ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CATADORES E CATADORAS
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

COMUNICADO
Em razão do Processo de Seleção do Programa Reciclar pelo Brasil, por meio deste
comunicado, a ANCAT vem esclarecer:
1. A ANCAT é uma Associação Civil, de direito privado, que desenvolve projetos em
parceria com empresas e associações de empresas privadas;
2. O Processo de Seleção do Programa Reciclar pelo Brasil foi realizado por pura
liberalidade da ANCAT e de parceiros, os quais não tem nenhuma obrigação de realizar
seleção pública de beneficiários dos projetos que desenvolvem, por estes se tratarem de
iniciativa privada;
3. A decisão de escolher as organizações que seriam contempladas pela próxima etapa
do Programa Reciclar pelo Brasil por meio de seleção pública, se deu com a intenção de
permitir que o maior número possível de cooperativas e associações de catadores
pudessem participar do processo;
4. Os critérios utilizados para priorizar as organizações de catadores que foram
selecionadas para esta etapa do Programa Reciclar pelo Brasil estão descritos no edital
de seleção publicado pela ANCAT;
5. A seleção também considerou a proximidade geográfica entre as organizações
selecionadas, em razão da metodologia estabelecida pelo Programa, que se organiza
pela formação de núcleos de até 5 organizações de catadores a serem atendidas;
6. A ANCAT realizou a seleção em duas etapas, sendo a primeira de habilitação, na qual
foram definidas as organizações que cumpriam os requisitos mínimos para participar da
seleção, quais sejam: ser uma organização de base e singular e ser efetivamente formada
por, no mínimo, 7 (sete) catadores de materiais recicláveis;
7. Definidas as organizações de catadores habilitadas, passou-se então para aplicação
dos critérios e distribuição geográfica das beneficiárias, considerando a metodologia do
Programa e a maior amplitude geográfica possível de atendimento;
8. Destacamos que buscou-se garantir a maior amplitude possível do raio de ação do
Programa, o que teve como resultado o atendimento de 17 (dezessete) estados da
Federação, especialmente estados do norte e nordeste do país, que invariavelmente são
preteridos em razão de outras regiões;
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9. Inicialmente estava previsto a seleção de 110 (cento e dez) organizações de
catadores. No entanto, em razão do esforço da ANCAT e dos demais parceiros do
Programa, conseguimos ampliar este número para 160;
10. As

organizações

inscritas

neste

processo

seletivo,

habilitadas,

mas

não

selecionadas, comporão um banco de dados da ANCAT e poderão, a qualquer momento,
serem convidadas a participar do Programa Reciclar pelo Brasil, em caso de ampliação
deste, ou de outros projetos desenvolvidos pela ANCAT;
11. Para que não restem dúvidas sobre esta questão, a ANCAT publicará a lista de
organizações habilitadas, mas não selecionadas nesta etapa;
12. Destacamos que a ANCAT desenvolve outras iniciativas de apoio aos catadores de
materiais recicláveis do Brasil, a exemplo do Projeto Reviravolta, realizado em parceria
com a Coalizão de Empresas do Setor de Embalagens, até dezembro de 2017, quando foi
interrompido, em razão da discussão sobre a segunda etapa do Acordo Setorial de
Embalagens;
13. A ANCAT tem buscado a retomada deste Projeto e a construção de outros,
exatamente para que possa ampliar sua capacidade de atendimento aos catadores de
materiais recicláveis do Brasil;
14. A ANCAT esta empenhada e interessada em apoiar todas as organizações que
solicitam apoio, seja por meio de seleção ou diretamente, mas, infelizmente, por tratar de
instituição sem fins lucrativos, depende do apoio de parceiros capazes de financiar seus
projetos;
15. A ANCAT conta com o apoio e mobilização de todas as organizações de catadores
para sensibilizar os potenciais financiadores sobre a importância de ampliar investimentos
na categoria, especialmente no âmbito da implementação dos instrumentos previstos na
Política Nacional de Resíduos Sólidos;
16. Convidamos a todas as organizações de catadores do Brasil, participantes ou não do
processo de seleção realizado, a unirem-se de forma construtiva e fraterna, deixando de
lado as agressões ou ataques infundados, para que juntas possamos colaborar com a
organização dos catadores e catadoras de materiais recicláveis e promover um ambiente
de paz e solidariedade, tão necessários ao momento que vivemos no país.
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