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O PROJETO
FORTALECIMENTO DA COOPERATIVA DE 
COLETORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COOCAMARJIW

Este projeto, desenvolvido em Ji-Paraná (Rondônia, Brasil), como Compromisso Social da Jauru Transmissora de 
Energia e com financiamento do BNDES, começou em março de 2014 e terminou com sucesso em dezembro de 
2015, conseguindo alcançar os objetivos planejados e superando o impacto inicialmente previsto. 

Graças a esta intervenção foi possível fortalecer a cooperativa de coletores de materiais recicláveis COOCAMARJI a 
vários níveis e sempre mediante sua participação ativa em seu próprio processo de desenvolvimento. Em primeiro 
lugar, foi construído e equipado um Centro de Reciclagem e Sede Social que modificou totalmente as condições 
de seu trabalho, aumentou a produtividade e contribuiu para a melhoria de sua imagem na comunidade. Dirigido 
à obtenção de um sistema de organização e gestão, foi desenvolvido um Plano de Negócios que contém a estra-
tégia de viabilidade econômica e técnica a seguir, e também foram realizadas diversas formações. Com respeito à 
melhoria da eficiência do sistema de coleta e separação de resíduos sólidos, colocou-se em marcha um sistema de 
coleta seletiva, foram colocados contentores fixos em pontos estratégicos da cidade (Ecopontos), e foram esta-
belecidos acordos com empresas e outros coletivos. Diretamente relacionado ao crescimento da produção, foi 
desenvolvida uma campanha de sensibilização: “Projeto ECONSCIENTE”, dirigida às escolas, empresas e à comuni-
dade, para conscientizar sobre o cuidado do meio ambiente, incentivar a reciclagem e melhorar o reconhecimento 
social dos cooperados. Finalmente, contribuiu-se à otimização do sistema de comercialização dos produtos com a 
compra de dois caminhões.

Cabe ressaltar o estabelecimento de relações e acordos muito importantes entre a cooperativa e várias instituições 
e coletivos de Ji-Paraná, principalmente, que garantem a sustentabilidade da COOCAMARJI no futuro.

Objetivo global:

Melhorar as condições de vida 
dos coletores de materiais 
recicláveis de Ji-Paranáe e suas 
famílias, respeitando a proteção do 
meio ambiente.

Objetivo específico:

Fortalecer e desenvolver a 
cooperativa COOCAMARJI, melhorando 
as condições de trabalho e vida de 
seus membros, e contribuindo para a 
proteção ambiental.
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INSTITUIÇÕES 

PREFEITURA / SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE / 
SECRETARIA DO SERVICIOS 
SOCIAIS DE JI-PARANÁ

DPTO. DE ENGENHARIA 
AMBIENTAL, UNIVERSIDADE 
DE RONDÔNIA 
(SEDE JI-PARANÁ)

ULBRA: UNIVERSIDADE 
LUTERANA BRASILEÑA

IGREJAS CATÓLICAS 

Beneficiários do projeto:
DIRETOS: MEMBROS DA COOPERATIVA COOCAMARJI E AS SUAS FAMÍLIAS. 
INDIRETOS:  MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, APROXIMADAMENTE 116.610 MORADORES.
GRUPOS DE COLECTORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E EMPRESAS DE OUTROS MUNICÍPIOS.

DOADORES 

BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL, 
BNDES

JAURU TRANSMISSORA DE 
ENERGIA, JTE

CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO  
DE JI-PARANÁ (CODEAM)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 
CRIMINAL E FAZENDA 
PÚBLICA

EMPRESAS

ECOPLAST DE JI-PARANÁ

VENDEDORAS DE 
MATERIAIS:
Beira Rio, Comix-concreto, 
Fábio Santos de Paula, H.K.E. 
Moeira-ME, Marmoflex e 
Fazendinha.

COMPRADORAS DE 
MATERIAIS:
MDM (Porto Velho), Nossa 
Senhora Ap. (Vilhena), 
Nacional PET (São Paulo).

FORNECEDORES

CONCRETORQUI

ELETROBRAS

RENATA DA COSTA 

VILTON PINTO

IVONE VIEIRA

OUTROS FORNECEDORES

SOCIEDADE CIVIL

ESCOLAS DE JI-PARANÁ

MORADORES DE: 

Bosque dos Ipês, Açai-
Novo Horizonte-Parque 
Amazonas, São Bernardo, 
Dom Bosco, Casa Preta, 
Migrantes, Urupá.

COORDENADOR 
SOCIALZINK 

Coordenação, direção e 
assessoramento.

Ferramentas e processos.

Justificação, visibilidade e 
avaliação do projeto.

Novas propostas.

ATORES PARTICIPANTES



5

Geraçao de renda
 R$ 750/mês         R$ 2200/mês

Materiais coletados 
52 tons/mês          110 tons/mês

Tipos de materiais
  8 tipos          18 tipos

1  Sistema de trabalho
A única estrutura física da cooperativa era um 

pequeno galpão construído pelos próprios coletores de 
materiais recicláveis, no qual estava instalado seu úni-
co equipamento: uma prensa e uma balança. Careciam 
de um espaço social e de descanso, onde poder comer 
ou realizar sua higiene pessoal, e fazer as reuniões da 
cooperativa. 

O trabalho de coleta e primeira seleção de materiais 
se fazia diretamente dentro do aterro, a céu aberto. 
Desempenhavam suas tarefas individualmente e sem 
nenhum planejamento. O cooperados não recebiam 
nenhum tipo de formação. 

2Imagem e reconhecimen-
to

Os cooperados não contavam com 
o reconhecimento generalizado de
seu trabalho por parte da comuni-
dade; algumas pessoas não só não
os valorizavam, como inclusive
tinham uma imagem negativa
deste coletivo.

3Produção e venda
de materiais
Os membros da cooperativa 

obtinham seus materiais diretamente 
da coleta no lixão após a vinda dos ca-
minhões municipais. Não contavam com um 
sistema de coleta seletiva de nenhum tipo. 

1  Sistema de trabalho
Agora eles têm um Centro de Reciclagem adaptado às 

suas necessidades e perspectivas de crescimento, assim 
como um espaço social e administrativo, que lhes permite 
manter ótimas condições de trabalho. A cooperativa tem 
uma boa organização de trabalho, especialização em suas 
funções, distribuição igualitária de benefícios, formações 
adaptadas às suas necessidades e desenvolveu um Plano 
de Negócio.

2Imagem y reconhecimento
A melhoria da imagem do cooperado e do reconhe-

cimento de seu trabalho como agente ambiental 
foi conseguida principalmente através das 

campanhas de sensibilização realiza-
das, e a construção de sua sede e 

Centro de Reciclagem, que dota 
a cooperativa com instalações 
modernas onde receber seus 
clientes, e inclusive com um 
futuro espaço educativo e 
expositivo realizado com ele-
mentos reciclados.

3Produção e venda
de materiais

Un serviço de coleta seleti-
va está funcionando em 7 bairros e 

13 Ecopontos. A cooperativa também 
recebe materiais de empresas, igrejas 

católicas e de outros grupos de catadores 
de municípios próximos.

TRANSFORMAÇÕES 

AO INÍCIO DO PROJETO AO FINAL DO PROJETO
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RESULTADOS
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1
Natum vere numenis 
simus, od qui beribus 

siti con plautem

3
Melhorar a eficiência 
do sistema de recolha 
e de diferenciação dos 

resíduos sólidos

3
Natum vere numenis 
simus, od qui beribus 

siti con plautem

1
Fornecer a infraestrutura 
necessária e adequada 

ao seu processo de 
produção

2
Fornecer um sistema 
de organização e de 

gestão

4
Melhorar o sistema de 

comercialização de 
materiais recicláveis
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As atividades levadas a cabo foram as seguintes: 
A.1.1. DOAÇÃO DE TERRA  realizada pela Prefeitura. 
A.1.2. Concessão das licenças necessárias para construir. A.1.3. 
Revisão do projeto de construção. A.1.4. Processo de licitação 
da obra. A.1.5: Contratação da empresa de construção. A.1.6. 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECICLAGEM 
A.1.7. Aprovação de Eletrobras do projeto elétrico. A.1.8: Assinatura 
de acordo com a Prefeitura. A.1.9. Construção da LINHA ELÉTRICA.

As atividades realizadas em relação 
aos equipamentos adquiridos foram:
A.1.10: Fazer o DIAGNÓSTICO DOS 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS e suas 
especificações. 
A.1.11: A obtenção de três orçamentos.
A.1.12: COMPRA DE EQUIPAMENTOS 
nas empresas selecionadas.

RESULTADO 1
R.1. FORNECER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA E
ADEQUADA AO SEU PROCESSO DE PRODUÇÃO

R1.I1. Ter uma construção que permita 
trabalhar os processos de diferenciação, 

embalagem e armazenamento

R1.I2. Ter o equipamento 
adequado para desenvolver 

o processo de trabalho

EquipamentoCentro de Reciclagem e 
Sede Social da cooperativa

1. SILO ESTOQUE A TRIAR

2. TRIAGEM PRIMÁRIA

3. TRIAGEM SECUNDÁRIA

4. PRENSAGEM E PESAGEM

5. ESTOQUE FARDOS.

Centro de Reciclagem: áreas de trabalho

1

2

3
4

5

ACESSO 

RESÍDUOS 

SAÍDA 

PRODUTO

A. SALA DE ESTAR

B. ADMINISTRAÇÃO

C. COZINHA E REFEITÓRIO

D. BANHEIROS

E. VESTIÁRIOS

Sede social: dependências

PÁTIO EXTERIOR: ESPAÇO 

SOCIAL, EDUCACIONAL E DE 

EXPOSIÇÕES.

ESTACIONAMENTO

A

B

C

D

D

E

E
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Partes do projeto
Centro de Reciclagem e Sede Social

O Centro de Reciclagem foi finalizado após 
um longo processo no qual o primeiro 
marco foi conseguir a doação do terreno 
de 9.924 m2, por parte da Prefeitura, 
cedido por 10 anos e com possibilidade de 
prorroga. 

Depois foi desenvolvido o projeto 
arquitetônico do Centro e a execução da 
obra. Conta com um espaço industrial 
de trabalho de 649,40 m2 e um espaço 
de serviços (vestiários e banheiros), 
administração e espaço social de 200,48 
m2, assim como um pátio exterior 
de carácter social, educacional e de 
exposições. Este design foi definido junto à 
cooperativa de coletores de materiais para 
adaptar-se às suas necessidades atuais e 
futuras, e seguindo as normas ambientais e 
de construção do governo brasileiro.  

Foi desenvolvido um “Guia de construção 
do pátio exterior e fachada de acesso 
ao pátio e sede social da cooperativa 
COOCAMARJI”, que servirá de documen-
to base para construir o pátio exterior do 
Centro de Reciclagem, assim como parte 
das paredes de fechamento desta área 
industrial com materiais reciclados e de 
maneira participativa. Para isso, espera-se 
que em 2016 se desenvolvam oficinas com 
a participação dos universitários do Depar-
tamento de Meio Ambiente da UNIR, os 
próprios membros da cooperativa e outros 
voluntários e especialistas. 

“O projeto do Centro de 
Reciclagem e Sede Social foi 
fundamental para o crescimento 
da cooperativa e a melhoria de 
vida dos catadores”

Celso L.Moulaz,  
presidente da COOCAMARJI 

O equipamento principal adquirido para o Centro de 
Reciclagem são duas prensas e uma esteira transportadora, 
assim como outros elementos menores. No edifício da sede 
social, a cozinha e o refeitório foram equipados com móveis 
e eletrodomésticos, o espaço administrativo com mobília 
de escritório e equipamento informático, e os vestiários 
com bancos e armários. Ambos edifícios foram dotados de 
extintores e placas de sinalização das zonas de trabalho.

3. TRIAGEM SECUNDÁRIA: são retirados alguns tipos de 
materiais (papéis, plásticos, metais).

4. PRENSAGEM: os materiais são prensados e pesados. 

5. ESTOQUE FARDOS: capacidade para estocagem de 
produção semanal.

1. SILO ESTOQUE A TRIAR: capacidade para conter o 
volume de vários dias de coleta.

2. TRIAGEM PRIMÁRIA: podem ser separados até 18 tipos 
de materiais em tambores, bags e sacos. Contam com 
uma esteira transportadora.

Áreas de trabalho  (ver plano)
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As atividades desenvolvidas foram as seguintes: 
A.2.1. Fazer um DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE
TRABALHO INICIAL, processos e tarefas realizadas.
A.2.2-2.4. DESENVOLVER O PLANO DE NEGÓCIO:
A.2.2. Elaborar um plano de viabilidade econômica
e técnica.  A.2.3: Definir os processos necessários
para o bom funcionamento das atividades com
base no plano de viabilidade estabelecido.

A.2.4: Definir os procedimentos e regras de
funcionamento de trabalho e da atribuição de
tarefas e responsabilidades.
A.2.5. Definir SISTEMAS DE CONTROLE E
REGULAMENTO INTERNO DE GESTÃO FINANCEIRA.
A.2.6. Design de um PLANO DE SAÚDE E
SEGURANÇA no trabalho.
A.2.7. Atividades de FORMAÇÃO.

RESULTADO 2
R.2. FORNECER UM SISTEMA DE
ORGANIZAÇÃO E DE GESTÃO

R1.I1.Obter um sistema de trabalho que otimize as capacidades pessoais dos 
membros da cooperativa e melhore a eficiência e a eficácia

R1.I2. Obter um sistema de gestão econômica e financeira que permita que a própria 
cooperativa e sua Junta Diretiva tenha um controle adequado de todos os processos

Sistema de trabalho e gestão econômica otimizado
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O plano de negócio 
e Sistema de Gestão Econômica

Primero foi feito um diagnóstico inicial 
do sistema de trabalho da cooperativa, 
realizando um análise de diferentes 
fatores: meios e recursos materiais, perfil 
dos catadores, salário, serviços, produtos, 
custos, lucros, etc.

Em uma segunda etapa, foi desenvolvido 
um plano de viabilidade econômica e 
técnica, assim como foram definidos os 
processos necessários para realiza-lo. Foi 
obtido também um apoio da Universidade 
de Rondônia (UNIR), Departamento de 
Engenharia Ambiental, (ver fotografia à 
direita), graças ao qual está trabalhando-se 
na melhoria da qualidade, eficácia e eficiên-
cia dos processos de trabalho, e serão in-
cluídas várias formações, assim como será 
realizado um Plano de Segurança adaptado 
às suas necessidades.

Sobre o sistema de gestão financeira, a 
Coocamarji recebeu uma formação es-
pecífica teórica e prática, a qual aportou 
diferentes recursos e ferramentas para con-
trolar a produção, otimizar o desempenho 
e satisfação dos trabalhadores, e avaliar a 
cooperativa de uma maneira contínua.  

Com relação às sessões de formação, 
cabe ressaltar, por sua utilidade e grande 
acolhida entre os participantes, o curso 
sobre conceitos e legislação das cooperati-
vas e recursos administrativos para realizar 
uma gestão econômica adequada.

“A formação serviu para que 
começássemos a pensar 
diferente. Começamos a 

compreender o que era a 
cooperativa e para que existe”

Celso L.Moulaz, 
presidente da COOCAMARJI 

A cooperativa obteve a possibilidade de participar 
de um projeto de “Cicla Brasil”, empresa brasileira de 
desenvolvimento de tecnologia para a inclusão social. 
Graças à sua adesão a este programa, estão recebendo 
principalmente apoio técnico e informático para realizar a 
gestão econômica da cooperativa, mediante um software 
especializado chamado “Catafácil”. 

Melhorar o SISTEMA DE TRABALHO, implantar um PLANO 
DE SEGURANÇA e otimizar a LOGÍSTICA DO TRANSPORTE.

Fortalecer as RELAÇÕES INTERNAS na cooperativa e 
continuar o PROGRAMA DE FORMAÇÕES.

Aumentar a QUANTIDADE DE MATERIAL RECICLADO 
COLETADO diretamente e proveniente da coleta seletiva; 
manter a QUALIDADE DA SEPARAÇÃO.

Fortalecer as RELAÇÕES EXTERNAS da cooperativa e 
melhorar a COMUNICAÇÃO com as empresas.

Ações-chave nos processos

Ações-chave nos procedimentos e 
regulamentação do trabalho
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As atividades realizadas foram as seguintes:
A.3.1: Realizar uma análise para a integração do projeto
no PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS de Ji-
Paraná.
A.3.2: Definição do plano da COLETA SELETIVA.
A.3.3. Compra de equipamentos, ferramentas e
materiais.  A.3.4: Implantação do sistema de coleta
seletiva na cidade.

A.3.5: Desenvolvimento do PLANO DE SENSIBILIZAÇÃO
E COMUNICAÇÃO sobre a separação de resíduos
sólidos e o papel desempenhado pela cooperativa.

A.3.6: Planejamento do trabalho nas escolas. A.3.7:
Elaboração do Plano A.3.8: Elaboração de materiais
informativos. A.3.9: Contratação dos serviços de
comunicação. A.3.10: Implementação de campanhas
nas escolas, empresas e comunidade.

RESULTADO 3
R.3. MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE
COLETA E DE SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

R3.I1. Estabelecer um sistema de separação de resíduos de origem 
para otimizar o trabalho no lixão

R3.I2. Alcançar aumentos nas relações de produção: quantidade 
de resíduos separados, embalados e transportados

Sistema de coleta seletiva e aumento da produção
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O crescimento 
da produção da cooperativa
A cooperativa COOCAMARJI, coordenada 
com a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, começou em agosto de 2014 a reali-
zar a coleta semanal dos resíduos dife-
renciados no bairro Bosque dos Ipês, e em 
janeiro de 2015 a ampliou a outras zonas da 
cidade, (ver plano na página anterior). Além 
disso, foram colocados treze Ecopontos, 
depósitos fixos de armazenamento, em 
lugares estratégicos de Ji-Paraná.

Foram assinados vários acordos com 
empresas, para coletar parte de seus 
resíduos, e se estabeleceram contatos 
com grupos de catadores de materiais 
recicláveis residentes em outros 
municípios, aos que se compram parte de 
seus produtos já separados por um preço 
justo e superior ao que os intermediários da 
zona oferecem.

Portanto, o aumento da produção é devido 
à diversificação das fontes de obtenção de 
materiais, e à ativação do Centro de Reci-
clagem, que permitiu aumentar o volume e 
velocidade da separação. No Plano de Ne-
gócio estima-se um crescimento de 100% 
da quantidade de materiais obtidos men-
salmente com o Centro a pleno rendimento. 
Outro componente muito importante no in-
cremento da produção foi a implementação 
do Plano de Sensibilização e Comunicação: 
“Projeto ECONSCIENTE – O lixo é fonte 
de riqueza”, dirigido a escolas, empresas e 
à comunidade em geral.

Foram sensibilizados 65 
professores e 1627 alunos 
e alunas de 6 escolas de 
Ji-Paraná, pertencentes aos 
mesmos bairros onde se realiza 
a coleta seletiva, para alcançar 
um maior impacto.

A metodologia utilizada para desenvolver as atividades 
do Plano de Sensibilização e Comunicação foi diversa: 
palestras, reuniões, debates, projeções de vídeo, visitas à 
cooperativa, presença em eventos públicos, distribuição 
de informação casa por casa etc. Também foi ativado o site 
www.coocamarji.com.br, e houve participações em vários 
programas de rádio e TV.

3. DIVULGAR O SISTEMA DE RECICLAGEM posto em
prática: os agentes ambientais de COOCAMARJI fazem
a coleta seletiva em casas e Ecopontos e tratam os
resíduos no Centro de Reciclagem.

4. MELHORAR A IMAGEM E RECONHECIMENTO SOCIAL
dos membros da cooperativa, promovendo a sua figura
como agente de transformação ambiental.

1. SENSIBILIZAR SOBRE O CUIDADO DO MEIO AMBIENTE,
desenvolvendo hábitos de consumo responsável (reduzir,
reutilizar e reciclar).
2. INCENTIVAR A RECICLAGEM e coleta seletiva, destacando
seus benefícios ambientais, sociais e econômicos.

Objetivos do Plano de Sensibilização:
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As atividades realizadas sobre o transporte e a distribuição 
foram as seguintes:

A.4.1: Definir as CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE apropriados para desenvolver as atividades da 
cooperativa.
A.4.2: A obtenção de vários ORÇAMENTOS. 
A.4.3: AQUISIÇÃO dos elementos de transporte.

As atividades desenvolvidas 
em relação à melhoria da 
competitividade foram:

A.4.4: Elaboração da ESTRATÉGIA 
DE MARKETING dos produtos da 
cooperativa.

A.4.5: Ações de formação.

RESULTADO 4
R.4. MELHORAR O SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO 
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

R4.I1. Obter uma rede de transporte e 
distribuição própria para permitir maior 

alcance de mercado (geográfico e clientes)

Elementos de transporte

R4.I2.: Elevar o nível de 
competitividade da cooperativa e 

melhorar as condições de venda 
de seus produtos

Competitividade
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Os caminhões
e a Estratégia de Marketing

No início do projeto foram identificadas as 
necessidades da cooperativa em relação 
ao transporte para facilitar a coleta seletiva 
de materiais por origem (casas, Ecopontos, 
empresas e outros coletivos) e a comerciali-
zação de seus produtos. Decidiu-se comprar 
dois caminhões de diferentes tamanhos 
e foram solicitados quatro orçamentos a 
diferentes empresas. Assim, foram obtidos 
também quatro ofertas de carrocerias. Fo-
ram aceitas as propostas mais econômicas 
e, finalmente, foram adquiridos dois veícu-
los: Ford Cargo 2423 e Ford Cargo 816E. A 
entrega dos caminhões foi realizada no dia 
5 de novembro de 2014. Confeccionou-se 
um modelo de planilha para controlar o uso 
dos caminhões, na qual aparecem os quilô-
metros percorridos, horas de uso, gasolina 
consumida, danos e avarias, etc.

Graças ao desenvolvimento do Plano de 
Negócio, a cooperativa conseguiu realizar 
um diagnóstico tanto de seu sistema de 
trabalho, como de sua estratégia de venda, 
criando um plano de desenvolvimento 
econômico e pondo as bases de uma 
estratégia de marketing para o produto.

Baseia-se na continuidade do Plano de 
Sensibilização iniciado com o projeto e na 
melhoria da difusão dos serviços que a 
cooperativa oferece, assim como na pro-
gramação de diferentes atividades a serem 
desenvolvidas com os sócios e clientes 
potenciais da cooperativa.

Dispor dos caminhões fez com 
que a cooperativa deixasse de 

vender seus produtos através 
de intermediários e, por tanto, 

obtivesse um preço mais justo e 
competitivo por seus produtos.  

Destaca-se a importância da formação específica em 
marketing e vendas para os cooperados. Para isso, contarão 
nos seguintes meses com o apoio de especialistas da UNIR: 
Vilton Pinto (responsável pelo Plano de Sensibilização 
Econsciente), Renata da Costa (coordenadora do Plano 
de Negócio), e Ivone Vieira (responsável pela formação e 
acompanhamento sobre gestão econômica).

CONTINUAR COM O PLANO DE SENSIBILIZAÇÃO 
na comunidade, escolas, instituições e empresas, 
programando as atividades mais adequadas.

PARTICIPAR DE EVENTOS PÚBLICOS importantes e 
das REDES de coletores. Ter presença nos meios de 
comunicação, internet e redes sociais.  

APROVEITAR OS MATERIAIS E RECURSOS OBTIDOS COM 
O PROJETO: materiais gráficos, vídeos, fotografias, 
imagem da cooperativa, site, etc. 

MELHORAR A DIFUSÃO DOS SERVIÇOS que a cooperativa 
oferece e atualizá-los segundo a demanda e a 
capacidade dos cooperados.

Ações de melhoria da competitividade



16

“No início do projeto, inclusive 
com as obras de construção 
adiantas, muitos cooperados 
ainda não acreditavam que 
os edifícios do Centro de 
Reciclagem e a Sede social iam 
ser para eles”.

“Se este projeto não tivesse 
chegado, hoje a cooperativa não 
existiria, antes não tínhamos 
expectativas”.

“Avalio a evolução da cooperativa 
em 100% de aproveitamento 
no último ano. Houve muitas 
mudanças que foram ótimas para 
nós”.

“A forma de trabalhar com 
o Centro de Reciclagem é outra,
vamos ter mais oportunidades,
melhorar a renda e a produção, é
algo muito bom.
Neste momento temos uma visão
mais ampla de nosso trabalho
e funcionamos realmente
como uma cooperativa forte. O
preço dos materiais melhorou
porque já não dependemos dos
intermediários”.

“O projeto não só foi 
fundamental para nós, mas 
também para os coletores de 
materiais recicláveis vizinhos 
que têm condições terríveis, que 

agora nos vendem seus materiais 
a um preço justo”.

“Mudou muito a qualidade 
do nosso trabalho, a evolução
foi muito positiva, agora 
respondemos às necessidades da 
comunidade”.

“As palestras abriram a mente dos 
cooperados, perceberam que os 
detalhes de funcionamento do 
trabalho são muito importantes, 
ajudou-lhes a pensar de outra 
maneira. Cada vez mais as 
pessoas trabalharão de maneira 
mais coletiva e haverá mais 
controle do trabalho”.

“Trabalhar aqui é muito duro, o sol queima demais e a gente 
precisa beber muita água. E também, quando chove é difícil.” 
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“O projeto foi fundamental para a vida dos catadores. Agora 
estamos realizando um grande sonho.”

“Os catadores, um tempo 
atrás, estavam mal vistos, eram 
mendigos, alguns roubavam. 
Mas, as pessoas na atualidade 
trabalham nisso porque precisam 
do sustento para sua família, 
ainda que algumas pessoas 
discriminem”.

“O projeto trouxe muito 
reconhecimento graças à 
campanha Econsciente, as 
visitas às escolas e empresas, as 
atividades na comunidade... Nós 
não coletamos lixo, coletamos 

material reciclável, serviu para 
conscientizar disso. É muito 
gratificante ver que a população 
nos apoia. O que aconteceu 
na Expojipa foi um momento 
único, muito bonito. Entramos 
com o caminhão e as pessoas 
começaram a aplaudir, não 
precisou que o apresentador 
dissesse nada. Isso valeu mais do 
que todo o dinheiro de todas as 
noites de trabalho”.

“O trabalho nas escolas é 
importante para mudar a imagem 

dos catadores e sensibilizar 
sobre a reciclagem. Somos vistos 
de maneira diferente, como 
profissionais, como pessoas que 
estão ajudando o nosso país a 
respirar melhor. É muito difícil 
mudar a cabeça de um adulto, 
tem que começar pelos jovens”.

“Uma das maiores vantagens que 
a cooperativa conseguiu depois 
desta intervenção é que existem 
maiores possibilidades de ter 
sócios e acordos, muitas portas 
são abertas para nós”.
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TOTAL CUSTO PROJETO COMPROMISO SOCIAL JTE :

TOTAL COFINANCIAMENTO JUIZIADO ESPECIAL - CODEAM * :   

 * Montante investido como complemento do item de edificação

R$ 1.306.606
R$    111.640

R$ 1.418.246

RECURSOS

EDIFICAÇÃO R$ 250.000 R$ 416.735 

Itens                                                                                                       Orçamento Custo realizado 

EQUIPAMENTOS Y MATERIAL ELÉTRICO R$ 139.500 R$ 93.973

MOBILIÁRIO Y MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 18.500 R$ 22.117

FORMAÇÕES E PLANO DE NEGOCIO R$ 93.000 R$ 35.200

SENSIBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO R$ 49.000 R$ 39.120

ELEMENTOS DE TRANSPORTE R$ 388.000 R$ 376.073

R$ 12.000 R$ 30.250 

ORÇAMENTO DO PROJETO POR RESULTADO 
E DESPESAS FINAIS REALIZADAS

Resultado 1: Centro de Reciclagem, Sede Social e equipamentos

Resultado 2: sistema de trabalho e gestão econômica otimizado

Resultado 3: sistema de coleta seletiva e aumento da produção

Resultado 4: sistema de comercialização do produto obtido

Outras despesas do projeto

Itens Orçamento Custo realizado 

Itens                                                                                                       Orçamento Custo realizado 

Itens                                                                                                       Orçamento Custo realizado 

Itens Orçamento Custo realizado 

R$ 350.000 R$ 293.138 

VIAGENS E ALOJAMENTOS

OUTRAS DESPESAS: CONSULTORIA E

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS 
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