CEADEC – 16 anos de história e de luta
O CEADEC é uma organização não governamental, qualificada como
Oscip – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que atua na
assessoria à formação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis,
na assistência técnica a empreendimentos econômicos solidários de catadores
de materiais recicláveis e na elaboração, implantação e assessoria de projetos
de coleta seletiva com inclusão e remuneração dos catadores.
A criação do CEADEC como organização da sociedade civil, em 1999,
nasceu do sonho coletivo de ajudar a transformar a realidade vivida por
trabalhadores de Sorocaba (SP) e região, em uma época de grande
desemprego e dificuldades econômicas e sociais. Sonho compartilhado por
lideranças sindicais e comunitárias, empresários e profissionais de diversas
áreas que atuavam nos movimentos social e sindical de Sorocaba.
A primeira atuação conjunta destas lideranças apoiou trabalhadores de
empresas em estado falimentar, instaladas no município de Sorocaba, a se
organizarem em cooperativas de produção visando a autogestão dos
empreendimentos e o combate ao desemprego.
Depois, veio o trabalho de organização de cidadãos desempregados em
torno da coleta seletiva dos resíduos sólidos, resultando na criação da
CORESO – Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba, a primeira das diversas
cooperativas de catadores de materiais recicláveis que foram criadas sob a
coordenação do CEADEC, em parceria com outras instituições e organizações.
Junto com estas cooperativas, o CEADEC promoveu, em 2001, a
articulação e o fomento à criação da primeira Rede Solidária de cooperativas e
associações de catadores de materiais recicláveis do País – a REDE
SOLIDÁRIA CATA-VIDA - iniciativa inédita hoje certificada uma Tecnologia
Social.
O CEADEC é nacionalmente reconhecido como organização de apoio e
fomento da Economia Solidária, especializada na assessoria à criação e gestão
de empreendimentos de catadores de materiais recicláveis, na incubação
destes empreendimentos coletivos, na formação de redes solidárias e na
implantação de projetos de coleta seletiva com inclusão dos catadores.

O CEADEC integra o Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco
do Brasil e a Rede de Tecnologia Social (RTS) que reúne, organiza e articula
um conjunto de mais de 800 organizações e instituições de todo o País com o
propósito de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável
mediante a difusão e a reaplicação em escala de Tecnologias Sociais.
Desde 2012 o CEADEC é qualificado como OSCIP – Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, atendo a todos os requisitos para
celebração de convênios, contratos e parcerias com prefeituras e outras
instituições ou empresas para prestação de serviços de interesse público com
foco na temática socioambiental.
O CEADEC possui sede em Sorocaba (SP), dotada de infraestrutura
para

execução

dos

programas

da

instituição

e

dos

projetos

em

desenvolvimento. O CEADEC também dispõe de um Centro de Formação,
espaço onde são realizadas as atividades de capacitação e os processos de
formação.
Nos programas e nos projetos do CEADEC atuam profissionais
comprometidos com o desenvolvimento sustentável, com formação em
diferentes áreas, como educadores, jornalistas, advogados, contabilistas, entre
outros, além de pessoal do setor técnico-administrativo, garantindo assim a
interdisciplinaridade necessária aos processos socioeducativos.
A Tecnologia Social “Rede Solidária Cata-Vida”
O objetivo geral da Tecnologia Social “REDE SOLIDÁRIA CATA-VIDA” - criada
e fomentada pelo CEADEC, em parceria com cooperativas de catadores de
Sorocaba (SP) e região, é o fortalecimento dos empreendimentos solidários
dos catadores de materiais recicláveis em Rede por meio da comercialização
conjunta dos materiais recicláveis, da verticalização da cadeia produtiva, da
capacitação continuada dos catadores, da educação socioambiental com a
população e da articulação de políticas públicas para implantação da coleta
seletiva com inclusão e remuneração dos catadores nas cidades.
Como objetivos específicos, a Tecnologia Social busca fortalecer o processo de
verticalização da coleta seletiva; abrir novos mercados para os produtos
resultantes do beneficiamento dos materiais recicláveis; ampliar o volume de

materiais recicláveis para atingir maior escala na comercialização conjunta;
ampliar a atuação da Rede através da inclusão de novas cooperativas de
catadores; promover a emancipação dos catadores através do fortalecimento
de suas organizações solidárias; melhorar a renda e as condições de trabalho
dos catadores envolvidos; incentivar a prática da solidariedade entre as
cooperativas; estimular a prática dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar),
contribuindo com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida
da população dos municípios envolvidos.
O reconhecimento ao trabalho desenvolvido com a Tecnologia Social da
Rede Solidária Cata-Vida pode ser medido pelos seguintes prêmios já
recebidos:
 Prêmio BNDES de Boas Práticas em Economia Solidária, na categoria
Rede de Empreendimentos Econômicos Solidários, recebido em julho de
2015 pela Rede Solidária Cata-Vida.
 Prêmio Celso Furtado - 1º lugar na categoria “Práticas Exitosas de
Produção e Gestão Institucional” da Edição 2012 do Prêmio, promovido
pelo Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

 Prêmio ODM - Objetivos do Desenvolvimento do Milênio Brasil - Prática
classificada na 2ª edição do Prêmio, promovido pelo Governo Federal,
Programa nas Nações Unidades (ONU) para o Desenvolvimento
(PNUD) e Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, no ano
de 2007;
 Prêmio EcoPET, em 2006, promovido pela Associação Brasileira da
Indústria do PET;

 Prêmio Marketing I Best de Responsabilidade Social, recebido pela
PETROBRAS pelo apoio à Rede Solidária Cata-Vida, em 2004.


Linhas de atuação do CEADEC

a) Incubação de empreendimentos solidários de catadores


Assessoria e acompanhamento técnico para a criação e formalização de
cooperativas de catadores de materiais recicláveis.



Assessoria para fomentar o trabalho em Rede entre cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, incluindo acompanhamento técnico
nas cooperativas, processo de capacitação socioambiental, apoio para
elaboração do plano de ação das cooperativas e para implantação e
funcionamento da logística de coleta, transporte e comercialização
conjunta dos materiais recicláveis em Rede.

Dentro dessa linha de atuação, destacamos os seguintes trabalhos
realizados:


Organização e apoio para a criação de cooperativas de catadores de
materiais recicláveis em Sorocaba e região;



Articulação e fomento para a criação da primeira Rede de cooperativas
de catadores materiais recicláveis do País – a Rede Solidária Cata-Vida,
em 2001;



Articulação e assessoria para criação da Coordenação Regional dos
Catadores da Rede Solidária Cata-Vida;



Articulação e assessoria para elaboração da Carta de Princípios, do
Plano de Ação, da implantação e funcionamento da Central de
Armazenamento e Comercialização e da logística de coleta, transporte e
comercialização conjunta dos materiais recicláveis na Rede Solidária
Cata-Vida;



Assessoria para a organização da Central de Triagem Leopoldina e
organização da Coleta Seletiva na região Oeste da cidade de São Paulo,
por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a
Fundação Santo André, resultando na criação da CooperAção –
Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem;



Parceria com o Programa Integrar/CNM-CUT para início de organização
de uma Rede Solidária de cooperativas de reciclagem na região de
Araraquara/SP;



Parceria com a Reciclamp/Campinas/SP para articulação e integração
do trabalho entre Redes de Cooperativas de Catadores de Materiais
Recicláveis;



Assessoria e apoio para realização das reuniões mensais da
Coordenação Regional dos Catadores da Rede Cata-Vida.

b) Formação, Qualificação Profissional e Capacitação Socioambiental


Desenvolvimento de processos de formação e qualificação profissional e
de

programas

de

capacitação

socioambiental

para

grupos

ou

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, incluindo:
 Curso sobre cooperativismo e economia solidária
 Curso sobre gestão de empreendimentos solidários de catadores
em Rede
 Curso sobre padronização da separação dos materiais recicláveis
 Curso sobre abordagem qualificada dos catadores junto aos
moradores das cidades para a adesão à coleta seletiva
 Curso de inclusão digital para catadores de materiais recicláveis

 Curso sobre noções práticas de contabilidade para cooperativas de
catadores de materiais recicláveis
 Palestras sobre meio ambiente, coleta seletiva, o papel dos
catadores

de

materiais

recicláveis,

logística

reversa,

responsabilidade compartilhada e a Política Nacional de Resíduos
Sólidos


Elaboração e execução de programas de capacitação socioambiental
com estudantes e comunidades, incluindo:
 Palestras sobre meio ambiente, coleta seletiva, o papel dos
catadores de materiais recicláveis, reciclagem, logística reversa,
responsabilidade compartilhada e Política Nacional de Resíduos
Sólidos
 Oficina sobre a separação correta dos materiais recicláveis nas
residências e nos geradores coletivos
 Acompanhamento de visitas técnicas de estudantes e grupos
organizados em geral para conhecimento sobre o funcionamento
de

uma

cooperativa

de

catadores

e

das

Unidades

de

Beneficiamento dos Materiais Recicláveis da Rede Cata-Vida
(Unidade Óleo e Unidade Polímeros).

Dentro dessa linha de atuação, destacamos os seguintes trabalhos
realizados:


Execução do programa de capacitação socioambiental, através de
convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo, para 14 grupos de
catadores de materiais recicláveis da região Oeste da cidade, como
parte integrante do Programa de Coleta Seletiva Solidária da Prefeitura
de São Paulo;



Desenvolvimento de cursos de qualificação profissional e divulgação das
experiências locais de economia solidária em dez regiões do Estado de
São Paulo através de convênios e parcerias com universidades e
instituições, como a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT e
a Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão;



Desenvolvimento do processo de formação, qualificação e capacitação
sobre associativismo e cooperativismo, economia solidária, gestão de
empreendimentos solidários em Rede, padronização da separação dos
materiais recicláveis, abordagem qualificada com os moradores,
contabilidade prática para cooperativas e inclusão digital para os
catadores de materiais recicláveis da Rede Solidária Cata-Vida, desde
2003;



Realização de palestras sobre meio ambiente, coleta seletiva e
reciclagem para estudantes da rede pública de ensino e escolas
particulares de Sorocaba/SP e região.

c) Execução de projetos para implantação e/ou ampliação da coleta
seletiva com inclusão dos catadores nos municípios
 Execução de projetos para fortalecimento

de empreendimentos

solidários de catadores
 Execução de projetos para fomento à atuação em Rede entre
cooperativas de catadores
 Elaboração de projetos com foco em temáticas como planos municipais
de resíduos sólidos, educação ambiental, consumo consciente, redes de
cooperação, entre outros.

Dentro dessa linha de atuação, destacamos os seguintes trabalhos
realizados:
Elaboração e execução do Projeto Escritório Nacional do Projeto Cataforte –
Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias, por meio de convênio com a
Fundação Banco do Brasil.

Elaboração e execução de projeto para o fortalecimento dos empreendimentos
econômicos solidários da Rede Solidária Cata-Vida - Cooperativa Central de
Reciclagem, selecionado no edital de chamada pública de parceria da
Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) do Ministério do Trabalho
e Emprego.
Elaboração e Execução do Projeto Cata-Vida – Fase I, Fase II, Fase III e Fase
IV, através de contrato com a Petrobras, para o fortalecimento da Rede
Solidária Cata-Vida;

Elaboração e assessoria para execução de projeto, promovido pela
Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba (CORESO) e com financiamento não
reembolsável pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES);

Elaboração e assessoria para execução de projeto, promovido pela
Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba (CORESO) e selecionado através de
edital público pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa);

Elaboração e assessoria para execução de projeto, promovido pela
Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba (CORESO) e selecionado por meio
de edital público pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e a Caixa Econômica Federal;

Elaboração de projeto, selecionado por meio de chamada pública do Ministério
do

Trabalho

e

Emprego/SENAES

para

fomento

a

empreendimentos

econômicos solidários e redes de cooperação atuantes com resíduos sólidos,
formadas por catadores e catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis;

Convênio com a Prefeitura Municipal de Piedade/SP para implantação da
coleta seletiva solidária com inclusão dos catadores no município;

Elaboração de projeto de coleta seletiva e educação ambiental para as
Prefeituras de Votorantim, São Roque, Salto de Pirapora, Itapeva e Alumínio
(SP);

Projeto em parceria com diversas entidades para instalação do Banco de
Alimentos de Sorocaba;

Parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da CORESO, para
a implantação da coleta seletiva nas regiões Norte, Leste e Oeste da cidade;

Elaboração de projeto em parceria com a Secretaria de Parcerias de Sorocaba
para ampliação e implantação da coleta seletiva na cidade e nos corredores
comerciais junto ao BNDES.

d) Promoção de Eventos
 Realização de seminários temáticos
 Realização de encontros regionais de catadores de materiais recicláveis
 Realização de palestras
 Realização de “Carrinhadas” de Catadores de Materiais Recicláveis na
Semana do Meio Ambiente
 Realização de mutirões de cadastramento de residências para adesão à
coleta seletiva

 Realização de mutirões de coleta seletiva
 Realização de eventos socioambientais e culturais relacionados à
temática da gestão dos resíduos sólidos

e) Publicações


Elaboração de materiais informativos e educativos sobre coleta seletiva
com inclusão dos catadores de materiais recicláveis



Elaboração de cartilha sobre comercialização de materiais recicláveis
em Rede



Elaboração de cartilha sobre padronização na separação dos materiais
recicláveis



Elaboração do Balanço Ecológico da Rede Solidária Cata-Vida,
relacionando a contribuição do trabalho das cooperativas de catadores
para a conservação dos recursos naturais

