GERDAU DIRECIONA RECURSOS A
CATADORES DO PROGRAMA BOLSA
RECICLAGEM

O Programa Bolsa Reciclagem, de apoio às associações de catadores de materiais recicláveis
de Minas Gerais, recebeu recurso de R$ 3 milhões. O valor, que quita prestações em atraso da gestão
anterior, foi viabilizado pela parceria entre o Governo do Estado e a siderúrgica Gerdau e vai
beneficiar 80 entidades e 1.600 profissionais. A ação foi anunciada pelo governador de Minas, Romeu
Zema, nesta quarta-feira (22/07), em reunião por videoconferência com a presença de
parlamentares, representantes do Governo de Minas, Ministério Público, Tribunal de Contas, Gerdau,
parceiros institucionais e membros das associações de catadores.
Em parceria com o Governo de Minas, a siderúrgica doou R$ 1,5 milhão para o Programa Bolsa
Reciclagem. O direcionamento do recurso ocorreu por intermediação da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O
outro R$1,5 milhão foi disponibilizado pelo Governo de Minas por meio da Comissão de Orçamento e
Finanças (Cofin).
“Alinhado ao nosso propósito e à diretriz de investimento social, que tem como um dos focos a
reciclagem, a Gerdau historicamente tem realizado ações de apoio aos catadores de materiais
recicláveis em diversas cidades mineiras. Estamos muito felizes em firmar essa nova parceria que
beneficiará as associações de catadores de Minas Gerais, entidades que reúnem profissionais tão
importantes para termos uma sociedade mais sustentável e que foram impactados diretamente pela
pandemia”, afirma o Diretor de Mineração e Matérias-Primas, Wendel Gomes. “Esse é mais um
recurso disponibilizado pela Gerdau, que já soma mais de R$20 milhões em doações desde o início da
crise da Covid-19. Minas Gerais pode contar com a Gerdau nesta caminhada”, completa Gomes.
Criado em 2011, pela Lei Estadual 19.823/2011, o programa visa conceder incentivo financeiro
às cooperativas e associações de catadores que segregam, enfardam e comercializam papel,
papelão, cartonado, plásticos, metais, vidros e outros resíduos pós-consumo. O objetivo é estimular a
reintrodução de materiais recicláveis no processo produtivo.
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