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"Ainda me lembro daquela noite 
em que discutimos em uma casa 

abandonada, meu irmão."

VOCÊ FOI PEDIR 
AJUDA PARA
UMA ONG?

QUAL O
PROBLEMA, 
SINVAL?

“Mas tínhamos ideias diferentes. Você não queria se associar 
a ninguém, queria o lucro do seu trabalho e só.”

ESTAMOS SÓS,
GOTARDO. ACHA
QUE VAI GANHAR 
ALGO DIVIDINDO 

TUDO COM PESSOAS 
EM SITUAÇÃO

DE RUA?

“Na minha cabeça só havia um jeito de sairmos dessa, e era 
nos unindo a outras pessoas na mesma situação que a gente… 

…e buscando parcerias com 
instituições que apoiam o 

desenvolvimento sustentável, 
como ONGs, movimentos co-

munitários, igrejas etc.”

PODEMOS CRESCER
JUNTOS. NINGUÉM PRECISA 

FICAR SÓ.

“Então, você 
foi embora e 
eu fiquei.”

ILUDIDO.

“Era 1996 e tudo ia mal para a gente. Fomos pa-
rar na rua juntos e, por falta de um trabalho com 

carteira assinada, resolvemos ser catadores.”
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"Muita coisa
mudou desde 
então, Sinval. 
Você iria ficar 

surpreso."

“A ONG ajudou a nos
organizar. Por intermédio 
dela, conseguimos um es-
paço para alugar e fazer

A TRIAGEM”.

"No começo, era
muito difícil."

"O que ganhávamos mal dava para 
pagar o aluguel do terreno e dos 

carrinhos de coleta."

"O que sobrava a associação
dividia igualmente."

"O que muitas 
vezes era muito 

pouco."

"Precisávamos ser criativos."

SOUBE QUE
ESTÁ VENDENDO UMA 
MÁQUINA DE SOLDA.

O SENHOR ME ALUGA? 
QUERO FAZER ALGUNS 

CARRINHOS DE
COLETA.
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"Grande parte dos problemas da coleta seletiva 
é a ignorância, tanto da população quanto do 
poder público, em relação aos benefícios da 

reciclagem, como a sustentabilidade e
a geração de postos de trabalho".

"As coisas só iriam melhorar quando 
soubessem que existíamos e da… "

"…importância do
nosso trabalho."

TÁ AÍ, SINVAL.
FEZ BEM EM SE LIVRAR 
DO CARRINHO. ALUGAR 
É MUITO MELHOR. SEU 

IRMÃO SABE DE
NADA.

"Então, procuramos parceria com insti-
tuições de ensino. Eles abraçaram a ideia 
e montaram treinamentos gratuitos para 

os catadores e para a população." 

"Inclusive, doaram
nossos uniformes."

"A gente se oferecia para conversar com os condôminos e lojistas sobre 
a coleta seletiva. Modéstia à parte, não fazíamos feio."
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É MUITO SIMPLES  AJUDAR A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E 
A GERAR MILHARES DE POSTOS DE TRABALHO DIGNOS NAS 

ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE CATADORAS E CATADORES.

PRIMEIRO PASSO
• Separe o material que pode ser reciclado: vidros, pa-
péis, plásticos, metais e óleo de cozinha usado, armaze-
nado em garrafa ou recipiente fechado com tampa.
• O lixo orgânico não deve ser colocado junto do lixo
reciclável, apesar de também poder ser reciclado.

SEGUNDO PASSO
• Todos esses itens não devem conter resíduo orgânico, 
mas também não há necessidade de uma limpeza apro-
fundada das embalagens, com água e sabão, para que 
possam ser reciclados. O  ideal é utilizar apenas água 
de reuso.

TERCEIRO PASSO
• Coloque-os em um saco, caixa de papel ou container 
de lixo. Depois é só depositá-los em um ponto de coleta.
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ONDE ARMAZENAR?
• Separe o lixo seco do lixo úmido e cuidado com o descarte de 
garrafas, vidros quebrados e materiais perfurocortantes.  Os itens 
devem ser protegidos para não acidentarem os trabalhadores que 
os manusearão. Além disso, armazene-os em locais cobertos, 
longe da chuva e do sol, até o dia da coleta. Material reciclável 
limpo não tem cheiro nem atrai animais.

QUEM VAI RECOLHER?
• Se a sua cidade não possui o serviço de coleta seletiva da prefeitura, 
entre em contato com uma associação de catadores de seu município. 
Elas podem buscar em sua residência/condomínio, ou indicar um local de 
coleta próximo.

• As associações de catadoras e catadores geram muitos postos de tra-
balho, inclusive resgatando “moradores de rua”, propiciando um meio 
ambiente de trabalho saudável e seguro, livrando esses trabalhadores da 
exploração dos atravessadores sucateiros.
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"Em 2010, aconteceu algo
que mudou por completo a 

vida da associação."

"Foi promulgada a Lei 12.3051. 
Ela instituiu a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS)."

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

"Até nos
convidaram 

para comentar 
as mudanças 
na Assembleia 
Legislativa."

BASICAMENTE A LEI PREVÊ
A REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
E REJEITOS POR MEIO DA APLICAÇÃO 
DOS 3 R’S DA SUSTENTABILIDADE:
REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR.

"Incentivava a prá-
tica de hábitos de 
consumo susten-
tável e o aumento 
da reciclagem e da 
reutilização dos re-
síduos sólidos com
valor econômico."

O QUE NÃO PUDER
SER REAPROVEITADO, 
DEVERÁ TER UMA DES-
TINAÇÃO AMBIENTAL-
MENTE ADEQUADA.

SEGUNDO A PNRS,
A RESPONSABILIDADE SOBRE O  PRODUTO

CABE A FABRICANTES, COMERCIANTES, IMPOR-
TADORES, REPRESENTANTES, DISTRIBUIDORES, 

CIDADÃOS E MUNICÍPIOS.

2 https://www.youtube.com/watch?v=2srFJW0F78M

"A chamada Logística 
Reversa2."
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"Além disso, a lei inovou
incluindo os catadores de materiais 
recicláveis na Logística Reversa e

na Coleta Seletiva."
"As prefeituras, responsáveis pela coleta

urbana, precisavam destinar parte do que recolhiam 
às associações de catadores."

"E as empresas que não oferecessem a logística reversa de seus 
produtos deveriam se tornar parceiras das associações e coo-
perativas, para que esses locais conseguissem se estruturar em 

termos de máquinas e equipamentos, capacitações e na
constituição física das suas instalações."

"Assim, com o apoio e o estabelecimento de parcerias com entidades privadas, sociedade civil organizada e 
órgãos públicos, como o MPT, MPE e o município, a asssociação conseguiu uma nova sede."

"Bem estruturada, com vestiários, sala para cursos,
escritório, cozinha bem aparelhada e galpão enorme 

para a segregação do material para a reciclagem. Tudo 
de acordo com as Normas Regulamentadoras."
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"Combinamos rotas otimizadas com 
a prefeitura em que grandes gera-

dores de resíduos fossem atendidos 
exclusivamente pela Associação."

"Em um acordo entre o 
MPT e uma empresa pri-

vada, conseguimos a desti-
nação de um caminhão-baú 

para que a Associação 
fizesse a coleta seletiva 

junto aos grandes gerado-
res, com os quais ela esta-

beleceu parcerias."

"Quando o próprio 
catador faz o trabalho 
de coleta, o material é 
melhor acondicionado 
e processado. Além 
disso, há um contato 
mais pessoal do cata-
dor com o morador 
do bairro ou com o 
grande gerador. Uma 
empatia que melhora 
todo o processo."

"Assim, a triagem 
que não chegava 
a 15% de apro-

veitamento, agora 
supera 80%." 

"80 toneladas 
rendia apenas

20 ton. aproveitá-
vel. Agora, a asso-

ciação coleta
38 ton. e apro-
veita 36 ton."

"Tivemos de ir atrás de parceria novamente."

"No entanto, a prefeitura não fazia bem 
a sua parte. Os caminhões compactado-
res continuavam a ser usados, tornan-
do imprestável o material recolhido."
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"Em pouco tempo, a Associação conseguiu adquirir 
novos veículos. Veículos Urbanos de Carga (VUC)."

"Caminhões que poderiam ser 
guiados por motoristas com cate-
goria B, o que facilitaria muito."

"A coleta foi ampliada e, no ano seguinte, depois de muita conversa, 
a prefeitura aboliu os caminhões compactadores e passou a entre-
gar o material reciclável na Associação por meio de caminhão-baú. 
O material é todo acondicionado em bags, o que tornou a execução 

das tarefas mais ergonômica, menos exaustiva, com aumento da 
produtividade e menos acidente de trabalho.”

"E em vez de contratar equipes completas, com 
motoristas e coletores, passou a empregar a 

experiência das associações na coleta."

"Contratando apenas motoristas com
caminhões-baú e os associados como coletores."
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"Sem intermediários! Com 
preços mais justos."

"Isso só foi possível porque reunimos todas 
as associações de catadores desta região do 
estado, o que viabilizou o transporte do mate-
rial para a venda direta nos grandes centros."

"Em 2019, assinamos com grandes geradores 
de resíduos sólidos e negociamos diretamente 
com as fábricas de material reciclado localiza-

das em estados vizinhos."

É, DEU PRO GASTO,
SINVAL. TÁ AÍ A SUA CESTA 
BÁSICA COMO COMBINADO. 
VOLTA AMANHÃ, TEM MAIS 
COISA PRA VOCÊ FAZER.

SINVAL!
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"Oferecemos refeições, lugar para tomar banho e oportunidade
de se associar. Compramos o material a preços justos, bem acima

de qualquer atravessador."

"Hoje fazemos parcerias 
com catadores indepen-
dentes, principalmente 

com quem se encontrava 
em situação de rua."

"A existência de políticas públicas e 
o envolvimento do setor privado e 

da sociedade nesse processo trazem 
benefícios incríveis".

"A educação ambiental voltada para crianças e novos profissio-
nais no espaço dos Centros de Triagem é fantástica". 

"Muitas práticas 
bacanas a seguir."

"Como a diminuição da extração e da 
contaminação de recursos naturais e 
o aumento da geração de postos de 

trabalho e renda". 

"Quero que nossa 
história se torne 
um exemplo de 

possibilidades para 
quem ainda duvida 

que tudo isso possa 
acontecer. Há casos 
de sucesso no país 

inteiro."

"Estamos vivendo um 
sonho que se tornou 
realidade. Muitas as-
sociações e coopera-
tivas pelo Brasil ainda 
passam dificuldade, 
especialmente pela 
falta de consciência 
da população e de 
políticas públicas."
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"Queria muito que 
estivesse aqui."

"A Penha me disse 
que te encontrou 

trabalhando na rua."

"Pedi para ela lhe 
entregar essa carta. 
Se puder, apareça." "Do seu irmão que te 

ama muito. Gotardo."

"Vou falar sobre isso amanhã
na festa de aniversário da Associação. 
Pois é, seu irmãozinho, não sei nem se 

me reconheceria." 

"Aprendi muita coisa nesses anos de 
luta. A principal é de que sonho que 

se sonha junto é realidade.”

FIM

Do seu irmão que te ama muito. 

Gotardo.

A Penha me disse que 
te 

encontrou t
rabalhando 

na rua.

Pedi para ela lhe entregar 
essa carta. Se puder, 
apareça.
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Venha assistir à adaptação 
dessa revista em quadrinhos  
para desenho animado em  
nosso canal no youtube:

https://www.youtube.com/channel/
UCwAVRKjH4ZkVng9h5uD1CiA? 
pbjreload=101



www.quadrinhos.mpt.mp.br

Realização


