
 

 

Carta de Campinas 
 
A questão dos resíduos é um problema antigo para a população em 
nível mundial, porém, existem alternativas e soluções que podem, 
quando tratadas devidamente, não só beneficiar o meio ambiente 
como ainda gerar trabalho, renda e dignidade a milhares de pessoas 
que estavam alijadas do mercado convencional de trabalho. 
 
Recentemente, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
que traz conquistas importantes para a cooperativa de reciclagem, 
em especial, a exigência de ter suas representações nos Planos 
Municipais de Resíduos Sólidos, como também, reconhecer seu papel 
social e econômico. 
 
A atual legislação normatiza, conceitua e orienta as políticas públicas 
da União, Estados e Munícipios, como também, o papel dos setores 
econômicos na cadeia produtiva da reciclagem. Tendo como 
importante mecanismo a corresponsabilidade pelo resíduo, do 
produtor até o consumidor final e a instituição da logística reversa, 
exigindo o desenvolvimento de novas tecnologias. 
 
Vale destacar, que a aprovação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos é fruto da luta dos catadores de materiais recicláveis, que 
foram os primeiros e verdadeiros agentes ambientais, que 
atualmente são cerca de 800 mil trabalhadores, os quais são 
responsáveis por 90% dos produtos que chegam à indústria da 
reciclagem. Grande parte desses trabalhadores ainda atua de forma 
desorganizada e sem apoio do Poder Público para a realização de um 
serviço que é de interesse de todos. Hoje, apenas 327 dos 5.560 
municípios brasileiros adotam sistemas de coleta seletiva. Desse 
universo, somente 142 (equivalentes a 2,5% do total de municípios) 
mantém relação de parceria com associações e cooperativas de 
catadores.  
 
A atual Lei reconhece e valoriza o trabalho ambiental e social 
desenvolvido pelas organizações dos catadores (cooperativas e 
associações), como também, reconhece o seu papel econômico na 
cadeia produtiva da reciclagem. Abrindo possibilidades concretas de 
ampliação da estratégia de fidelização na coleta, de pagamento das 
coletas realizadas e da gestão de Centrais de Transformação/ 
Comercialização e Usinas de Reciclagem. 
 



 

 

A ACOOP, entidade representativa, das 16 cooperativas de recicláveis 
de Campinas e Região, em parceria com as entidades de apoio e 
fomento (EDH/ CRCA), a Central de Comercialização Solidária 
(Reciclamp), a UNISOL Brasil e o Movimento Nacional de Catadores 
de Materiais Recicláveis (MNCR), aproveitando o atual momento 
político de calendário eleitoral e de aprovação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos vem por meio dessa propor e reivindicar: 
 

1. Construir um marco legal municipal e regional, para a economia 
solidária que garanta protagonismo das cooperativas de 
reciclagem na gestão e distribuição dos resíduos da Coleta 
Seletiva Pública; 

2. Participar do processo de gestão dos Resíduos Sólido Urbanos 
(RSU), em particular dos recicláveis na coleta, triagem, 
comercialização e transformação (Planos Municipais/ Consórcios 
Intermunicipais); 

3. Pagamento pela Coleta Seletiva Solidária realizada pelas 
Cooperativas de Reciclagem, como já é feito com as empresas;  

4. Constituir Central de Transformação e fortalecer a 
Comercialização em Rede dirigida pelas cooperativas de 
recicláveis; 

5. O poder público municipal deve apoiar e fortalecer iniciativas de 
organização dos catadores como forma de aprofundar a 
presença econômica desses atores na cadeia produtiva da 
reciclagem. 

6. Compromisso do Poder Público Municipal e Regional com 
concessão de áreas para o desenvolvimento das Cooperativas 
de Recicláveis; 

7. Não à incineração dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
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