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Estimados e estimadas,
O FÓRUM DO 4° DISTRITO DE PORTO ALEGRE é uma rede de organizações
da sociedade civil e de comunidades de Porto Alegre/RS que atuam na defesa dos direitos
individuais e coletivos das populações vulneráveis e que demandam proteção do Estado dessa
região em que se encontram os bairros Floresta, Navegantes, Farrapos e Humaitá dentro dos
quais há inúmeras vilas e ocupações: Loteamento Santa Terezinha (Bairro Floresta); a Casa de
Passagem Carandiru (Navegantes); as Vilas: Tio Zeca, Areia, Voluntários da Pátria, Cobal,
Beco X, Zumbi dos Palmares, Liberdade, Mário Quintana, A.J. Renner, Beco das Bananeiras,
Beira do Rio (Farrapos); as Vilas: Dona Teodora, Santo Antônio, Campos Verdes,
Trensurb/Fazendinha e Santo André (Bairro Humaitá).
O FÓRUM DO 4º DISTRITO DE PORTO ALEGRE recebeu DENÚNCIAS de
galpões e unidades de triagem na região do 4º Distrito por conta de ação de fiscalização da
Prefeitura de Porto Alegre/RS, mais especificamente da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo – SMEDT acompanhada da Brigada Militar
Ambiental, da Guarda Municipal, Bombeiros e da CEEE na data de 27 de abril de 2021.
As DENÚNCIAS informam que a fiscalização foi realizada de modo truculento,
com armas em punho (fuzis) e com abuso de autoridade nas dependências dos galpões e
unidades de triagem. Em alguns dos casos1 as Unidades de Triagem foram INVADIDAS pela
fiscalização que, com a ajuda da CEEE, desligou aluz das Unidades, adentrou o local de
trabalho e determinou que se parasse imediatamente com o trabalho das máquinas esteiras e
outras. Agindo de modo sempre ameaçador, a fiscalização autuou e multou os galpões e
unidades de triagem por motivos diversos, sempre relacionado à suposta necessidade de
regularização da atividade, sob pena de fechamento do local de trabalho.
O trabalho desenvolvido pelos galpões e unidades de triagem NÃO É UM
TRABALHO CLANDESTINO E NÃO PODE SER CRIMINALIZADO! A Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) considera o resíduo reciclável como bem
econômico de valor social, promotor de cidadania e de geração de renda. A lei federal
considera o resíduo reciclável e, consequentemente, o seu manejo, um fator de inclusão social.
Isto quer dizer, que este modo de produção pertence aos excluídos, ou não seria promotor de
cidadania e gerador de renda. A Lei Federal 12.305, que disciplina a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, institui como princípio em seu artigo 6º “(III), a visão sistêmica, na gestão
dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica,
tecnológica e de saúde pública; e mais, (VIII) - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável
e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor
de cidadania;
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É importante dizer que os galpões e as Unidades de triagem que foram objeto de
fiscalização pelo Município são TODOS conveniados com a própria Prefeitura Municipal de
Porto Alegre/RS através do DMLU – Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o qual
ENTREGA formal ou informalmente materiais recicláveis para separação e destinação para
reciclagem. As Unidades de Triagem autuadas irregularmente, inclusive, têm CONVÊNIO
firmado com o Município e MESMO ASSIM, são tratadas como clandestinas e irregulares,
com fiscalização abusiva e com aparato policial repressivo e ostensivo.
Mais. A abusiva fiscalização deu-se num momento trágico de CRISE
SANITÁRIA na cidade de Porto Alegre/RS a qual se traduziu nas últimas semanas COMO
FOCO MUNDIAL DE CONTAMINAÇÃO PELA SARS COVID 19, conforme amplamente
noticiado pela imprensa, inclusive internacionalmente 2. A reportagem coloca Porto Alegre/RS
como O “CORAÇÃO de um COLAPSO monumental no sistema de saúde no Brasil”.
A abusiva fiscalização resultou em autuação administrativa e que pode levar ao
fechamento dos galpões e unidades de triagem e com o fim da fonte de renda e trabalho para
centenas de famílias na região que já vivem precariamente e que realmente passam fome por
conta da diminuição do trabalho nos locais de reciclagem.
Sobre esse aspecto é importante dizer que o Plano de Resposta da ONUHABITAT ao Covid-19 31 aponta que a Pandemia atinge mais de 1.430 cidades em 210 países,
sendo 95% dos casos nos centros urbanos. O documento afirma que o impacto da crise é mais
devastador nas áreas pobres e adensadas dos centros urbanos, em especial para as favelas e
assentamentos informais, consequência de um Século XXI em que uma maioria precarizada
conhece do capital globalizado apenas seus efeitos perniciosos: são 2,4 bilhões de pessoas com
limitações de acesso à água e saneamento e 1 bilhão de pessoas reduzidas à vida em
assentamentos adensados e de conformação inadequada.
Na América Latina o desafio no enfrentamento a Covid-19 inclui o desigual
acesso ao serviço de saúde além do severo impacto econômico derivado do declínio do
comércio, indústria e turismo, resultando num aumento do desemprego e redução do salário. A
partir dessa perspectiva a Declaração no 1 da Corte Interamericana de Direitos Humanos –
CIDH expressa que as medidas de enfrentamento e contenção à pandemia devem ter por
centralidade os direitos humanos, em especial, os direitos econômicos, sociais, culturais e
ambientais dos mais vulneráveis.
No Brasil, o índice de letalidade da Covid-19 é já 5 vezes maior para a população
negra. As condições socioeconômicas, de habitação e de acesso à infraestrutura precárias
ampliam a vulnerabilidade socioespacial de contaminação o que demandaria medidas
específicas para as diferentes porções do território 4 . As mais de 390 mil mortes decorrentes do
coronavírus marcam as entranhas da desigualdade histórica que produziu as cidades brasileiras.
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A necropolítica5 , entendida como o poder sobre a vida e a morte dos corpos negros, parece ter
encontrado comprovação cabalística na condução política da pandemia pelo executivo federal.
Os galpões e unidades de triagem que foram objeto de fiscalização
abusiva, passam diariamente por duros processos administrativos com o Município já que os
contratos com as Unidades de Triagem conveniadas (UT’s) assumiram um caráter empresarial,
o que confirma o viés de opção pelo lucro, e nega o caráter de interesse social determinado pela
legislação federal (PNRS). São impostos modelos de contratos, que exigem dos antigos
condutores de VTA’s e VTH’s, que, em última análise, são as pessoas conveniadas pelas UT’s,
aquilo que é habitualmente exigido em relações comerciais de grandes empresas, não
atendendo desta forma ao caráter social exigido pela Lei Federal. Há Unidades de Triagem no
4º distrito que recebem resíduos da “Coleta Seletiva” de péssima qualidade, com carga
excessiva de lixo domiciliar mal separado, gerador de grande volume de rejeitos, o que exige
muita mão de obra para produzir pouco valor. Até mesmo o valor para pagamento da conta da
energia elétrica utilizada para a prestação dos serviços, tem de ser retirada da partilha dos
resultados obtidos pelos/as trabalhadores/as.
Ao cabo de oito anos de execução do Programa Todos Somo Porto Alegre
(TSPoA), a Prefeitura cadastrou no 4º distrito, apenas quatrocentos e sessenta e dois
condutores/as de VTA’s e VTH’s. Segundo lideranças locais, somente a população existente nas
vilas dos Papeleiros e Santo André, envolvida na catação e no manejo de resíduos recicláveis,
resulta em mais de quinhentas pessoas. Onde está a população de rua deste território? E que
não é pouca, notadamente no eixo da Rua Voluntários da Pátria e Avenida Farrapos. Onde está
a população das casas de cômodos existentes neste mesmo território e que abrigam centenas de
catadores. Onde está, no cadastro da Prefeitura, a População das vilas do 4º Distrito? Carandiru,
Tio Zeca e Areia, Voluntários, Cobal, Beco X, Zumbi dos Palmares, Liberdade, Mario
Quintana, AJ Renner, Bananeiras, Dona Teodora, Santo Antônio, Campos Verdes, todas são
vilas existentes no 4º distrito, onde residem catadores, invisibilizados pela pesquisa municipal.
No que tange à transposição de atividades, o relatório do Programa TSPoA registra, em junho
de 2016, a inclusão de cadastrados em nova atividade, ou benefício com renda, apenas para 30
pessoas em todo o quarto distrito, considerado da Vila dos Papeleiros (Loteamento Santa
Teresinha), no bairro Floresta, até a Vila Santo André, extremo nordeste do Bairro Humaitá.
Ora, só num galpão comunitário, considerando as pessoas que realizam o manejo, somadas aos
catadores, já encontramos um número maior de pessoas, do que o total dos incluídos pelo
programa. A conclusão que podemos chegar é que o Programa Todos Somos Porto Alegre,
criado pela lei municipal 10.531, não cumpriu o exigido pela lei, em benefício das pessoas
condutoras de VTH’s e VTA’s; nem na ocasião da busca ativa e cadastramento, nem na
transposição de atividade e nem no acolhimento na rede municipal. Não atendeu a todos os
requisitos da lei que o originou, pois não incluiu o público-alvo na coleta e na reciclagem, e
ainda contraria os princípios enunciados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O pior é
que, em tempos de pandemia, se torna até mais difícil defender que as pessoas continuem
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trabalhando na rua, e, com isto, corremos o risco de, por uma situação excepcional, vermos
proibido, definitivamente, o ganha pão de milhares de famílias da nossa cidade.
Apesar dessa dura realidade, a Prefeitura Municipal, a despeito de uma lei
nacional que regula os resíduos sólidos nas cidades, impõe uma flagrante perseguição aos
trabalhadores de resíduos sólidos regulares ou irregulares com um processo de fiscalização
abusivo e sem sentido, o que somente faz agravar ainda mais os efeitos da Crise Sanitária em
voga no país.
PROVIDÊNCIAS:
1- Sejam CANCELADAS e TORNADAS SEM EFEITO as autuações e multas praticadas pela
fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SMDET
contra todos os galpões e unidades de triagem;
2- Seja instalado pelo Município de Porto Alegre/RS grupo de trabalho com representantes dos
galpões e unidades de triagem com foco na regularização de supostas irregularidades existentes
nesses locais, bem como com a participação de representantes do Ministério Público do
Trabalho, da Defensoria Publica Estadual e do Ministério Público Estadual CAO Meio
Ambiente;
3- Seja dado ciência do presente Pedido ao DMLU, para que informe aos demais órgãos e
secretarias municipais de Porto Alegre/RS da existência de convênios formais e informais com
os galpões e unidades de triagem do 4Distrito;
4- Seja dado ciência ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual para
apurar conduta excessiva da fiscalização municipal e que venha a impedir o direito
constitucional ao trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras dos galpões e unidades de triagem;
5- Seja dado ciência ao Conselho Estadual de Direitos Humanos e ao Conselho Nacional de
Direitos Humanos para recomendações devidas a Prefeitura de Porto Alegre/RS;
6- Seja dado ciência a OIT e a WIEGO para que peça providências ao governo municipal no
sentido de garantir o direito ao trabalho digno dos trabalhadores e trabalhadoras dos galpões e
unidades de triagem do 4º Distrito.
Atenciosamente,
FÓRUM DO 4º DISTRITO DE PORTO ALEGRE/RS

