ilustração

Programa de Inclusão
Produtiva na Reciclagem
Todos Somos Porto Alegre

O Programa de Inclusão Produtiva na reciclagem se
reestrutura e institui uma nova política pública, que vai
mudar a vida dos catadores de material reciclável, qualificar
a coleta seletiva, melhorar a limpeza da cidade e incentivar
a participação de todos os cidadãos para uma cidade mais
justa e sustentável. Vai melhorar a vida em toda Porto
Alegre. O Programa ganha força, a partir do financiamento
do BNDES e da parceria estratégica da BRASKEM. Os
catadores serão qualificados e terão possibilidades de crescer
social e economicamente. Todos somos Porto Alegre. Ao
mudar a vida de muitos, melhoramos a vida de todos.

Financiamento

Parceria Estratégica

É impossível ser feliz sozinho

Realização

Veículos de Tração Humana (VTHs) - Veículos de Tração Animal (VTAs)
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Todo catador, seja carroceiro ou
carrinheiro, está participando do
cadastramento social em várias
regiões de Porto Alegre. O cadastro
visa traçar o perfil social e econômico
do beneficiário do programa, suas
habilidades e interesses profissionais
para o mercado de trabalho.
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Ao aderir ao programa,
o beneficiário será
contatado por um
educador social que lhe
apresentará as propostas
e oportunidades para que
ele escolha como deseja
participar.
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Os beneficiários irão receber pagamento
por frequência e por hora de curso. É uma
forma de o programa garantir que os
catadores não serão prejudicados em sua
remuneração diária ao deixarem de triar
no período de qualificação profissional.

Ao se vincular ao programa, o
catador será indenizado pela
entrega de suas carroças ou
carrinhos e acessará a bolsa para
reinserção produtiva.

Unidades de Triagem (UTs)
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O catador que
estiver estabilizado
em seu emprego ou
inserido em um novo
empreendimento
terá concluído sua
participação no
programa.

Lixo mais selecionado

As Unidades de Triagem (UTs) de
materiais recicláveis conveniadas
a Porto Alegre serão convidadas
a participar do programa e
devem formalizar sua adesão.

Os líderes das Unidades de Triagem
receberão capacitação com foco
na gestão e desenvolvimento
empreendedor.
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O programa terá ações em escolas, universidades
e órgãos públicos municipais para repercutir suas
estratégias de inclusão e proteção, mobilizando toda a
cidade a contribuir e participar da separação, triagem e
recuperação de materiais descartados no pós-consumo.

Conheça o programa
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Os educadores sociais vão
auxiliar no mapeamento
de vagas de trabalho,
bem como encaminhar as
necessidades da família
do catador junto à rede
pública de proteção social
e saúde.

Os catadores que optarem
por continuar trabalhando
com materiais seletivos serão
convidados a se integrar a
uma Cooperativa existente
ou até mesmo criar uma nova
organização juntamente com
outros interessados.
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Após a adesão, será realizado
diagnóstico da situação atual da
UT, identificando as necessidades
e demandas de investimento
imediatas.

Todas as UTs que integrarem o
programa terão assessoria jurídica
e administrativa para formar
cooperativas.

Equipe técnica do programa fará estudo
de produtividade de cada Unidade de
Triagem e apontará oportunidades
de melhorias. O programa irá liberar
recursos para as obras de melhoria das
instalações dos galpões e para compra
de equipamentos.
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Será prestada
assessoria para ajudar
os cooperativados a se
adaptarem a uma nova
rotina de operação e
ao novo ambiente de
trabalho.
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No período de quatro anos,
as UTs contarão com o
acompanhamento de educadores
sociais que farão assessoria
permanente à organização.

Todos os associados das UTs receberão bolsa para
capacitação. O recurso garante a remuneração dos
associados ao deixar de produzir durante o período
de formação.
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O programa também prevê o
auxílio para criação de uma
política de comercialização
integrada. Isso permitirá
melhores preços na venda dos
materiais e acesso direto ao
setor industrial.

Com o envolvimento da população,
os galpões receberão materiais de
melhor qualidade e poderão ampliar a
produtividade, contribuindo para que
Porto Alegre seja uma cidade referência
em inclusão econômica, proteção social e
preservação do meio ambiente.

