
Práticas e Ferramentas para 

a Gestão de Organização 

de Catadores
Egrinalda dos Santos Silva

Representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis na Paraíba



O que o Movimento?

 O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) é 

um movimento social que há cerca de 16 anos vem organizando os 

catadores e catadoras de materiais recicláveis pelo Brasil afora. Buscamos 

a valorização de nossa categoria de catador que é um trabalhador e tem 

sua importância.

 Nosso objetivo é garantir o protagonismo popular de nossa classe, que é 

oprimida pelas estruturas do sistema social. Temos por princípio garantir a 

independência de classe, que dispensa a fala de partidos políticos, 

governos e empresários em nosso nome.



Nossos Princípios

 Buscamos a organização de nossa categoria na solidariedade de classe, 

que reúne forças para lutarmos contra a exploração buscando nossa 

liberdade. Esse princípio é diferente da competição e do individualismo, 

busca o apoio mútuo entre os companheiros(as) catadores(as) e outros 

trabalhadores.

 Lutamos pela autogestão de nosso trabalho e o controle da cadeia 

produtiva de reciclagem, garantindo que o serviço que nós realizamos 

não seja utilizado em beneficio de alguns poucos (os exploradores), mas 

que sirva a todos.

 Nesse sentido organizamos bases orgânicas do Movimento em 

cooperativas, associações, entrepostos e grupos, nas quais ninguém pode 

ser beneficiado às custas do trabalho do outro.



ANCAT – Associação Nacional dos Catadores e 

Catadoras de Materiais Recicláveis

 A Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis –
ANCAT, foi fundada no ano 2000 e foca sua atuação no apoio a organização 
social e econômica dos catadores de materiais recicláveis e suas 
organizações, o que realiza por meio de ações e projetos voltados a 
qualificação produtiva e fortalecimento econômico da categoria.

 Atua diretamente com os trabalhadores organizados em cooperativas e 
associações, além de contribuir para a organização daqueles que ainda 
atuam nas ruas e em lixões de todo território nacional.

 Hoje a ANCAT constitui-se como um centro de inteligência da categoria, que 
formula políticas, programas e projetos voltados ao fortalecimento da 
organização social e econômica dos catadores de materiais recicláveis, 
promovendo o encontro e a integração dos catadores e organizações da 
categoria presentes em todo o país.



Unicopas

 A Unicopas (União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias) 

foi criada em 2014, durante o I Encontro Inter-Organizacional do 

Cooperativismo Solidário. Reúne as quatro grandes organizações 

nacionais do cooperativismo – Unisol Brasil, Unicafes, Concrab e 

Unicatadores – com o objetivo de atuar pela concepção do 

cooperativismo solidário no Brasil.

 Unicatadores: Reúne cooperativas de catadores de recicláveis de todo o 

Brasil. A Unicatadores conta hoje com cerca de 230 filiados e trabalha 

rumo à expansão. O MNCR conta com 732 cooperativas e 

empreendimentos em todo o país, a maioria ainda em processo de 

formalização.



Práticas de Gestão

 Controle de Vendas;

 Padrão de qualidade;

 Acompanhamento de Cotação;

 Trabalho em Rede;

 Projetos de Captação de Recursos;

 Organização Jurídica e Contábil;



Contatos:

 MNCR - http://www.mncr.org.br/

 ANCAT - https://ancat.org.br/

 UNICOPAS - http://unicopas.org.br/

 CATAJAMPA - https://www.facebook.com/catajampa

Egrinalda dos Santos Silva

Egrinalda.s@hotmail.com

(83) 9 8844 – 9711 / 9 9659 - 9885
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Como podemos esperar um país mais justo, dizer 

“Abaixo a corrupção”, pregar solidariedade e 

paz se em nosso cotidiano aceitamos práticas 

mesquinhas e desumanas que acabam 

prejudicando e desfavorecendo a classe dos 

catadores, apagando seu protagonismo e 

importância ambiental?

Deus recicla e o diabo incinera!


