
Considerações Finais
A partir dos resultados preliminares, pode-se observar que
mesmo que a criação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos foi um marco na valorização do trabalho do Catador,
estes ainda carecem de condições dignas de trabalho.
Torna-se necessário assim, que a Criação do Plano
Municipal, bem como dos Programas citados, tenham
investimentos contínuos para que se sustentem durante
longos períodos, assim garantindo efetivamente condições
dignas de trabalho para os Catadores, visto que estes
desenvolvem um importante papel que beneficia a toda a
sociedade. Tais resultados serão comparados com análises
em entrevistas realizadas com Catadores, para que se possa
ampliar a discussão dos resultados apontados.
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Introdução
Considerados segundo dados do IPEA, os principais
agentes no processo de reciclagem do Brasil, visto que
90% dos resíduos reciclados passam por suas mãos, os
Catadores de Resíduos ainda sofrem pela precariedade do
trabalho. Torna-se necessário assim a intervenção do
Estado por meio da criação de Políticas Públicas para que
se possa garantir os direitos desses trabalhadores (FREITAS
& FONSECA, 2012). Diante desse cenário, institui-se em
2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da
Lei 12.305/10, que em suas diretrizes enfatiza que o
Estado deve proporcionar ações de valorização dos
catadores, pois estes têm papel central no processo de
reciclagem no País e não possuem garantia de condições
dignas de trabalho.

Objetivo
Analisar as ações do Poder Público na cidade de Caxias do 
Sul, direcionadas aos catadores após a implementação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Metodologia
Utilizou-se como método a Pesquisa Exploratória, com
análise documental no principal jornal de circulação da
cidade, sendo este o Jornal Pioneiro. Foram extraídas as
reportagens que se referiam ao trabalho do catador ou ao
manejo de Resíduos Sólidos no período de 1981, ano em
que foi encontrada a primeira reportagem, até Setembro
de 2017, inicio do projeto de pesquisa. Posteriormente,
destacou-se apenas as reportagens após o ano de 2010,
salientando aquelas que se referiam a ações do Poder
Público. Tais reportagens foram analisadas de forma
qualitativa.

Resultados e Discussão
Analisando o teor das reportagens, pode-se observar as 
seguintes ações do Poder Público:

Apoio

Criação do Programa Catador Legal e a Usina de 
Beneficiamento de Plástico 

Não houve avanços pela falta de 
investimentos contínuos.

Programa Troca Solidária  

Não há relatos de Catadores 
mencionando que houve melhoras 

nas condições de trabalho.

Contemplação pela União (MTE) de recursos financeiros 
para a capacitação de Catadores e melhorias na 

Infraestrutura das Associações.  

Beneficiou os Catadores.

Criação do Concurso dos Mais Belos Recicladores

Mesmo havendo melhorias, os 
Catadores sofrem pela falta de 

Resíduos Sólidos.  

Houve aderência dos Catadores   

NEPPPS

Estabelecimento de metas para melhorias no manejo dos 
Resíduos Sólidos através da Criação de um Plano 

Municipal.

Não pode-se ser observado relatos do 
alcance das metas. 


