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A História

Tudo começou em 2005....

História 

A Coomarp iniciou suas atividades em
março de 2004 com um grupo
formado por 10 pessoas, na maioria
por mulheres, com o intuito de
ampliar a coleta seletiva da região e
organizar os catadores para as ações
de inclusão produtiva e social do
Programa BH Cidadania na região Vila
Santa Rosa e adjacências.

A primeira experiência vivenciada pelo
grupo na comercialização dos
materiais, resultou em R$ 240,00,
rateado para os dez cooperados.



Atualmente  
Após dez anos de intenso trabalho e busca por um crescimento ordenado e empreendedor a
Coomarp conseguiu atingir novos patamares de organização administrativa/produtiva e conta hoje
com três unidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Unidade Caldas da Rainha Unidade  Antônio Carlos

Unidade  Venda Nova

RESULTADOS

Renda Média por 
Cooperado = R$ 1.100,00

Número de Cooperados nas 
três unidades: 47 catadores



Estrutura 
A Coomarp conta hoje com uma infra estrutura de 
apoio para  atender o trabalho dos cooperados 
composto por:

 Caminhão Mercedes benz;

 Kombi

 Empilhadeira

 Balanças digitais;

 Prensas;

 Elevadores de carga



Administração
Tipo de administração:  Centralizada 
Coordenação: Uma por galpão
Forma de Renumeração de cooperados: Produção
Tipos de controle utilizados:  Antes manuais, hoje em 
dia informatizados;

CONTROLES UTILIZADOS 

Pelo Sistema Catafácil (Programa para controle da gestão 
do empreendimento):

Acesso as informações de todas as unidades; 
Produção Individual;
 Comercialização;
Emissão de NF eletrônica;

Em construção para operação pelo Catafácil:

 Fechamento mensal pela emissão de Relatório        
“Demonstração de Resultado”;
 Movimentação bancária;
Organização de documentação fiscal para envio ao 
contador e bolsa reciclagem;
 Em fase de implantação Fluxo de Caixa;



Experiências

Na Comercialização dos Recicláveis:

Juntas as três unidades da Coomarp, processam e 
comercializam no mercado aproximadamente 120 
toneladas/mês

Na Prestação de Serviço:
1. Contrato com a SLU- Serviço de Limpeza Urbana de 

BH, para  o trabalho de coleta seletiva durante os 
Eventos da Copa 2014:  

Área externa do Mineirão
Fan Fest – Expominas

Trabalharam neste evento 90 catadores ,  coletado 
50 toneladas de materiais e a renda média dos 
catadores alcançou o valor de R$ 1.800,00.

2. Contrato INFRAERO, remuneração fixa mensal e 
coleta semanal;




