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Introdução: A Economia Solidária se apresenta como alternativa de enfrentamento dos 
problemas do mundo do trabalho contemporâneo, resultantes da globalização, da revolução 
tecnológica e das políticas neoliberais, que desempregaram um imenso contingente de 
pessoas, sobretudo pertencente às camadas populares. Fundada na difusão de valores como, 
a cooperação, a solidariedade e a atividade coletiva, a ECOSOL, tem sido um importante 
espaço de trabalho aos segmentos vitimizados pelas mazelas do capitalismo. Além de 
oportunidade de trabalho e renda, sob os princípios do cooperativismo e do associativimo 
populares, ela também visa a formação de uma consciência crítica, ética, política e econômica 
que busque a transformação da realidade e das formas de convivência social.  Objetivos: No 
presente trabalho pretende-se apresentar e discutir a experiência de criação da rede de 
intercooperação de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis em 
formação na região oeste do Estado de São Paulo. Pretende-se também refletir sobre o papel 
da assessoria prestada pela Incubadora de Cooperativas Populares da Universidade Estadual 
Paulista – Núcleo de Assis, na constituição desta rede.  Métodos: A metodologia empregada, 
engloba métodos ativos e dialógicos, empregados no contato com os grupos, possibilitado 
pelas atividades rotineiras de incubação, em oficinas de planejamento e em reuniões da 
Secretaria Geral do Comitê Regional de Catadores do Oeste Paulista, procurando identificar 
metas estratégicas, possibilidades de acesso a recursos públicos, possibilidades de agregação 
de valor, articulação micro-regional dos grupos e elaboração de projetos.  Resultados: Na 
região de Assis, até o final de 2009, será inaugurado o Centro Regional de Processamento, 
Transformação de Plásticos e Comercialização de Materiais Recicláveis em Rede, a ser 
operado pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis e Região, construído 
e equipado com recursos não reembolsáveis do BNDES, conseguido através do envio de 
projeto. Esse Centro viabilizará não só uma maior escala de produtos, possibilitado uma melhor 
comercialização dos materiais já processados, como também a transformação de vários tipos 
de plásticos através da sua moagem, extrusão e granulação, agregando valor ao trabalho de 
vários grupos da micro-região de Assis. Sua implementação será, no entanto, gradativa e 
dependerá do apoio da Prefeitura Municipal de Assis, já que parte das atividades do Centro 
ocorrerá nas dependências do Parque de Reciclagem local. Ainda assim, essa é uma 
conquista que representará uma grande mudança na realidade e na vida de muitos grupos de 
catadores da região e que só foi possível com o apoio da Incubadora da UNESP.


