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A POLÍTICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E A 
RECUPERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E 

RENDA: O DESAFIO DA AGENDA DOS CATADORES 

1. Identificação, cadastramento e organização (associação) de catadores 
e benefícios sociais para os catadores. 

2. Alfabetização diferenciada com horários e carga horária específica dos 
catadores; Realização de treinamentos e capacitação dos catadores de 
forma prática; Criação de oficinas com cursos de artesanatos com 
materiais recicláveis; Oficina de produção de sabão com óleo de fritura, 
papel reciclado entre outros. 

3. Construção de uma usina de reciclagem nos municípios afim de 
industrializar os recicláveis. 

4. Parcerias com empresas com a finalidade de doação de materiais 
recicláveis à associação dos catadores. 

5. Identificação de materiais recicláveis pelas aldeias, distritos e 
comunidades tradicionais a fim de verificar potenciais catadores. 

 

A POLITICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS, A REDUÇÃO 
DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

1. Definição de um programa emergencial para implantação de um 
projeto integrado para áreas indígenas, rurais e comunidades 
tradicionais, visando a implantação da política adaptada para essas 



áreas. Incentivo e fortalecimento de iniciativas que envolvam 
cooperativas e associações. 
2. Aplicação de um percentual do ICMS ecológico para políticas voltadas 
para a proteção do meio ambiente. 
3. Implementação do fundo nacional para repassar diretamente recurso 
para os fundos estadual e municipal voltada para a Politica Nacional de 
Resíduos Sólidos e Proteção do Meio Ambiente. 
4. Criação de um programa de parceria com as universidades sediadas no 
município (UEMS e UFMS) para o desenvolvimento de pesquisa e 
extensão voltadas para a recuperação de áreas degradadas e educação 
ambiental em todos os níveis. 
5. Incentivo à produção da agricultura orgânica e/ou agroflorestal 
favorecendo com isto a redução de produtos descartáveis no meio 
ambiente rural. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

1. Fazer palestras fortes e impactantes não somente focadas nos jovens 
e crianças mas focadas naqueles que possam mudar sua cultura. Utilizar 
essas palestras como ponto inicial e depois aplicar a vivência dessas 
ideias e levar às pessoas a uma consciência prática, produzir materiais 
áudio visuais (para as prefeituras) para melhor organizar as palestras nas 
escolas, onde futuramente os alunos vão ser levados para conhecer  os 
postos de tratamentos de água e órgãos e projetos ambientais. 
2. Capacitação para os professores da rede de ensino federal, estadual e 
municipal, de modo que eles implementem de forma correta a lei de 
explanar educação ambiental nas matérias escolares. 
3. Fazer postos de coletas que liberem cupons que dão descontos em 
alguns produtos como remédios, IPTU (produto esse a organizar com a 
prefeitura). 
4. Recurso para municípios, para implementação da política nacional de 
resíduos sólidos, para executar a educação para o consumo sustentável. 
5. Implementar nos governos estaduais multiplicadores para suporte dos 
municípios na educação para o consumo sustentável. 



 
 
 
 
 

INCENTIVO A PRODUÇAO E AO CONSUMO 
SUSTENTAVEL 

 
1. Fomentar a prática da agricultura familiar (orgânico) nos 
comunidades indígenas, tradicionais, assentamentos, chácaras e áreas 
urbanas. 
2. Implantar postos de redução de taxas, tarifas e bônus de incentivos à 
coleta seletiva. 
3. Implantar e identificar postos coletores de materiais recicláveis da 
construção civil. 
4. Instituir nos canais de comunicação divulgação de incentivos ao 
consumo sustentável. 
5. Implantação de hortas escolares no município, assim viabilizando um 
baixo custo da compra de hortaliças na merenda escolar e também 
praticando uma educação ambiental (moldes do TVT). 


