
 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r2 

 
Local: Central de Triagem de Residuos Sólidos – Rua 

Irapará, em frente à EMEI Burle Marx 
Data: 29.08.2019, 8h30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Meio Ambiente - Resíduos
 

Por: Monica M. (C. Amizade) 

Folha: 1 /2 

 

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

da qualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

 
Participantes: conforme lista de presença anexa (arquivada no PECP)

 
  

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 25.07.2019: as correções aplicáveis foram anotadas para 

atualização do site multientidades.virtual.org.br 

Monica 10.09.19 

Meio Ambiente – Resíduos (p/ ppts vide anexos da ata em 
https://multientidades.virtual.org.br/forum-multientidades/atas-de-reunioes/arquivo-de-
atas/ 
2.1 COOPERCAPS – Soluções em Coleta Seletiva: Ricardo Santana (Capela do Socorro) 
narrou a origem da cooperativa (2003) que hoje é responsável por 40% da reciclagem da 
cidade de SP. Tem 3 unidades de tratamento (Interlagos, Paraisopolis e Central 
Mecanizada de Triagem Carolina M. de Jesus) e 28 Postos de Entrega Voluntária (PEVs). 
Geram 240 postos de trabalho com renda média R$ 2.000/mês. 95% dos cooperados eram 
catadores nas ruas da cidade.  Telines Basilio, atual presidente da COOPERCAPS, diz que 
a aproximação com a Multientidades serve para fortalecer a comunidade e considera que 
cooperados são agentes ambientais. Além da gestão da coleta seletiva pretendem agregar 
um valor social às comunidades. A cooperativa trabalha embasada na PNRS – Politica 
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12035/10, fonte www.mma.gov.br/politica-de-residuos-
solidos. 
Unidade de Paraisópolis: inaugurada em 1/nov/2015 com terreno de 4.500 m2 (Central + 
Ecoponto) e galpão de 1.200 m2. A Central de Triagem foi inicialmente gerenciada pela 
Coopermyre e desde mai/2019 pela Coopercaps, que em parceria com Amlurb aceitou 
assumir todos os cooperados da Coopermyre.  
A cooperada Kauany menciona o clima de acolhimento e relata que 100% dos antigos 
cooperados aderiram, hoje têm um sentimento de orgulho em ser cooperados.  
O supervisor Pablo comenta sobre a situação que encontraram na CT. Providenciaram 
desratização, dedetização, pulverização espacial, limpeza do teto do galpão, reforma da 
esteira e alteraram o layout produtivo e administrativo, com melhorias na retirada mensal 
dos cooperados e novos pontos de coleta. Hoje o caminho do material é em “L” e o 
escoamento, rápido. Em jul/2019 processaram 112ton de material (em abril 40ton).  A 
concessionária Ecourbis fornece 80% do material trabalhado (Jabaquara, V. Mariana) e 
retira para o aterro, todo o rejeito separado após triagem na esteira. Hoje a qualidade dos 
recicláveis recebidos é ótima com apenas 17-18% de rejeição, o que proporciona melhor 
eficiência do sistema. Pretendem dobrar os postos de trabalho com 2º turno. Pablo 
menciona a importância de se fazer uma parceria com a ACREP para fomentar coleta de 
resíduos da própria comunidade. Relata que os resíduos sólidos entregues no ECOPONTO 
Paraisópolis não são encaminhados pra CTR. Ricardo S. esclarece que a CTR recebe 
material na forma de doação. 
Brizola comenta sobre as dificuldades da gestão anterior. 
Rede Sul:  iniciada em 2015, é uma cooperativa de 2º grau (é um conglomerado de 12 
cooperativas, sendo 9 na capital e 3 no interior do estado). A Rede Sul capta parceiros e 
investe na manutenção dos equipamentos. Faz comercialização de parte dos produtos da 
CTR. De 2015-2017 processou 1000ton de resíduos e de jan a jul/2019, comercializou 270 
ton, vendidos para indústrias recicladoras. A Coopercaps solicita apoio da rede 
Multientidades para encontrar formas de envolverem a comunidade.  A missão da 
cooperativa é social: Trabalho e geração de renda.  
Ecopontos: são administrados pelas empresas de varrição contratadas pela PMSP. 
2.2 ECOURBIS: por lei municipal a cidade de SP é divida em 2 agrupamentos: Noroeste 
(LOGA) e Sudeste (Ecourbis). Olsen/gerente de operações relata que a Ecourbis é uma 
empresa privada, de propósito específico, que desde 2004 opera por regime de concessão 
os serviços divisíveis do Agrupamento Sudeste da cidade. (regiões Leste e Sul, com área 
de atuação em 2 milhões de domicílios com 6 milhões de habitantes).  
A frota é de 350 veículos operacionais, retiram 7000ton resíduos/dia. A Central Mecanizada 
de Triagem Carolina M. de Jesus tem capacidade nominal de 200 ton/mês e opera a 100 
ton/mes.  
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Estudam implantação de PEVs com containers. Os PEVs têm 2 problemas: há descarte 
inadequado de entulho e os catadores retiram material do container. Há um projeto piloto 
de PEV´s estabelecido  com sucesso em Parelheiros.  
Paraisopolis tem coletiva domiciliar diária de 75 ton/d (com 3 equipes/3caminhões 
compactadores de grande porte um de pequeno porte), 59 coletores fazem a coleta manual 
porta-a-porta. A coleta seletiva passa em 16 ruas de Paraisopolis usando um caminhão 
compactador de grande porte e tem dificuldades de acesso na maior parte das ruas. O 
padrão é fazer coleta seletiva em dias alternados com a coleta domiciliar. Porém, enfrentam 
dificuldades porque a coleta domiciliar em Paraisópolis é diária, o que provoca engano para 
a coleta seletiva que acontece às 4asfs, período noturno. Há 55 containers metálicos de 
1,6 m3. A coleta de resíduos de Saúde é realizada em 35 estabelecimentos (farmácias, 
UBSs, PECP, consultórios odontológicos). As principais dificuldades operacionais para 
ECOURBIS em Paraisópolis são vias estreitas e de difícil acesso, veículos estacionados e 
alto fluxo de pedestres. A APA Maria Aurivan/UBSII comenta sobre a boa parceria com 
Jorge, fiscal dos coletores em Paraisópolis. 

  

2.3. PAVS (Programas de Ambientes Verdes Saudáveis): Maria Aurivan/APA-

Pavs/UBSII  relata que o PAVS desenvolve projetos socioambientais no âmbito das ações 
de promoção realizadas pelas equipes de saúde da família, contribuindo para uma 
concepção de saúde e ambiente mais abrangente (espaços saudáveis e sustentáveis). O 
APA é um facilitador em cada UBS. Mostra que os pontos de descarte irregular de lixo 
estão mapeados. Relata algumas ações bem sucedidas de revitalização de vielas em 
Paraisopolis: Rua das Goiabeiras (esquina da R. José Mariotto Ferreira), Rua Manoel 
Antonio Pinto / viela Santa Cruz, Rua Pasquale Galluppi / Viela da Igualdade, Viela do 
Estado, Rua João Avelino Pinto/Pinheiral). Realça o problema dos veículos abandonados 
e reforça a responsabilidade do munícipe em relação ao resíduo que gera. A situação do 
descarte inadequado nas ruas, calçadas, vielas e córregos trazem um grave impacto à 
saúde dos moradores. 

 

 

 

3. Informes:  
3.1 Start-up: Ed Midia fala sobre a carta de mudanças climáticas e a luz LED como 
causadora do aquecimento global. 
3.2 Dulocal: Rafita descreve o empreendimento de culinária e alimentação saudável 
buscando conectar horta orgânicas, cozinheiras e consumidores. Estimulam formação de 
rede para profissionalização de mulheres. Hoje são 3 cozinheiras de Paraisopolis 
trabalhando em casa, acompanhadas pela chef Rafita e outras 3 profissionais. Vão fazer 
processo seletivo para mais 10 mulheres. 
3.3 Banda Tocando a Real: Luana//Pró-Saber relata que recomeçaram com grupo de 
percussão para crianças em torno de 10 anos nas tardes de 3ª f (15:00-18:00) 
3.4 Vacinação: Enf Juliana (UBS I) fala sobre a situação do sarampo em Paraisopolis (vide 
ppt). Apresenta os dados das notificações de sarampo nas UBSs I, II e III e AMA no período 
10/jun/19 a 23/ago/19 (40 casos). Durante este período estes 4 equipamentos de saúde 
realizaram 30.351 doses de vacina SCR-triplice viral, que protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola.. 
3.5 Processo seletivo para mensageiro: Marisa (PECP) relata programação 
3.6 Parque Linear de Paraisópolis: Brizola cita o projeto de abertura do parque. Fala 
sobre a importância da vacina antitetânica para as cooperadas da Central de Triagem de 
Resíduos Sólidos 
3.7 Mostra Cultural 2019: Monica/CA comenta sobre o encontro de gestores realizado em 
23/ago/19 na Graded  e os 2 encontros socioeducativos realizados em 29/jul/19 (no CEU, 
com presença de mais de cem educadores, sobre BNCC e o Novo Ensino Medio) e em 
30/jul/19 (na EE M. Zilda, sobre histórico ENEM das escolas locais e devolutiva do concurso 
de redação). Relata também a viagem a Bertioga realizada em 24/ago/19 como premiação 
aos 10 finalistas do Concurso de Redação da Mostra Cultural (estudantes de EM da ETEC 
e da EE M. Zilda) 
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4. Próxima reunião  
Local: EMEF Casarão (rua Major José Marioto Ferreira, 101) 
Pauta: Educação – parte II 

todos 26.09.19 

8h30 
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