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RS PROATIVIDADE 

 
Programa Município VerdeAzul  |  ciclo 2020 

     
 

Diagnóstico 

 Um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a articulação 

entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com 

vistas à cooperação para a gestão integrada de resíduos sólidos (Art. 6º, Lei 

12.305/10). 

Em Barueri, a coleta seletiva de resíduos domiciliares foi oficializada pela Lei 

Municipal 1.320/02. Desde essa época, vigora um convênio entre a Prefeitura de 

Barueri e a Cooperyara - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Prestadores de 

Serviço de Reciclagem de Lixo do Município de Barueri e Região. 

 Cabe à Prefeitura o planejamento, execução e fiscalização da coleta seletiva, 

em sistema porta-a-porta, em todo o território municipal. Cabe à Cooperyara o 

recebimento, triagem, armazenamento e comercialização dos recicláveis. A 

Cooperativa, enquanto pessoa jurídica autônoma, pode e deve buscar outros 

parceiros comerciais além da Prefeitura, como forma de manter sua autonomia 

econômica. 

 Nesse contexto, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente entende 

que pode ser a mediadora para incentivar a articulação institucional prevista na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, incentivando a coleta seletiva do município e 

contribuindo para o fortalecimento da Cooperyara. 

 

 

Proposta 

Manter ativo o Protocolo de Intenções firmado em 2018 entre Prefeitura de 

Barueri, Cooperyara e Arcos Dourados, visando a cooperação entre as partes para o 

fomento do Programa de Coleta Seletiva do município.  

Para o ciclo 20201, a proposta consiste em:  

i) manter a participação da SEMA Barueri nos cursos de capacitação de 

funcionários da Arcos Dourados;  

ii) fomentar a coleta de recicláveis da Universidade do Hambúrguer e de outras 

lanchonetes da rede situadas no município diretamente pela Cooperyara;  

iii) promover eventos em parceria, para fortalecimento da parceria e divulgação. 

 

 

 

 

                                                           
1 O ciclo 2020, neste documento, engloba o período entre janeiro/2019 a agosto/2020 
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Ferramenta de Comunicação Ambiental 

Para informar aos munícipes sobre todas as ações contempladas no projeto, 

houve elaboração de matéria publicada no Portal da Prefeitura e no Jornal Oficial de 

Barueri 

 

 

 

 
2019 - Matéria publicada no Portal da Prefeitura 

(http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/16092019-parceira-de-barueri-com-mcdonald-s-na-coleta-
seletiva-ja-apresenta-bons-resultados) 
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2019 - Matéria publicada no Jornal Oficial (edição n. 1.170) 

 

 

 Quando há ações pontuais dentro do projeto, as mesmas também são 

divulgadas, para manter a população informada. Em março de 2019, o evento 

realizado durante a semana de aniversário do município ganhou bastante destaque 

nos meios de comunicação. Em maio de 2020, foi amplamente divulgada a iniciativa 

da rede em doar kits de lanches aos cooperados (como forma de reconhecimento pelo 

trabalho essencial realizado no período de quarentena) bem como os cursos de 

formação (que durante a quarentena migrou para plataformas on-line e ficou 

disponível para demais interessados e não apenas funcionários da rede). 
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2019 - Divulgação pré-evento no Jornal Oficial (edição n. 1.122) 
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2019 - Divulgação pré-evento no Portal da Prefeitura 

(http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/22032019-no-aniversario-de-barueri-sema-e-mcdonalds-

promovem-acao-sustentavel) 
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2020 - Divulgação nas redes sociais da Prefeitura: Facebook (esq.) e Instagram (dir.) 

 

 

          
2020 - Divulgação na rede social da Secretaria de Meio Ambiente (Instagram, esq.) 

e da Prefeitura (Twitter, dir) 

 

 

 

        
2020 - Divulgação nas redes sociais da Prefeitura: Facebook (esq.) e Instagram (dir.) 
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Execução 

 

1. Em março de 2019 iniciam-se os cursos de capacitação para funcionários na 

Universidade do Hambúrguer.  

      
 

2. No dia 19 de março iniciou a coleta de recicláveis da Universidade do 

Hamburguer pela Cooperyara. 

     
 

3. No dia 26 de março realizou-se evento conjunto em comemoração ao 

aniversário de Barueri.  

 

         

 

Divulgação pós-evento no Instagram da SEMA 

Barueri 

(https://www.instagram.com/p/BvlzIewgPb5/) 

 

Divulgação do início da coleta 

seletiva na Universidade do 

Hamburguer 

(https://www.linkedin.com/in/leonardo

-lima-0b864ba/detail/recent-activity/) 
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4. No mês de maio/2019 iniciou a coleta de recicláveis na unidade localizada na 

Av. Henriqueta Mendes Guerra (unidade BRD) pela Cooperyara; 

 

5. No mês de julho iniciou a coleta de recicláveis na unidade localizada na 

Alameda Rio Negro (unidade AVT) pela Cooperyara; 

 

6. No mês de agosto iniciou a coleta de recicláveis na unidade localizada na 

Estrada dos Romeiros (unidade ROM) e na unidade localizada no Tamboré 

(unidade TAM) pela Cooperyara; 

 

7. Entre março e dezembro de 2019, ocorreram turmas mensais de capacitação, 

totalizando 11 turmas (DSF 10 a DSF 20), nas quais a Prefeitura participou em 

todas, por meio dos técnicos da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 

Ambiente; 

 

8. Em fevereiro de 2020 realizou-se a primeira turma do ano do curso 

“Desenvolvimento Sustentável em Foco”, ainda de modo presencial na 

Universidade do Hamburguer; 

 

9. Em março de 2020 realizou-se a primeira turma totalmente on-line do curso, 

medida adotada para adaptação da iniciativa à quarentena declarada no 

município (e em todo o Estado de São Paulo) como forma de enfrentamento à 

pandemia de Covid-19;  

 

10. Em 16 de abril realizou-se um Webinar sobre Gestão de Resíduos, com 

participação da Secretaria de Meio Ambiente e da Cooperyara 

    
 

11. Em 18 de maio, comemorando o Dia Internacional da Reciclagem (17/05), o 

McDonalds fez uma ação de doação de 60 kits de lanche aos cooperados. 

 

12.  Em 2020, ocorreram até o momento 08 turmas do curso “Desenvolvimento 

Sustentável em Foco” (DSF 21 a 28) entre os meses de fevereiro e setembro. 
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Resultados  

Os resultados são bastante expressivos. 

No período entre janeiro de 2019 e setembro de 2020, foram 19 turmas do 

curso “Desenvolvimento Sustentável em Foco”, somando cerca de 3489 pessoas 

diretamente atingidas com a apresentação da SEMA Barueri e da Cooperyara (Anexo 

II). Algumas turmas contaram com transmissão on-line ainda em 2019, apesar de, via 

de regra, o curso ser presencial. A partir de março de 2020, todas as turmas migraram 

para plataforma on-line, e o curso foi aberto para funcionários da rede e interessados 

em geral. 

No evento de março de 2019, cerca de 150 pessoas passaram pela oficina de 

plantio de alfaces e receberam material informativo da SEMA. 

No Webinar de abril de 2020, cerca de 100 pessoas acompanharam o evento. 

A coleta seletiva na Universidade do Hambúrguer e nas lanchonetes BRD, AVT, 

TAM e ROM tem ocorrido rotineiramente em cada unidade e recolheu, entre abril de 

2019 e agosto de 2020, mais de 185 toneladas de recicláveis. 

Importante salientar que em 2019 a coleta totalizou 111.179 kg e em 2020 

totalizou somente 74.580 kg, devido ao fechamento das unidades e às medidas 

adotadas no município para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre 20 de 

março e 10 de julho, os restaurantes AVT, ROM, BRT e TAM operaram somente com 

Drive e Delivery. Em alguns momentos foram realizadas venda no balcão, porém 

somente para viagem. O escritório e a Universidade do Hamburguer estão com a 

grande maioria dos funcionários em home office desde 16 de março (Anexos III e IV). 

 

 

Barueri, 16 de setembro de 2020. 
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ANEXO I - Protocolo de Intenções 
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ANEXO II – Dados consolidados do curso Desenvolvimento Sustentável em 

Foco 
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ANEXO III – Resultados Quantitativos da coleta seletiva nas unidades do 

McDonald’s | abril a agosto 2019 
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ANEXO IV – Resultados Quantitativos da coleta seletiva nas unidades do 

McDonald’s | agosto de 2019 a agosto de 2020 

 

 
 
 

        


