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A QUESTÃO DO TRABALHO

O nosso folhetim deste mês vem 
com notícia boa, um respiro em meio 
a tanta violação. Na última quarta-
-feira (09 de setembro) a Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre aprovou 
com 29 votos contra 01 o ADIAMENTO 
DA PROIBIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DOS 
CARRINHOS. Chamamos de “respiro” 
porque o prazo dado pela Lei 
10.531/2008 acabava agora em 
setembro. Seguimos atentos pois a 
nossa luta, a luta das comunidades 
aqui do Quarto Distrito é muito 
maior: precisamos garantir o traba-
lho dos carrinheiros, dos recicladores 
e garantir moradia digna para todas 
as famílias! 

Buenas, precisamos ganhar cora-
ções e mentes. Para isso é impor-
tante que todos saibam da impor-
tância do trabalho dos catadores, 
carrinheiros e recicladores. Por isso, 
nosso Folhetim deste mês, começa 
com a super contribuição do Paulo 
Guarnieri e do Gilnei Silva, falando 
sobre a luta dos catadores e catado-
ras de Porto Alegre. No texto trazido 
por eles, é possível compreender o 
processo de trabalho que envolve 
esses trabalhadores, esses “médi-
cos da natureza” como nos ensina a 
Mari, da Vila Liberdade. E, por falar 
em Mari, temos para contar aqui 
também que, neste mês produzimos 
um vídeo com depoimentos dos 
nossos “médicos da natureza” para 
denunciar os desafios que esses 
trabalhadores enfrentam dia-a-dia. 

Esse vídeo pode ser acessado na 
página do Facebook do Fórum do 
Quarto Distrito (facebook.com/fo-
rum4distrito).  No quadro “Tá rolando” 
seguimos dando os informes do 
Projeto da Fio Cruz. As mulheres da 
Cooperativa Vinte de Novembro 
estão com todos os dedinhos na 
tomada produzindo as máscaras 
que estão chegando nas famílias 
que trabalham com reciclagem aqui 
do Quarto Distrito. Além disso, com o 
apoio da Fio Cruz, em breve estare-
mos vendendo produtos do Fórum 
do Quarto Distrito para arrecadar 
fundos e apoiar na aquisição de 
mais cestas básicas. 

Neste mês também teve muita 
incidência! Apresentamos nossas 
demandas para a Defensoria Pública 
da União – DPU, Defensoria Pública 
do Estado – DPE, solicitamos pedidos 
de providência para o poder executi-
vo e seguimos em luta e atentos! 
Enfim, muita coisa está rolando, 
inclusive a PANDEMIA! Então deve-
mos manter os cuidados! Cuidem-se 
e boa leitura!

QUEM É QUEM NA RECICLAGEM

O trabalho de catador/a de material reciclável é reconhecido pelo Código 
Brasileiro de Ocupações. Esta função social e ecológica não é uma esco-
lha de vida, muito menos uma vocação, mas sim uma necessidade 
colocada a pessoas, pelo fato de não serem admitidas pelo mercado de 
trabalho formal.

A população que se ocupa com esta função, na maioria, é constituída de 
pessoas negras e pardas, o que lhes rende um tratamento preconceituo-
so, tanto na busca do emprego formal, como do crédito comercial, ainda 
mais quando revelam o endereço, na “Vila Tal”. Com vestes simples e 
chinelos, refletem o que a sociedade “cheirosa” convencionou como “má 
aparência”. Além disto, a maioria sem formação profissional, com pouca 
ou nenhuma escolaridade, tem limitações intelectuais, o que dificulta o 
relacionamento fora de seu meio social.

No modo de produção dos resíduos recicláveis existem muitas funções:

A primeira é a de catador/a, posição mais importante no ciclo produtivo 
da reciclagem. É o sujeito que está na ponta deste processo produtivo, 
fazendo cerca de 90% de todo o trabalho. É quem promove a educação 
para a separação de resíduos recicláveis, convence a sociedade em geral 
a fazê-la e constitui as redes de coleta. Nem os Poderes Públicos conse-
guem fazer isto com tanta competência. Aliás, além de gerar sua renda 
da catação de materiais recicláveis, os/as catadores/as recebem de 
muitas pessoas, nos pontos de coleta, doações de alimentos, roupas, 
calçados, eletrodomésticos, móveis e utensílios.

A segunda função é triagem (separação) do material, que é a parte 
menos rentável no ciclo dessa cadeia produtiva. As pessoas que realizam 
esta tarefa ficam presas ao local de separação, como nas Unidades de 
Triagens (UT’s) e nos galpões comunitários. Neste segmento, também, 
encontram-se os operadores de prensa e enfardadores. Recebem 
proporcional ao peso total do que produzem e ao valor de comercializa-
ção. Ah, não podemos confundir a separação, com a reciclagem, que é 
outra coisa.

E a terceira é a comercialização. Esta atividade é a mais rentável do nível 
inferior da cadeia produtiva, levando-se em consideração apenas os 
galpões informais. Nestes – os/as “galponeiros/as” –, como na iniciativa 
privada, são catadores/as com maior tino comercial, que conseguem 
acumular renda, constituem o galpão e compram daqueles que fazem a 
catação de materiais recicláveis pelas ruas. Na venda, ganham alguns 
centavos em cima do valor pago as pessoas que coletam, e, na quantida-
de, realizam o seu lucro. Mas, note-se que os/as galponeiros/as, mesmo 
assim, não conseguem inclusão na cidade formal e permanecem convi-
vendo nas vilas, nas mesmas condições estruturais, apenas com um 
conforto doméstico maior e, às vezes, um carrinho, ainda que velho. Os 
galpões exercem um papel fundamental no modo de produção, pois é ali 
que o/a catador/a tem adiantado o valor destinado aos alimentos da 
família. O galpão acumula o material em depósito, até que atinja volume 
suficiente para a venda aos atravessadores, que são os grandes traspor-
tadores.

Os atravessadores – cujo número, na cidade, cabe em uma mão – 
controlam os preços dos materiais recicláveis sem acompanhamento do 
Poder Público. E, devido ao volume de material que transportam, a estru-
tura que possuem e o lucro que realizam, não se enquadram na categoria 
de baixa renda como os demais do ciclo produtivo da reciclagem. Os 
atravessadores (os grandes trasportadores) constituem uma elite, que 
ganha em cima do trabalho dos pobres.

Os atravessadores efetuam a venda para a indústria da reciclagem, onde 
é realizado o processo físico-químico de transformação de resíduo em 
matéria-prima (trituração, moagem, fusão). Lá na indústria, por exemplo, 
a garrafa plástica, separada das tampas, sem rótulo e lavada, pode ser 
triturada, e passa a valer vinte vezes mais. É claro que estes industriais, 
também não pertencem a mesma classe das pessoas que trabalharam 
para coletar, separar, acondicionar e, ao fim, entregar seu produto ao 
mercado para a realização do maior lucro.

E A PANDEMIA CHEGOU

E veio o coronavírus para piorar a situação… E umas das primeiras conse-
quências negativas foi que o material disponível para o trabalho reduziu, 
assim como diminuiu o seu valor. De modo que a renda das pessoas 
(catador/a, separador/a, processador/a e galponeiro/a) teve grandes 
perdas. Nem a disponibilização de “auxílio emergencial” foi capaz de 
contemplar e/ou atender a todas as necessidades. Afinal, tais categorias 

não estavam previstas na lei federal deste auxilio. E, mesmo quando 
tentaram acessar tiveram enormes dificuldades devido à exclusão 
digital. (Mas, a gente conversa mais e melhor dos impactos da pandemia 
noutra prosa.)

LEI MUNICIPAL x LEI FEDERAL

No meio da pandemia – para além dos riscos de contaminação e da perda 
de renda – ainda tem a proibição da circulação dos carrinhos dos catado-
res de materiais recicláveis – que são seu principal meio de trabalho.

Sim, em Porto Alegre, foi publicada em 10 de setembro de 2008, a Lei 
Municipal nº 10.531, que estabelecia o prazo de oito anos (até a data de 11 
de setembro de 2016) para serem eliminados do trânsito os veículos de 
tração animal (carroças movidas por cavalos) e de tração humana (os 
carrinhos de catadores ou carrinheiros). Mas, em 2015, a Câmara Munici-
pal de Porto Alegre aprovou, por unanimidade, a proposta de alterar a Lei 
10.531, prorrogando – até 10 de setembro de 2020 – o prazo para permis-
são de circulação apenas dos carrinhos de catadores.

Agora, existe um novo projeto de lei (PL 022/20, que tramita Câmara 
Municipal, propondo a ampliação do prazo – para mais quatro anos – da 
permissão da circulação dos carrinhos dos catadores de materiais 
recicláveis.

É bom lembrar que a lei municipal 10.531/2008 foi feita dois anos antes da 
criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (instituída pela Lei Fede-
ral 12.305/2010). Daí que essas leis se opõem em princípios. E sendo a lei 
federal de hierarquia superior, deve a lei municipal ser devidamente 
adequada. Por isso que, aqui em Porto Alegre, o Poder Público Municipal 
contraria a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que é uma Lei 
Federal.

A política pública instituída não só contraria a Lei Federal, como a própria 
Lei Municipal que a criou. A lei municipal determina drasticamente a 
redução da renda das pessoas que coletam resíduos recicláveis pelas 
ruas por meio de carrinhos. Isso porque, ao eliminar a possibilidade de 
uso de carrinhos, acabará por fazer com que os/as catadores/as tenham 
de fazer coletas de outras formas, num tempo maior e com mais esfor-
ço. Além disso, a legislação municipal quer limitar as atividades com 
resíduos recicláveis, à triagem e ao enfardamento, que são a etapa 
menos rentável. Somado ao fato de não incluir a reciclagem (que é o 
processo que transforma o resíduo em matéria-prima).

A lei municipal prevê o cadastramento de condutores/as de carroças e 
carrinheiros (catadores/as), bem como a troca de atividade para outras 
profissões. Para isso, foi elaborado o chamado “Programa Todos Somos 
Porto Alegre”, o qual estabelecia um prazo de oito anos para a sua execu-
ção. Após, vigoraria a proibição da circulação das carroças e carrinhos. 
Porém, este programa não foi exitoso (conforme depoimentos publicados 
na imprensa), afinal deveria ter concluído todas as frentes de inclusão 
ainda em 2016, mas não o fez, nem chegou perto. Sem esquecer que 
ficou fora do “Todos Somos Porto Alegre”, como previsto na lei municipal, 
a ação de qualificar cadastrados/as para a execução da coleta e da 
reciclagem.

É visível que tudo aquilo que foi exigido pela lei municipal está muito 
longe de ser realizado. Aliás, em 2005, uma pesquisa da UFRGS, já apon-
tava a existência de 7.000 catadores/as na cidade, enquanto a Prefeitura 
encontrou e cadastrou, até 2016, apenas 2.600 catadores/as, conseguindo 
integrar à rede conveniada de Unidades de Triagem, um pouco mais de 
700 destes/as. Igualmente, é preciso lembrar que, por exemplo, na região 
do Quarto Distrito, somente 30 pessoas (entre as cadastradas) foram 
transferidas para outra atividade profissional ou benefício. A partir disso, 
nota-se que a proibição ao trabalho de catadores/as é, contrária, até 
mesmo, à própria lei municipal, pois se não foi concedido o benefício 
previsto de cadastrar e empregar ou conveniar para o trabalho a 
todos/as, não se pode limitar a atividade de catadores/as por meio da 
proibição da circulação de seus carrinhos.

Ao contrário disso tudo, caberia ao Poder Público Municipal de Porto 
Alegre promover ações para materializar os princípios da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305/2010, entre os quais 
o de promover “o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclá-
vel como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 
renda e promotor de cidadania”. E, assim sendo, sobretudo, integrar os 
excluídos do mercado à vida econômica. Se assim fizesse, o Executivo 
Municipal, em vez de proibir, buscaria fazer a contratação do trabalho de 
catador de material reciclável.  Mas esses e outros aspectos ficarão para 
conversarmos na parte 2.
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A LUTA DE CATADORES E CATADORAS EM PORTO ALEGRE 

As denuncias das comunidades do Fórum do Quarto Distrito foram 
levantadas pela Articulação por Diretos na Pandemia (www.direi-
tosnapandemia.org). O resultado deste levantamento mostrou que 
a situação das famílias durante a pandemia piorou, torando ainda 
mais graves as violações que já ocorriam no território: falta de 
infraestrutura, moradias precárias, ameaças de despejos, amea-
ças de perda do trabalho etc. A precariedade no acesso à internet, 
na pandemia, tornou-se um vetor para a violações ao direito à edu-
cação. 

As crianças do Quarto Distrito estão à margem do ensino diante 
das alternativas oferecidas pelo governo, que não garante acesso 
á educação para todas as crianças. Todas essas denuncias foram 
apresentadas para a Defensoria Pública da União – DPU e para a 
Defensoria Pública do Estado - DPE, em reuniões que ocorreram em 
nos dias 18 e 27 de agosto, e nas quais participaram representan-
tes das comunidades do Quarto Distrito. 

Para denunciar as violações que ocorrem no território, o CDES Direi-
tos Humanos iniciou a produção de vídeos denúncia. O primeiro já 
está pronto e pode ser acessado nas páginas do FACEBOOK do 
Fórum Quarto Distrito e no canal do youtube do CDES. Confere os 
links no final dessa página!

TÁ ROLANDO!

tá ligado?

Infelizmente ainda estamos vivendo uma pandemia. Ainda não temos vacina, 
muito embora o distanciamento social tenha sido flexibilizado. O governador 
já anunciou o retorno das aulas e com isso nossas crianças passam a se 
expor mais ao vírus. Nesse contexto, nossos cuidados devem ser redobrados! 

Em agosto, o Fórum do Quarto Distrito conseguiu distribuir 200 cestas básicas no Quarto 
Distrito. Além das doações previstas no projeto, contamos com as doações da União Gaúcha 
em Defesa da Previdência Social e Pública.

No mês de agosto as mulheres da Cooperativa Vinte de Novembro deram um gás na costura. 
Elas já produziram mais de 600 máscaras para doação para as comunidades do Quarto Distri-
to. Elas também estão produzindo máscaras para vendas. 

O espaço da Cooperativa que foi destinado para a Costura, recebeu uma máquina de costura 
nova do Projeto da Fio Cruz e, partir de uma campanha de arrecadação do escritório AH! Arqui-
tetura Humana, junto aos arquitetos e urbanistas, foi possível readequar as instalações elétri-
cas do espaço, e adequar a iluminação para o trabalho das mulheres. 

No início de setembro, a Defensoria Pública da União (DPU), 
divulgou um documento a respeito da situação dos carri-
nheiros em Porto Alegre. 

O documento é direcionado ao prefeito Nelson Marchezan, e 
nele afirm-se que o programa “Somos todos porto alegre”, 
que foi criado para atender as famílias atingidas por essa 
lei, não cumpriu o exigido em benefício das pessoas que 
usam veículos de tração humana e acolhimento na rede 
municipal. A Defensoria exigiu mais informações a respeito 
dessas afirmações em até 15 dias, em defesa da garantia 
de direitos da população que tem como única ferramenta 
de geração de renda os carrinhos de tração humana. No 
mesmo sentido, a Defensoria Pública do Estado (DPE), 

divulgou um documento direcionado ao presidente da 
Câmara de Vereadores, recomendando que o legislativo 
municipal aprove a prorrogação das atividades dos carri-
nheiros, não impedindo a geração de renda de muitas famí-
lias que necessitam, principalmente em virtude da pande-
mia. 

Em sessão extraordinária na tarde do dia 9 de setembro, os 
vereadores aprovaram na cãmara projeto do vereador 
Marcelo Sgarbossa (PT), que adia a proibição prevista na 
Lei nº 10.531/2008 para 31 de julho de 2022. Assim, o 
projeto permite mais dois anos de prazo para que ativida-
de de carrinheiros possa continuar. Foram 29 votos favo-
ráveis e 1 contrário, do vereador Ramiro Rosário (PSDB).
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Colaboraram nesta Edição:
Vila liberdade, Casa de Passagem Carandirú, Beco X, Vila Dona Teodora, Vila Farrapos, Coope-
rativa de Educação e Reciclagem Sepé Tiaraju, Zumbi dos Palmares e Comunidade da Beira 
do Rio, CDES Direitos Humanos e Coletivo Cidade mais Humana.

Em breve: Vem camisetas e canecas do Fórum 
do Quarto Distrito por aí! Acompanhe a agenda 
do Fórum, assim como as chamadas para os 
encontros virtuais através das redes sociais e de 
nosso email para contato:

Fica ligado também nos vídeos-denúncia que estamos postan-
do no youtube do CDES e nas redes sociais do fórum. O próximo 
vídeo já está em produção. O tema: NÃO RECOLHAM OS NOSSOS 
CARRINHOS!

Youtube:  Canal “Centro de Direitos Econômicos e Sociais”
 

facebook.com/forum4distrito

Instagram: @forum4distrito

forum4distrito@gmail.com

“PARA FICAR EM CASA, PRECISAMOS TER CASA!” NÃO AOS DESPEJOS!

Mantenha os espaços arejados, com portas e janelas abertas, 
buscando a maior ventilação possível. O mesmo vale no trans-
porte público.

O QUE POSSO FAZER PARA ME PREVENIR?

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project

Não compartilhe objetos pessoais, como talheres, copos 
ou garrafinhas; ao tossir ou espirrar, cubra o rosto no ante-
braço, ou se possível em um lenço de papel, evitando espir-
rar nas mãos.

Lave as mãos com água e sabão frequentemente com a 
duração de 20 segundos, na parte de cima, embaixo, entre os 
dedos, nas unhas e os pulsos, e caso não seja possível, utilize 
álcool gel.

Evite encostar no rosto o máximo possível, não encoste no 
nariz, olhos e boca sem estar com as mãos limpas.

AO SAIR DE CASA:

Mantenha uma distância segura de outras pessoas, de pelo 
menos um metro e meio.

Utilize máscaras sempre que precisar sair de casa, e se 
possível leve uma reserva, pois seu tempo de uso é de 2h. 
Não toque ou ajuste ela durante o uso. Retire ela pelas 
alças, e lave com água e sabão sempre que utilizá-la.

1,5m

INCIDÊNCIAS POR DIREITOS!

A LEI 10.531, AS RECOMENDAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA E A VOTAÇÃO NA CÂMARA DE VERADORES

O PROJETO DA FIOCRUZ

A PANDEMIA SEGUE...


