando as ações da coleta seletiva e de
formação de recicladores, transformando resíduos sólidos em trabalho para pessoas que hoje sobrevivem dos
lixões, implementando ações coletivas a partir de cada prefeitura, que é a responsável constitucionalmente
pela coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos.
ATUALMENTE, Sergipe conta com quatro consórcios distribuídos por região, os quais são: da região
Sul e Centro Sul, do Agreste Central, do Baixo São Francisco e da Grande Aracaju. Apesar de todos os
esforços do Governo Estadual, dos municípios e dos consórcios, Sergipe ainda mantém 54 lixões em
atividade espalhados por diversos municípios, onde a questão financeira dos entes públicos é questão
determinante para a atual situação.
O CONSCENSUL está em fase do processo da PMI (Procedimento de Manifestação de
Interesse), convocada através de Edital de Chamamento Público de Estudos nº 05/2018, promovido pela
AGRESE em convenio com o CONSCENSUL, para a construção de aterro sanitário, unidades de transbordo
e/ou outro meio adequado para a destinação ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos gerados nos
municípios consorciados ao CONSCENSUL.
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NA BUSCA DE SOLUÇÃO para a problemática, o CONSCENSUL acredita no fortalecimento das
Cooperativas de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, fato esse é que em todos os 16 municípios
consorciados, existem cooperativas (15 registradas e 01 em formalização), onde todas são atendidas e
acompanhadas através de convênios firmados com o consórcio.

OS LIXÕES VÃO TER QUE FECHAR, E AGORA?
De acordo com o Novo Marco do Saneamento (Lei 14.026/2020 de 15 de julho de 2020), no
art. 54, diz que os municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos
ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança
que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, para os quais ficam definidos os seguintes prazos:
I - até 2 de agosto de 2021
para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região
Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de capitais;
II - até 2 de agosto de 2022
para Municípios com população superior a (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para
Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da
fronteira com países limítrofes;
III - até 2 de agosto de 2023
para Municípios com população entre (cinquenta mil) e (cem mil) habitantes no Censo 2010;
IV - até 2 de agosto de 2024
para Municípios com população inferior a (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.
No entanto o vosso município possui judicializações antigas decorrentes dos resíduos sólidos serem
descartados em locais inadequados (lixões), no entanto o CONSCENSUL vem juntamente com o município
fazendo as devidas defesas processuais, porém esses prazos do Novo Marco Legal serão impactados já no
ano de 2021 devido a essas judicializações.
Devido ao Novo Marco do Saneamento não haverá recursos públicos para tratamento de resíduos
sólidos no Brasil, os municípios deverão estar consorciado e terão que apresentar as soluções para o
fechamento dos lixões.
Os municípios e o consórcio deverão realizar através de mecanismos tais quais: PPP´s – Parceria
Público Privada, PMI´s – Participação por Manifestação de Interesse e Licitações, a execução dos projetos
na área de RSU – Resíduos Sólidos Urbanos, para assim resolver a problemática do encerramento dos lixões
a céu aberto.

SOLUÇÕES!
Construção de Aterro Sanitário e Centrais de Recebimento e Tratamento de RSU
O CONSCENSUL fez juntamente com a AGRESE a PMI nº 05/2018-AGRESE/CONSCENSUL, onde
a RECOMENDAÇÃO do Produto Final da PMI apresentada pela Comissão Técnica (AGRESE, CONSCENSUL,
SEDURBES e ADEMA), depois de ter avaliado todos os projetos para em sequência leva-lo para a licitação,
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apresenta a construção de um Aterro Sanitário no município de Boquim (deposito de rejeito) e duas
Centrais de Recebimento e Tratamento de RSU distribuídas nos municípios de Estância (CTR Estância) e a
outra no município de Lagarto (CTR Lagarto).
Planos Emergenciais de Fechamento dos Lixões
Atualmente o Aterro Sanitário mais próximo de um dos municípios da nossa região está situado em
Rosário do Catete, a cerca de 118 km e a unidade de transbordo mais próxima é a de Nossa Senhora do
Socorro em média 80 km de distância.
A solução provisória até a empresa de aterro sanitário iniciar suas operações em nossa região é o
Projeto “RAMPA PROVISÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS” com intuito de destinação final
dos rejeitos gerados nos municípios consorciados.
As rampas são arranjos provisórios, sendo que essa rampa de transferência de resíduos, ficaria
numa área de 1,2 hac, onde o automóvel com RSU irá entrar de ré pela rampa e despejar na caçamba
estacionária que levará ao Aterro Sanitário, após coleta dos demais municípios consorciados, através de
uma empresa de transporte de RSU Licenciada para operar essa atividade de transporte.
Diminuindo assim os custos unitários por município, realizando assim uma ação em conjunto e não
onerando os recursos públicos do município individual, pois quando é realizado em conjunto (consórcios) o
valor comparado ao individual torna-se mais em conta, (diminuindo os custos com transporte).
Os locais em que ficariam as rampas seriam em Itabaianinha, Estância e Lagarto, sendo que
essas localidades foram escolhidas por apresentar menor DMT entre os municípios e por serem cidades
regionalizadas.
Os custos para destinação final para os municípios consorciados serão de R$ 68,63 por tonelada
e não consorciados de R$ 85,00 por tonelada. A tarifa do transbordo (operação do transbordo), sendo
assim paga o valor de operação do transbordo e do aterro. Ainda assim, quem tiver em dias com o rateio
do CONSCENSUL tem 15% de desconto na tonelada, com precificação final de R$ 58,33 por tonelada.
Acrescido desses valores, tem-se o transporte para levar os resíduos, que será diluído no valor total entre
os municípios, já que as caçambas estacionárias estarão coletando de todos os municípios.
Redução do Volume Gerado de Resíduos Sólidos (Lixo), levados para destinação final
FORTALECER A COLETA SELETIVA E A COMPOSTAGEM
Reduzir o volume gerado de Resíduos Sólidos (Lixo), que serão levados para destinação final nos
aterros sanitários, unidades de transbordos e centrais de tratamento é a opção mais viável para economia
das despesas dos municípios com resíduos sólidos (lixo).
Os municípios que compõem o CONSCENSUL devem buscar fortalecer a Coleta Seletiva e a
Compostagem através do Cooperativismo, uma vez que os municípios consorciados possuem suas
Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis em pleno funcionamento.
COLETA SELETIVA: A coleta seletiva de resíduos sólidos tem o objetivo de reduzir o impacto
ambiental gerado pela produção de resíduos no município, destinando corretamente os materiais para
reaproveitamento ou descarte adequado.
A coleta seletiva traz diversos benefícios, entre eles: redução da extração dos recursos naturais;
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diminuição da poluição do solo, da água e do ar; reciclagem de materiais que iriam para o lixo; diminuição
dos custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis pelas indústrias; geração de emprego e renda
pela comercialização dos recicláveis; melhorias e diminuição de gastos na limpeza pública.
COMPOSTAGEM: O processo de compostagem é a transformação do resíduo orgânico em adubo
basicamente. Essa transformação acontece pela ação de vários organismos, por exemplo, minhocas,
bactérias e fungos que são os organismos decompositores. Eles vão comer e digerir o material orgânico
transformando em um composto que pode ser devolvido para o ciclo e absorvido pelas plantas.
A Produção de fertilizante orgânico, redução na emissão de gases poluentes e destinação adequada
de resíduos, são algumas das vantagens da utilização de resíduos doméstico como adubo, do total de
resíduos domésticos produzidos, 30% poderiam ser usados na compostagem. Ou seja, menos lixo nos
aterros, menos poluição ambiental e menos emissão de gases poluentes.
Contratação da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis do Município
Segundo o art. 3º, da Lei Federal no. 12.305/2010, a gestão integrada de resíduos sólidos é
entendida como um “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de
forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob
a premissa do desenvolvimento sustentável”.
A implantação da Coleta Seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação
de catadores de materiais reutilizáveis ou recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, deve
fazer parte do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
A Lei Nacional nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 dispõe que:
Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:
[...]
IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
Art. 50. A inexistência do regulamento previsto no § 3º do art. 21 não obsta a atuação, nos termos
desta Lei, das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis.
O Decreto Nacional nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 (PROCATADOR), dispõe no seu art. 11,
que o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas
de baixa renda.
O art. 44, estabelece que as políticas públicas voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis deverão observar:
II - o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de cooperativas, bem
como à pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos; e
III - a melhoria das condições de trabalho dos catadores.
Parágrafo único. Para o atendimento do disposto nos incisos II e III do caput, poderão ser celebrados
contratos, convênios ou outros instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público ou
privado, que atuem na criação e no desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de

Conscensul - 5

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, observada a legislação vigente.
Existe a possibilidade jurídica na Dispensa de Licitação para a Contratação de empresa para efetuar a
Coleta Seletiva, Processamento e Comercialização dos Resíduos Sólidos Urbanos, Reutilizáveis e Recicláveis,
prevista na Art. 24, XXVII da Lei 8.666/1993;
Art. 24. É Dispensável a Licitação:
XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis
ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuado por associação ou cooperativa,
formada por pessoas física de baixa renda, reconhecida pelo poder público como catadores de materiais
recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde
pública.
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DOS CATADORES E COLETORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ARAUÁ E PEDRINHAS
Nome Fantasia: COOCAP
CNPJ: 31.367.453/0001-84 / INSC. ESTADUAL: 27.161.748-9 / NIRE: 28400010384
Endereço da Sede/Galpão: RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO MUTUMBO,
PEDRINHAS, SERGIPE, CEP 49.350-000
E-mail: coocap.araua.pedrinhas@gmail.com
Nome do Presidente: JOSÉ ALÍCIO SANTOS
Contato: 79 9 9999-9231
Quantidade de Cooperados em Atividade: 04
População Estimada [2019] do Município de Arauá/SE: 10.056
Área da unidade territorial [2018] do Município de Arauá/SE: 198,967 km²

A COOCAP
Criada de forma compartilhada em 08 de março de 2018, por um grupo de catadores de materiais
recicláveis, que trabalhavam e viviam no lixão das cidades de Arauá/SE e Pedrinhas/SE, a COOCAP Cooperativa dos Catadores e Coletores de Materiais Recicláveis dos Municípios de Arauá e Pedrinhas é um
exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Arauá/SE e
Pedrinha/SE, a partir do ano de 2019, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido em comodato
pela prefeitura), onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais
recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 04 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE ARAUÁ/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Arauá/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOCAP, onde é disponibilizado
uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de uso: Equipamentos
para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção Individual para coleta
seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
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Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
Atualmente a COOCAP já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOCAP PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

06

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS
DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
01
01

UN
UN
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

03

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

01

TOTAL DE COOPERADOS DA COOCAP EM 30/11/2020

04

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
LOGISTICA REVERSA
A COOCAP contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
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O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Arauá/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)

01

UN

110.000,00

110.000,00

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL
GUINCHO ELÉTRICO CAPACIDADE DE PESO DE 1 TON.
BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01
01
01

UN
UN
UN

35.000,00
2.500,00
3.900,00

35.000,00
2.500,00
3.900,00

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS

03

UN

925,00

2.775,00

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR

01

UN

1.190,00

1.190,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

158.865,00

14 - Conscensul

VALOR
TOTAL

MOMENTOS DA COOCAP
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL
RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE BOQUIM
Nome Fantasia: COOCMARB
CNPJ: 22.416.587/0001-57 / NIRE: 28400004813
Endereço da Sede/Galpão: AVENIDA ANTÔNIO FERNANDES VIANA DE ASSIS, S/N,
CENTRO, BOQUIM, CEP 49.360-000
E-mail: coocmarb@gmail.com
Nome da Presidente: MARIA BARBOSA DOS SANTOS
Contato: 79 9 9865-3463
Quantidade de Cooperados em Atividade: 25
População Estimada [2019] do Município de Boquim/SE: 26.816
Área da unidade territorial [2018] do Município de Boquim/SE: 205,643 km²

A COOCMARB
Criada em 11 de maio de 2015, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Boquim/SE, a COOCMARB - Cooperativa de Catadores de Material Reciclável
do Município de Boquim é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e cheio de força de
vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Boquim/SE, a partir
do ano de 2018, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido por comodato pela prefeitura/
estado), onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 25 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE BOQUIM/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Boquim/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOCMARB, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.

16 - Conscensul

Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
Atualmente a COOCMARB já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOCMARB PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL

01

UN

ANCAT/CONSCENSUL

GUINCHO ELÉTRICO CAP. DE PESO DE 1 TON.

01

UN

ANCAT/CONSCENSUL

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

07

UN

CONSCENSUL

BALANÇA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS

01

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS

04

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS

01

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR
DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
01
05

UN
UN
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

22

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

03

TOTAL DE COOPERADOS DA COOCMARB EM 30/11/2020

25

Conscensul - 17

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - ANO 2019

18 - Conscensul

Conscensul - 19

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020

20 - Conscensul

Conscensul - 21

MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
22 - Conscensul

LOGISTICA REVERSA
A COOCMARB contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Boquim/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE (COLETA SELETIVA)

01

UN

160.000,00

160.000,00

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL
FRAGMENTADORA DE PAPEL AUT. 1000 FOLHAS
BAGS

01
01
50

UN
UN
UN

35.000,00
11.500,00
35,00

35.000,00
11.500,00
1.750,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

211.750,00

Conscensul - 23

MOMENTOS DA COOCMARB

24 - Conscensul

Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE ESTANCIA
Nome Fantasia: COOPERE
CNPJ: 26.705.918/0001-20
Endereço da Sede/Galpão: AVENIDA LOURIVAL BATISTA, 197, CENTRO, ESTÂNCIA,
SERGIPE, CEP 49.200-000
E-mail: coopereestancia@gmail.com
Nome da Presidente: MANUEL MESSIAS DO CARMO
Contato: 79 9 9959-8169
Quantidade de Cooperados em Atividade: 08
População Estimada [2019] do Município de Estância/SE: 69.184
Área da unidade territorial [2018] do Município de Estância/SE: 646,235 km²

A COOPERE
Criada em 07 de dezembro de 2016, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que
trabalhavam e viviam no lixão da cidade de Estância/SE, a COOPERE - Cooperativa de Reciclagem de
Estância é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Estância/SE, a
partir do ano de 2019, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (alugado e cedido pela prefeitura),
onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 08 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE ESTÂNCIA/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Estância/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOPERE, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.

Conscensul - 25

Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
Atualmente a COOPERE já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOPERE PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)

01

UN

DOADO/CEDIDO
POR
PREFEITURA

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

10

UN

CONSCENSUL

BALANÇA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS

01

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS

06

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS

02

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR

02

UN

CONSCENSUL

DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
05
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

08

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

00

TOTAL DE COOPERADOS DA COOPERE EM 30/11/2020

08

26 - Conscensul

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019

Conscensul - 27

28 - Conscensul

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020

Conscensul - 29

30 - Conscensul

MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
Conscensul - 31

LOGISTICA REVERSA
A COOPERE contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Estância/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

01
01

UN
UN

35.000,00
52.000,00

35.000,00
52.000,00

EMPILHADEIRA A GÁS

01
01

UN
UN

11.500,00
78.000,00

11.500,00
78.000,00

BAGS

50

UN

35,00

1.750,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

181.750,00

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL

PRENSA HIDRÁULICA PARA ALUMÍNIO, FERRO
FRAGMENTADORA DE PAPEL AUT. 1000 FOLHAS

32 - Conscensul

VALOR
TOTAL

MOMENTOS DA COOPERE
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL
RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SERGIPE
Nome Fantasia: COOCMARIN
CNPJ: 21.667.228/0001-00 / NIRE: 28400004741
Endereço da Sede/Galpão: RODOVIA EDUARDO MAGALHÃES, S/N, INDIAROBA,
SERGIPE, CEP 49.250-000
E-mail: coocmarin@gmail.com
Nome da Presidente: MIRIAN DOS SANTOS
Contato: 79 9 9950-9956
Quantidade de Cooperados em Atividade: 10
População Estimada [2019] do Município de Indiaroba/SE: 17.957
Área da unidade territorial [2018] do Município de Indiaroba/SE: 314,710 km²

A COOCMARIN
Criada em 25 de julho de 2014, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Indiaroba/SE, a COOCMARIN - Cooperativa de Catadores de Material
Reciclável do Município de Indiaroba/Sergipe é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples
e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Indiaroba/SE, a
partir do ano de 2017, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (alugado e cedido pela prefeitura),
onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 10 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE INDIAROBA/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Indiaroba/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOCMARIN, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.

34 - Conscensul

Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
Atualmente a COOCMARIN já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOCMARIN PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

05

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS

01

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS

04

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS

01

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR
DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
01
05

UN
UN
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

10

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

00

TOTAL DE COOPERADOS DA COOCMARIN EM 30/11/2020

10
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - ANO 2019
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
40 - Conscensul

LOGISTICA REVERSA
A COOCMARIN contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Indiaroba/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)

01

UN

110.000,00

110.000,00

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL

01
01

UN
UN

35.000,00
2.500,00

35.000,00
2.500,00

BAGS

25

UN

35,00

875,00

BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

3.900,00

3.900,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

155.775,00

GUINCHO ELÉTRICO CAPACIDADE DE PESO DE 1
TON.

VALOR
TOTAL
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MOMENTOS DA COOCMARIN
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL
RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Nome Fantasia: COORSITA
CNPJ: 22.900.516/0001-25 / INSC. ESTADUAL: 27.151.183-4 / NIRE: 28400004830
Endereço da Sede/Galpão: RUA TOBIAS BARRETO, 858, ITABAIANINHA, SERGIPE,
CEP 49.290-000
E-mail: coorsita@gmail.com
Nome da Presidente: MARCELO DIAS DA SILVA
Contato: 79 9 8168-6127
Quantidade de Cooperados em Atividade: 12
População Estimada [2019] do Município de Itabaianinha/SE: 41.928
Área da unidade territorial [2018] do Município de Itabaianinha/SE: 493,472 km²

A COORSITA
Criada em 21 de julho de 2015, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Itabaianinha/SE, a COORSITA - Cooperativa de Catadores de Material
Reciclável do Município de Itabaianinha é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e
cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Itabaianinha/SE,
a partir do ano de 2017, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (alugado e cedido pela prefeitura),
onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 12 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE ITABAIANINHA/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Itabaianinha/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COORSITA, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.

Conscensul - 43

Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
Atualmente a COORSITA já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COORSITA PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)

01

UN

DOADO/CEDIDO
POR
ANCAT/CONSCENSUL

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL

01

UN

ANCAT/CONSCENSUL

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

10

UN

CONSCENSUL

BALANÇA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS

01

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS

05

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS

01

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR

01

UN

CONSCENSUL

DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
05
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)
GALPÃO DE TRIAGEM
ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM

RESPONSÁVEL
PREFEITURA

INTERNET DO GALPÃO DE TRIAGEM

COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA

MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

COOPERATIVA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

11

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

01

TOTAL DE COOPERADOS DA COORSITA EM 30/11/2020

12
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - ANO 2019
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
Conscensul - 49

LOGISTICA REVERSA
A COORSITA contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Itabaianinha/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

01
01

UN
UN

35.000,00
52.000,00

35.000,00
52.000,00

EMPILHADEIRA A GÁS

01
01

UN
UN

11.500,00
78.000,00

11.500,00
78.000,00

BAGS

50

UN

35,00

1.750,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

181.750,00

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL

PRENSA HIDRÁULICA PARA ALUMÍNIO, FERRO
FRAGMENTADORA DE PAPEL AUT. 1000 FOLHAS

50 - Conscensul

VALOR
TOTAL

MOMENTOS DA COORSITA
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Razão Social da Cooperativa: COOPCAL - COOPERATIVA DE CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE LAGARTO-SE
Nome Fantasia: COOPCAL
CNPJ: 26.191.638/0001-40 / INSC. ESTADUAL: 27.167.872-0 / NIRE: 28400005119
Endereço da Sede/Galpão: AVENIDA CONTORNO BR, 729, PRATAS, LAGARTO,
SERGIPE, CEP 49.400-000
E-mail: coopcal.lagarto@gmail.com
Nome do Presidente: CRISTIANO SANTOS COSTA
Contato: 79 9 9809-8060
Quantidade de Cooperados em Atividade: 20
População Estimada [2019] do Município de Lagarto/SE: 104.408
Área da unidade territorial [2018] do Município de Lagarto/SE: 968,921 km²

A COOPCAL
Criada em 30 de março de 2015, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Lagarto/SE, a COOPCAL - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis
do Município de Lagarto/SE é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e cheio de força
de vontade
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Lagarto/SE, a
partir do ano de 2019, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (alugado e cedido pela prefeitura),
onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 20 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE LAGARTO/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Lagarto/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOPCAL, onde é
disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.

52 - Conscensul

Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
Atualmente a COOPCAL já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOPCAL PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL

01

UN

DOADO/CEDIDO
POR
ANCAT/CONSCENSUL

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

12

UN

CONSCENSUL

BALANÇA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS

01

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS

04

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS

02

UN

CONSCENSUL

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR

02

UN

CONSCENSUL

DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
05
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)
GALPÃO DE TRIAGEM
ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

RESPONSÁVEL
PREFEITURA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
CONSCENSUL

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

20

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

00

TOTAL DE COOPERADOS DA COOPCAL EM 30/11/2020

20
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
58 - Conscensul

LOGISTICA REVERSA
A COOPCAL contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Lagarto/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

01
01
01

UN
UN
UN

210.000,00
35.000,00
52.000,00

210.000,00
35.000,00
52.000,00

EMPILHADEIRA A GÁS

01
01

UN
UN

11.500,00
78.000,00

11.500,00
78.000,00

BAGS

50

UN

35,00

1.750,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

393.500,00

CAMINHÃO DE GRANDE PORTE (COLETA SELETIVA)
PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL

PRENSA HIDRÁULICA PARA ALUMÍNIO, FERRO
FRAGMENTADORA DE PAPEL AUT. 1000 FOLHAS

VALOR
TOTAL
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MOMENTOS DA COOPCAL
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DOS CATADORES E COLETORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ARAUÁ E PEDRINHAS
Nome Fantasia: COOCAP
CNPJ: 31.367.453/0001-84 / INSC. ESTADUAL: 27.161.748-9 / NIRE: 28400010384
Endereço da Sede/Galpão: RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO MUTUMBO,
PEDRINHAS, SERGIPE, CEP 49.350-000
E-mail: coocap.araua.pedrinhas@gmail.com
Nome do Presidente: JOSÉ ALÍCIO SANTOS
Contato: 79 9 9999-9231
Quantidade de Cooperados em Atividade: 04
População Estimada [2019] do Município de Arauá/SE: 10.056
Área da unidade territorial [2018] do Município de Arauá/SE: 198,967 km²

A COOCAP
Criada de forma compartilhada em 08 de março de 2018, por um grupo de catadores de materiais
recicláveis, que trabalhavam e viviam no lixão das cidades de Pedrinhas/SE e Arauá/SE, a COOCAP Cooperativa dos Catadores e Coletores de Materiais Recicláveis dos Municípios de Arauá e Pedrinhas é um
exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Arauá/SE e
Pedrinha/SE, a partir do ano de 2019, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido em comodato
pela prefeitura), onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais
recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 08 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE PEDRINHAS/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Pedrinhas/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOCAP, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
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Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
Atualmente a COOCAP já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOCAP PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL

01

UN

ANCAT/CONSCENSUL

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

06

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR
DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
01
01
01
05

UN
UN
UN
UN
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

06

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

02

TOTAL DE COOPERADOS DA COOCAP EM 30/11/2020

08
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
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LOGISTICA REVERSA
A COOCAP contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Pedrinhas/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)

01

UN

110.000,00

110.000,00

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL
GUINCHO ELÉTRICO CAPACIDADE DE PESO DE 1 TON.
BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01
01
01

UN
UN
UN

35.000,00
2.500,00
3.900,00

35.000,00
2.500,00
3.900,00

CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS

03

UN

925,00

2.775,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

157.675,00
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VALOR
TOTAL

MOMENTOS DA COOCAP
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Razão Social da Cooperativa: COOPVERDE - COOPERATIVA DE RECICLAGEM DO
MUNICÍPIO DE POCO VERDE
Nome Fantasia: COOPVERDE
CNPJ: 29.801.944/0001-40 / INSC. ESTADUAL: 27.159.451-9 / NIRE: 28400010333
Endereço da Sede/Galpão: AVENIDA SÃO JOSÉ, 706, CRUZEIRO, POÇO VERDE,
SERGIPE, CEP 49.490-000
E-mail: coopverde.pocoverde@gmail.com
Nome do Presidente: JOSE LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
Contato: 79 9 9602-6920
Quantidade de Cooperados em Atividade: 21
População Estimada [2019] do Município de Poço Verde/SE: 21.983
Área da unidade territorial [2018] do Município de Poço Verde/SE: 439,828 km²

A COOPVERDE
Criada em 22 de setembro de 2016, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que
trabalhavam e viviam no lixão da cidade de Poço Verde/SE, a COOPVERDE - Cooperativa de Reciclagem do
Município de Poço Verde é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e cheio de força de
vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Poço Verde/SE, a
cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 21 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE POÇO VERDE/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Poço Verde/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOPVERDE, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
Atualmente a COOPVERDE já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
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ATUAL ESTRUTURA DA COOPVERDE PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

08

UN

CONSCENSUL

DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

COOPERATIVA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

18

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

03

TOTAL DE COOPERADOS DA COOPVERDE EM 30/11/2020

21

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - ANO 2019
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
LOGISTICA REVERSA
A COOPVERDE contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis - ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
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É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Poço Verde/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA
GALPÃO DE TRIAGEM

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

UN

CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE (COLETA SELETIVA)
PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL
FRAGMENTADORA DE PAPEL AUT. 1000 FOLHAS

EMPILHADEIRA A GÁS

01
01
01
01

UN
UN
UN
UN

160.000,00
35.000,00
11.500,00
78.000,00

160.000,00
35.000,00
11.500,00
78.000,00

BAGS

50

UN

35,00

1.750,00

BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

3.900,00

3.900,00

MESA DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVEL DE 6 M

01

UN

4.000,00

4.000,00

TOTAL R$

294.150,00
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MOMENTOS DA COOPVERDE
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL
RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
Nome Fantasia: COCARD
CNPJ: 37.135.512/0001-75 / INSC. ESTADUAL: 27.169.526-9 / NIRE: 28400010686
Endereço da Sede/Galpão: RODOVIA RIACHÃO TOBIAS, SN, CENTRO, RIACHÃO
DO DANTAS, SERGIPE, CEP: 49.320-000
Nome da Presidente: JOSÉ RENATO GOIS DOS SANTOS
Quantidade de Cooperados em Atividade: 15
Pop. Estimada [2019] do Município de Riachão do Dantas/SE: 19.805
Área da unidade territorial [2018] do Município de Riachão do Dantas/SE: 530,607 km²

A COCARD
Criada em 13 de maio de 2020, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Riachão do Dantas/SE, a COCARD - Cooperativa de Catadores de Material
Reciclável do Município de Riachão do Dantas - SE é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo
simples e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Riachão do Dantas/
SE, já partir do ano de 2020, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido pela prefeitura), onde
funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 15 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Riachão do Dantas/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COCARD, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
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Atualmente a COCARD já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COCARD PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

10

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR

01

UN

CONSCENSUL

02

UN

CONSCENSUL

DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

15

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

00

TOTAL DE COOPERADOS DA COCARD EM 30/11/2020

15

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
LOGISTICA REVERSA
A COCARD contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
– MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. Participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Riachão do Dantas/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.
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ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

GUINCHO ELÉTRICO CAPACIDADE DE PESO 1 TON.

01
01
01

UN
UN
UN

110.000,00
35.000,00
2.500,00

110.000,00
35.000,00
2.500,00

BAGS

25

UN

35,00

875,00

BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

3.900,00

3.900,00

MESA DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVEL DE 6 M

01

UN

4.000,00

4.000,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

159.775,00

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)
PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL
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VALOR
TOTAL

MOMENTOS DA COCARD
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DE CATADORES E CATADORAS DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE SALGADO/SE
Nome Fantasia: COOPERAÇÃO
CNPJ: 33.112.354/0001-87 / INSC. ESTADUAL: 27.164.115-0 / NIRE: 28400010490
Endereço da Sede/Galpão: RUA MANOEL MARINHO, S/N, ESTAÇÃO, SALGADO,
SERGIPE, CEP 49.390-000
Nome do Presidente: CARLOS HENRIQUE ARAUJO SANTANA
Quantidade de Cooperados em Atividade: 04
População Estimada [2019] do Município de Salgado/SE: 19.998
Área da unidade territorial [2018] do Município de Salgado/SE: 247,579 km²

A COOPERAÇÃO
Criada em 22 de março de 2019, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Salgado/SE, a COOPERAÇÃO - Cooperativa de Catadores e Catadoras de
Materiais Recicláveis do Município de Salgado/SE é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo
simples e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Salgado/SE,
a partir do ano de 2020, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido pela prefeitura), onde
funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 04 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE SALGADO/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Salgado/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOPERAÇÃO, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
86 - Conscensul

Atualmente a COOPERAÇÃO já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOPERAÇÃO PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

05

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR

01

UN

CONSCENSUL

01

UN

CONSCENSUL

01

UN

CONSCENSUL

BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM

01
05

UN
UN

CONSCENSUL
CONSCENSUL

UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DIVERSOS
DIVERSOS

DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

CONSCENSUL
CONSCENSUL

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

02

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

02

TOTAL DE COOPERADOS DA COOPERAÇÃO EM 30/11/2020

04

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
AGOSTO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
LOGISTICA REVERSA
A COOPERAÇÃO contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da
coleta, separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Salgado/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.
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ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

GUINCHO ELÉTRICO CAPACIDADE DE PESO 1 TON.

01
01
01

UN
UN
UN

110.000,00
35.000,00
2.500,00

110.000,00
35.000,00
2.500,00

BAGS

25

UN

35,00

875,00

BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

3.900,00

3.900,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

155.775,00

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)
PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL

VALOR
TOTAL
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MOMENTOS DA COOPERAÇÃO

92 - Conscensul

Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL
RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI-SE
Nome Fantasia: COOPERATIVA LUZIENSES
CNPJ: 24.994.452/0001-02 / NIRE: 28400005054
Endereço da Sede/Galpão: RUA GRACHO CARDOSO, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA
DO ITANHY, SERGIPE, CEP 49.230-000
E-mail: cooperativaluzienses@gmail.com
Nome do Presidente: PÂMELA DE JESUS SANTOS
Contato: 79 9 9642-2151
Quantidade de Cooperados em Atividade: 08
Pop. Estimada [2019] do Município de Santa Luzia do Itanhy/SE: 14.035
Área da unidade territorial [2018] do Município de Santa Luzia do Itanhy/SE: 325,258
km²

A COOPERATIVA LUZIENSES
Criada em 13 de junho de 2016, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Santa Luzia do Itanhy/SE, a COOPERATIVA LUZIENSES - Cooperativa de
Catadores de Material Reciclável do Município de Santa Luzia do Itanhy-SE é um exemplo de fé, perseverança
e luta de um povo simples e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Santa Luzia do
Itanhy/SE, a partir do ano de 2019, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido pela prefeitura),
onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 08 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOPERATIVA
LUZIENSES, onde é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação
e cessão de uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de
Proteção Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
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Atualmente a COOPERATIVA LUZIENSES já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração
financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOPERATIVA LUZIENSES PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

06

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR

01

UN

CONSCENSUL

01

UN

CONSCENSUL

01

UN

CONSCENSUL

DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
CONSCENSUL

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

07

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

01

TOTAL DE COOPERADOS DA COOPERATIVA LUZIENSES EM 30/11/2020

08

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
LOGISTICA REVERSA
A COOPERATIVA LUZIENSES contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio
da coleta, separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida
os programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. Participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
Conscensul - 99

O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Santa Luzia do Itanhy/SE, para melhorar ainda mais a renda dos
catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

GUINCHO ELÉTRICO CAPACIDADE DE PESO 1 TON.

01
01
01

UN
UN
UN

110.000,00
35.000,00
2.500,00

110.000,00
35.000,00
2.500,00

BAGS

25

UN

35,00

875,00

BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

01

UN

3.900,00

3.900,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

155.775,00

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)
PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL
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VALOR
TOTAL

MOMENTOS DA COOPERATIVA LUZIENSES
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DOS CATADORES E CATADORAS DE
MATERIAIS RECICLAVEIS DE SIMAO DIAS - COOCAMAR
Nome Fantasia: COOCAMAR
CNPJ: 22.278.277/0001-13 / NIRE: 28400004791 / INSC. ESTADUAL: 27.150.035-2
Endereço da Sede/Galpão: TRAVESSA HERNANDO ROCHA GOMES, 380, CENTRO,
SIMÃO DIAS, SERGIPE, CEP 49.480-000
E-mail: coocamar.simaodias@gmail.com
Nome do Presidente: ROSIMARIO DUTRA DOS SANTOS
Contato: 79 9 9860-1514
Quantidade de Cooperados em Atividade: 35
Pop. Estimada [2019] do Município de Simão Dias/SE: 40.484
Área da unidade territorial [2018] do Município de Simão Dias/SE: 564,360 km²

A COOCAMAR
Criada em 16 de abril de 2014, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Simão Dias/SE, a COOCAMAR - Cooperativa dos Catadores e Catadoras de
Materiais Recicláveis de Simão Dias é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e cheio
de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Simão Dias/SE,
beneficiando seus materiais num Galpão, onde funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa
diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa em 2014 contava com um grupo de 10 (dez) catadores na cooperativa, hoje em 2020
já conta com um grupo de 35 (trinta e cinco) catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é auto
gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas em
reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE SIMÃO DIAS/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Simão Dias/SE tem parceria firmada com a COOCAMAR, onde a mesma disponibiliza
recursos mínimos para cooperativa, ficando a COOCAMAR responsável pela coleta seletiva do município.
Esses recursos visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010, servindo
esses recursos para aquisição de Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI 102 - Conscensul

Equipamentos de Proteção Individual para coleta seletiva e Despesas operacionais da Cooperativa.
ATUAL ESTRUTURA DA COOCAMAR PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)

01

UN

COOPERATIVA

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL

01

UN

MP/CONSCENSUL

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

15

UN

CONSCENSUL

BALANÇA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M
MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR
DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM
COMPUTADOR
IMPRESSORA
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
01
UN
04
UN
01
UN
01
UN
01
UN
05
UN
01
UN
01
UN
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

ALUGUEL DO GALPÃO DE TRIAGEM

COOPERATIVA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
INTERNET DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA
REFEIÇÕES DOS COOPERADOS NO HORÁRIO DE TRABALHO

COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
CONSCENSUL
COOPERATIVA

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

32

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

03

TOTAL DE COOPERADOS DA COOCAMAR EM 30/11/2020

35
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS - ANO 2019
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020

106 - Conscensul
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
108 - Conscensul

LOGISTICA REVERSA
A COOCAMAR contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
A cooperativa iniciou em 2014, com 10 (dez) cooperados, hoje já são 35 (trinta e cinco) cooperados
ou seja 35 (trinta e cinco) empregos diretos e se somarmos as pessoas do grupo familiar dos cooperados
são mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas beneficiadas diretamente.
Temos que destacar também o aumento da produção que iniciamos em 2014 com uma média mensal
de 26 (vinte e seis) toneladas por mês e agora em 2020 já avançamos para uma média mensal de 75
(setenta e cinco) toneladas por mês.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Simão Dias/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE (COLETA SELETIVA)
FRAGMENTADORA DE PAPEL AUT. 1000 FOLHAS
EMPILHADEIRA A GÁS
BAGS

01
01
01
50

UN
UN
UN
UN

160.000,00
11.500,00
78.000,00
35,00

160.000,00
11.500,00
78.000,00
1.750,00

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

20

UN

1.100,00

22.000,00

MESA DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVEL 6M

01

UN

4.000,00

4.000,00

TOTAL R$

277.250,00
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MOMENTOS DA COOCAMAR
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL
RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO - SE
Nome Fantasia: COOCMRTB
CNPJ: 32.064.290/0001-23 / INSC. ESTADUAL: 27.162.753-0 / NIRE: 28400010449
Endereço da Sede/Galpão: AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTENÁRIO, TOBIAS
BARRETO, SERGIPE, CEP 49.300-000
E-mail: coocmrtb@gmail.com
Nome do Presidente: EGOMAR DE JESUS RAMOS
Contato: 79 9 8841-2729
Quantidade de Cooperados em Atividade: 20
População Estimada [2019] do Município de Tobias Barreto/SE: 52.191
Área da unidade territorial [2018] do Município de Tobias Barreto/SE: 1.024,186 km²

A COOCMRTB
Criada em 30 de maio de 2018, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Tobias Barreto/SE, a COOCMRTB - Cooperativa de Catadores de Material
Reciclável do Município de Tobias Barreto - SE é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples
e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Tobias Barreto/
SE, a partir do ano de 2019, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido pela prefeitura), onde
funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 20 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE TOBIAS BARRETO/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Tobias Barreto/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOCMRTB, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
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Atualmente a COOCMRTB já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOCAMAR PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL

01

UN

ANCAT/CONSCENSUL

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

13

UN

CONSCENSUL

BALANÇA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M
MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAGS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR
DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
BAIA DIVISÓRIA PARA TRIAGEM
COMPUTADOR (NOTEBOOK)
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
02
UN
06
UN
01
UN
02
UN
01
UN
05
UN
01
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)
GALPÃO DE TRIAGEM
ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
INTERNET DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
ANCAT/CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

RESPONSÁVEL
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
COOPERATIVA
PREFEITURA
CONSCENSUL
COOPERATIVA

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

18

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

02

TOTAL DE COOPERADOS DA COOCMRTB EM 30/11/2020

20
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019
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114 - Conscensul

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
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LOGISTICA REVERSA
A COOCMRTB contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Tobias Barreto/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE (COLETA SELETIVA)
PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL PARA PAPEL
PRENSA HIDRÁULICA PARA ALUMÍNIO, FERRO
FRAGMENTADORA DE PAPEL AUT. 1000 FOLHAS
EMPILHADEIRA A GÁS
CADEIRA GIRATÓRIA

01
01
01
01
01
01

UN
UN
UN
UN
UN
UN

160.000,00
35.000,00
52.000,00
11.500,00
78.000,00
200,00

160.000,00
35.000,00
52.000,00
11.500,00
78.000,00
200,00

MESA PARA COMPUTADOR

01

UN

300,00

300,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

338.150,00
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VALOR
TOTAL

MOMENTOS DA COOCMRTB
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS E EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIO DE TOMAR DO
GERU
Nome Fantasia: AMIGOS DA VIDA
CNPJ: 28.959.768/0001-06 / INSC. ESTADUAL: 27.158.140-9 / NIRE: 28400010287
Endereço da Sede/Galpão: RUA DA SAUDADE, 500, CENTRO, TOMAR DO GERU,
SERGIPE, CEP 49.280-000
E-mail: amigosdavida.tomardogeru@gmail.com
Nome do Presidente: JOSEANE GUIMARAES DA SILVA
Contato: 79 9 9920-8805
Quantidade de Cooperados Registrados: 20
População Estimada [2019] do Município de Tomar do Geru/SE: 13.536
Área da unidade territorial [2018] do Município de Tomar do Geru/SE: 306,264 km²

A AMIGOS DA VIDA
Criada em 30 de outubro de 2017, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam
e viviam no lixão da cidade de Tomar do Geru/SE, a AMIGOS DA VIDA - Cooperativa dos Catadores de
Materiais Recicláveis e Empreendimentos Econômicos Solidário de Tomar do Geru é um exemplo de fé,
perseverança e luta de um povo simples e cheio de força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Tomar do Geru/
SE, a partir do ano de 2019, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido pela prefeitura), onde
funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 20 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE TOMAR DO GERU/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Tomar do Geru/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a AMIGOS DA VIDA,
onde é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
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Atualmente a AMIGOS DA VIDA já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOCAMAR PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

10

UN

CONSCENSUL

MESA DE TRIAGEM MAT. RECICLÁVEL DE 3 METROS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE FARDOS
CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TAMBOR
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
01
UN
01
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

CONSCENSUL

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

18

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

02

TOTAL DE COOPERADOS DA AMIGOS DA VIDA EM 30/11/2020

20
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
LOGISTICA REVERSA
A AMIGOS DA VIDA contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da
coleta, separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
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O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Tomar do Geru/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)

01

UN

110.000,00

110.000,00

PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL
GUINCHO ELÉTRICO CAPACIDADE DE PESO 1 TON.

01
01

UN
UN

35.000,00
2.500,00

35.000,00
2.500,00

BAGS
BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M

25
01

UN
UN

35,00
3.900,00

875,00
3.900,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

155.775,00
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MOMENTOS DA AMIGOS DA VIDA
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Razão Social da Cooperativa: COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
Nome Fantasia: COOCUMBA
CNPJ: 31.868.604/0001-88 / INSC. ESTADUAL: 27.162.550-3 / NIRE: 28400010414
Endereço da Sede/Galpão: AVENIDA MANOEL FERNANDES, 37 A, CENTRO,
UMBAÚBA, SERGIPE, CEP 49.260-000
E-mail: coocumba.umbauba@gmail.com
Nome do Presidente: VELUZIA BATISTA DE JESUS
Contato: 79 9 8862-1337
Quantidade de Cooperados em Atividade: 04
População Estimada [2019] do Município de Umbaúba/SE: 25.294
Área da unidade territorial [2018] do Município de Umbaúba/SE: 117,514 km²

A COOCUMBA
Criada em 30 de julho de 2018, por um grupo de catadores de materiais recicláveis, que trabalhavam e
viviam no lixão da cidade de Umbaúba/SE, a COOCUMBA - Cooperativa de Catadores de Material Reciclável
do Município de Umbaúba - SE é um exemplo de fé, perseverança e luta de um povo simples e cheio de
força de vontade.
Inicialmente, o objetivo do grupo era a sobrevivência econômica. Hoje, além da geração de trabalho
e renda, há na cooperativa a conscientização mútua sobre a importância da preservação ambiental e da
inclusão social como um todo.
A cooperativa conta com a ajuda do CONSCENSUL e da Prefeitura do Município de Umbaúba/SE,
a partir do ano de 2019, passou a beneficiar seus materiais num Galpão (cedido pela prefeitura), onde
funciona seu centro de Triagem, a cooperativa processa diversos tipos de materiais recicláveis.
A cooperativa conta com um grupo de 04 catadores, divididos entre trabalho interno e externo e é
auto gestionária, ou seja, é gerida pelos seus próprios membros, onde todas as propostas são decididas
em reuniões e assembleias.
Com o valor obtido pela venda dos materiais recicláveis são pagas as despesas e o restante é dividido
entre os catadores, proporcionalmente à participação de cada um deles.
A cooperativa faz coleta de materiais de segunda à sábado, em residências, empresas e órgãos
públicos, a qual é realizada em vários bairros da cidade, bem como em atividades festivas particulares e
públicas.
A coleta de materiais recicláveis feita por uma cooperativa de catadores é muito importante para
a cidade, pois gera oportunidade de ocupação e renda, incentivando o desenvolvimento econômico e
socioambiental.
COLETA SELETIVA NO MUNÍCIPIO DE UMBAÚBA/SE
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação
dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos
planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.
A prefeitura de Umbaúba/SE e o CONSCENSUL tem parceria firmada com a COOCUMBA, onde
é disponibilizado uma estrutura mínima para a cooperativa, através de termos de doação e cessão de
uso: Equipamentos para coleta seletiva, Uniformes para coleta seletiva, EPI - Equipamentos de Proteção
Individual para coleta seletiva e o mínimo das despesas operacionais da Cooperativa.
Essas ações visam a implementação da Coleta Seletiva do município, bem como implementar a
Política Pró-Catador, em obediência ao Decreto Federal nº 7.405/2010, de 23 de dezembro de 2010.
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Atualmente a COOCUMBA já faz a coleta seletiva do município (sem remuneração financeira).
ATUAL ESTRUTURA DA COOCAMAR PARA USO NA COLETA SELETIVA

EQUIPAMENTOS, EPI E UNIFORMES

QT

UN

DOADO/CEDIDO
POR

CARRINHOS PARA COLETA SELETIVA

07

UN

CONSCENSUL

DIFUSORA DE ALCOOL GEL 70%
UNIFORMES
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

01
UN
DIVERSOS
DIVERSOS

CONSCENSUL
CONSCENSUL
CONSCENSUL

DESPESAS OPERACIONAIS (MENSAL E/OU REGULAR)

RESPONSÁVEL

GALPÃO DE TRIAGEM

PREFEITURA

ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM
ENERGIA DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA

COOPERADOS EM ATIVIDADE NA COLETA SELETIVA

CONSCENSUL

QT

COOPERADOS QUE DEIXARAM O LIXÃO DO MUNICÍPIO

03

COOPERADOS QUE JÁ COLETAVAM NO CENTRO DO MUNICÍPIO

01

TOTAL DE COOPERADOS DA COOCUMBA EM 30/11/2020

04
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DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020
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MOTIVOS PRA FAZER COLETA SELETIVA
Mais empregos e mais dinheiro: Reciclar traz benefícios econômicos também: menos gastos com
a limpeza urbana, com a saúde pública, com o controle da poluição dos solos, rios e ar.
Menos extração de novos recursos naturais: Quando separamos o lixo, evitamos que parte do
nosso resíduo seja destinada aos lixões e/ou aterros e garantimos a reciclagem e a reutilização, preservando
a extração de novos recursos naturais.
Menos contaminação: O lixo nos lixões e/ou aterros contamina o solo, os lençóis freáticos, o ar,
os rios...
Mais saúde: Enviar o nosso lixo para os lixões e/ou aterros sanitários fortalece bactérias e a
proliferação e resistência delas, contribuindo pro desenvolvimento de cada vez mais doenças.
Educação: Os centros de reciclagem e triagem são um espaço incrível de educação ambiental de
crianças e formação de novos profissionais.
LOGISTICA REVERSA
A COOCUMBA contribui com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta,
separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolida os
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis.
Atualmente a cooperativa está inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCMR, bem como na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT
e da PRAGMA Soluções Ambientais. participando de suas atividades e projetos, em especial os programas
de logística.
É PRECISO MAIS INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços com as parcerias e o trabalho árduo dos cooperados se faz necessário continuar
progredindo, tendo em vista que a cada dia que passa lutamos para retirar do lixão da cidade os catadores
que lá estão a fim de dar a eles condições melhores de trabalho e dignidade junto a cooperativa.
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O material coletado é vendido e rateado proporcionalmente com os cooperados envolvidos na coleta
seletiva, infelizmente o preço de venda/compra do material coletado no estado de Sergipe ainda é baixo,
devido a não termos indústria para compra do material.
Precisamos de mais investimentos para continuarmos a fazer o serviço de coleta seletiva no município,
com excelência e eficácia, para investimentos em equipamentos novos, para agregar mais catadores que
ainda estão no lixão do município de Umbaúba/SE, para melhorar ainda mais a renda dos catadores.
Sem contar que todos os gastos dos municípios com coleta seletiva na realidade é investimentos,
tendo em vista que o material que deixa de ir para o lixão ou aterro, geram benefícios financeiros e de
saúde para os municípios e munícipes.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR
A COLETA SELETIVA

QT

UN

VALOR
UNITÁRIO

CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE (COLETA SELETIVA)
PRENSA HIDRÁULICA INDUSTRIAL
GUINCHO ELÉTRICO CAPACIDADE DE PESO DE 1 TON.
BAGS
BALANCA METAL, CAP. 1.000KG, 1,20 X 1,00M
MESA DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVEL 6M

01
01
01
25
01
01

UN
UN
UN
UN
UN
UN

110.000,00
35.000,00
2.500,00
35,00
3.900,00
2.000,00

110.000,00
35.000,00
2.500,00
875,00
3.900,00
2.000,00

CADEIRA GIRATÓRIA

01

UN

200,00

200,00

MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA

01

UN

300,00

300,00

NOTEBOOK

01

UN

1.850,00

1.850,00

IMPRESSORA

01

UN

1.150,00

1.150,00

TOTAL R$

157.775,00
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VALOR
TOTAL

MOMENTOS DA COOCUMBA
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RESPONSÁVEIS DO PROJETO
EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ 				

MILENA NASCIMENTO CARDOSO

Superintendente do CONSCENSUL				

Doutora/Bióloga do CONSCENSUL

Decreto 01/2017						Decreto 05/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICO
ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
Diretor Financeiro do CONSCENSUL - Decreto 02/2017
DIEGO PEREIRA FONTES
Técnico Ambiental do CONSCENSUL - Decreto 04/2017
JOÃO GABRIEL LIMA OLIVEIRA
Engenheiro Civil do CONSCENSUL - Decreto 10/2018

APOIADORES
SOCORRO ALVES
Presidente da CARE e representante do MNCR
ADRIANO DO NASCIMENTO
Representante da ANCAT/SE
VERA CARDOSO
Consultoria Ambiental - CONPETSAN
Agradecemos aos parceiros:
MPE - Ministério Público Estadual
MPF - Ministério Público Federal
TCE - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
MPT - Ministério Público do Trabalho
ADEMA - Administração Estadual do Meio Ambiente
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SEDURBS - Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
MNCR - Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
ANCAT - Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis

