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Boletim	  Ambiental	  do	  Sindicato	  do	  Comércio	  Varejista	  de	  Material	  Elétrico,	  
Eletrônicos	  e	  Eletrodomésticos	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  

A tecnologia LED foi a aposta das escolas de 
samba para brilharem na Sapucaí 

Depois	   do	   acetato,	   do	   acrílico	   e	   tantos	   outros	   materiais	   que	   promovem	  
grande	   efeito	   visual	   na	   Sapucaí,	   a	   vedete	   de	   2013	   foi	   a	   iluminação	   LED.	   A	  
tecnologia	   foi	   usada	   em	   forma	   de	   painéis	   no	   Salgueiro,	   na	   Inocentes	   de	  
Belford	  Roxo,	  e	  na	  São	  Clemente.	  	  

A	  Unidos	  da	  Tijuca	  abusou	  do	  material	  e	  causou	  impacto	  com	  a	  iluminação	  
da	   roupa	   do	   primeiro	   casal	   de	   mestre-‐sala	   e	   porta-‐bandeira.	   Também	   a	  
Grande	  Rio,	  Salgueiro,	  Inocentes	  de	  Belford	  Roxo	  trouxeram	  as	  fantasias	  dos	  
casais	  de	  mestre-‐sala	  e	  porta-‐bandeira	  com	  a	  tecnologia	  LED.	  

Além	   das	   fantasias	   outras	   aplicações	   foram	   feitas,	   a	   São	   Clemente	  
transformou	  um	  painel	  de	  LED	  numa	  televisão	  e	  exibiu	  cenas	  de	  novelas	  que	  
marcaram	  época,	  	  Na	  Inocentes,	  o	  painel	  dava	  acabamento	  na	  iluminação	  de	  
um	   dos	   carros.	   No	   Salgueiro,	   os	   	   carnavalescos	   usaram	   o	   painel	   para	  
estampar	   fotos	   de	   todos	   os	   que	   ajudaram	   a	   confeccionar	   o	   carnaval	   da	  
escola.	   Em	   outro	   carro,	   o	   painel	  
mostrou	   fotos	   dos	   ilustres	  
salgueirenses.	  

De	   acordo	   com	   o	   carnavalesco	   da	  
Mocidade	   Independente	   de	   Padre	  
Miguel	   trata-‐se	   de	   um	   material	   muito	  
prático	   de	   se	   trabalhar.	   “Além	   de	   ser	  
fácil,	   é	   bonito,	   causa	   um	   belo	   efeito	   e	  
não	  sofre	  interferência	  da	  iluminação	  do	  
Sambódromo",	   explicou	   o	   carnavalesco	  
Alexandre	  Louzada.	  Fonte:	  Site	  G1.	  
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Palavra	  do	  Presidente	  
A	   publicação,	  
no	   dia	   13	   de	  
fevereiro,	   	   do	  
edital	   de	  
chamamento	  
de	   propostas	  
para	   a	  
implantação	  
da	   logística	  
reversa	   de	  
equipamentos	   eletroeletrônicos	   pós-‐
consumo	   é	   o	   primeiro	   passo	   que	   dará	  
início	   ao	   novo	   cenário	   na	   gestão	   do	   lixo	  
eletrônico.	  	  

Esperamos	   que	   esses	   120	   dias	   sejam	  
suficientes	   para	   a	   realização	   dos	   ajustes	  
necessários	   para	   que	   a	   indústria	   e	   o	  
comércio	   possam,	   proporcionalmente,	  
assumir	   a	   responsabilidade	   prevista	   pela	  
Política	   Nacional	   de	   Resíduos	   Sólidos.	  
Vamos	   seguir	   negociando	   pela	   justa	  
participação	   do	   setor	   varejista	   de	  
eletrônicos.	  

Por	   outro	   lado,	   a	   reciclagem	   de	  
equipamentos	   eletrônicos	   constitui-‐se	  
uma	   nova	   cadeia	   de	   oportunidades	   de	  
negócios.	  Da	  mesma	  forma	  	  que	  as	  novas	  
utilizações	  da	  tecnologia	  LED	  vem	  abrindo	  
novas	  frentes	  e	  nichos	  	  de	  mercado.	  	  

Boa	  leitura!	  
	  

Antônio	  Florêncio	  Queiroz	  Junior	  
Presidente	  do	  Sindicato	  do	  Comércio	  Varejista	  
de	   Material	   Elétrico,	   Eletrônicos	   e	  
Eletrodomésticos	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  
	  

Este	  informativo	  é	  uma	  publicação	  do	  Sindicato	  do	  Comércio	  Varejista	  de	  
Material	  Elétrico,	  Eletrônicos	  e	  Eletrodomésticos	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  SIMERJ	  
Carta	  Sindical	  de	  30	  de	  janeiro	  de	  1941	  	  
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 Vence no dia 31 de janeiro, a Con-

tribuição Sindical Patronal 2012

O SIMERJ enviou para as empre-

sas as guias personalizadas para reco-

lhimento da Contribuição. Caso a sua 

empresa não tenha recebido, ligue para 

(21) 2532-9309 / 2532-6619

O pagamento da Contribuição é 

obrigatório, e de acordo com o Ar t. 578 

da CLT, deverá ser efetuado exclusiva-

mente nas Agências da CAIXA ou em 

Casas Lotéricas.

Não deixe de fazer o recolhimento 

até 31/1/2012.

Após esta data haverá cobrança de 

multa e de juros de mora.

Para mais informações, visite o 

nosso site www.sime.org.br ou

Ligue para  Tel: 21 2532-9309 / 
2532-6619

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PATRONAL 2012 
ATENÇÃO!

As perspectivas para o ano que se inicia – boas ou não 

– estão intimamente ligadas à atual crise financeira interna-

cional que teve inicio em países da Europa e que já começa 

afetar a economia brasileira, com reflexos negativos em im-

por tantes ramos de negócios, como o nosso.

Como aconteceu na crise de 2008, surgida nos Estados 

Unidos, o Governo. através do Ministério da Fazenda, adotou 

medidas para enfrentá-la, minimizando seus malefícios, no-

tadamente na área de consumo.

As primeiras medidas adotadas dizem respeito às nos-

sas atividades, destacando-se entre elas a que estabeleceu, entre dezembro de 

2011 e março de 2012, importantes benefícios para o comércio varejista, envolven-

do a incidência imediata do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em produ-

tos da linha branca (geladeiras, fogões e lavadoras).

No caso do fogão, ele teve sua alíquota zerada (antes era de 4%). Quanto à geladeira, 

a taxa caiu de 15% para 5% e a máquina de lavar teve o IPI reduzido de 20% para 10%. Os 

eletrodeomésticos em estoque também entraram na lista de redução do imposto.

Como se vê, o Governo diminuiu o imposto cobrado sobre esses produtos  

para reduzir  os preços e,  assim,  elevar as vendas e estimular a produção. Qual vai 

ser a queda real dos preços e o impacto total para o nosso ramo e a indústria, no 

entanto, ainda é algo incer to.

Antônio Florêncio Queiroz Junior
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Eletro, Eletrônicos e eletrodomésticos 

do Município do Rio de Janeiro

MTE estabelece prazos progressivos 
para obrigatoriedade do ponto eletrônico

Foi publicada no Diário Oficial de 
28 de dezembro, a Portaria 2.686, de 
27/12/2011, do Ministério do Trabalho 
e Emprego que, considerando as difi-
culdades para implantação do SREP 
- Sistema de Registro Eletrônico de 
Ponto apontadas pelos representantes 
das entidades sindicais do comércio 
(Simerj, Fecomercio e CNC) resolveu 
adiar o prazo para início da utilização 

obrigatória do REP - Re-
gistrador Eletrônico de 
Ponto, de acordo com o 
tipo de atividade explora-
da pela empresa, confor-
me cronograma a seguir: 
a) a partir de 02/04/2012 
- empresas que exploram 
atividades na indústria, 
no comércio em geral 
e no setor de serviços;           
b) a partir de 01/06/2012 
- empresas que exploram 

atividade agro-econômica; c) a par-
tir de 03/09/2012 - microempresas e 
empresas de pequeno porte. A legis-
lação brasileira determina que toda 
empresa com mais de dez funcioná-
rios adote uma das três modalidades 
de ponto: manual (escrito), mecânico 
(cartão) ou eletrônico. Assim, nenhu-
ma empresa está obrigada a adotar o 
ponto eletrônico.

 O prazo máximo para o 
cancelamento de NF passa-
rá das atuais 168 horas para 
24 horas contadas a partir 
da autorização de uso.

Esta medida entrou em vi-
gor em 1º de JANEIRO de 
2012 (Ato Cotepe ICMS n.º 
013/2010 ).

O PRAZO 
MÁXIMO PARA O 

CANCELAMENTO DE 
N.F. PASSARÁ DAS 
ATUAIS 168 HORAS 

PARA 24 HORAS

AGENDA
Caro associado par ticipe, inscreva seu funcionário.

O mercado varejista, hoje, é demasiadamente competitivo e ágil, estando, tanto 

as empresas, como os próprios profissionais que nelas atuam ávidos por co-

nhecimento, aprimoramento pessoal e desenvolvimento técnico. Assim sendo 

o SIMERJ estará promovendo durante o ano alguns cursos de interesse diretos 

sobre nossas atividades.

Março: “Vendas pela internet” o que é preciso saber?
Maio: Curso de dispositivos de proteção a redes elétrica - Siemens.
Julho: Direito do Consumidor 

Os interessados deverão entrar em contato com o SIMERJ nos telefones

(21) 2532-6619 ou 2532-9309. 

Cursos

Noticia informativa

Bolsas de Estudos Simerj/Senac
O Simerj firmou convênio com a Fecomér-

cio e o Senac-Rio para a concessão de bol-

sas de estudos integrais aos associados em 

cursos de qualificação, habilitação, especia-

lização e capacitação, todos a nível técnico.

Os interessados deverão entrar em contato 

com o SIMERJ nos telefones (21) 2532-
6619 ou 2532-9309. 

CAIXA PRORROGA 
O PRAZO PARA 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Conforme Circular nº 566, de 23 

de dezembro de 2011, a Caixa Econô-

mica Federal, na qualidade de Agente 

Operador do Fundo de Garantia do Tem-

po de Serviço – FGTS, prorrogou até 30 
de junho de 2012 o prazo para o uso 

da cer tificação digital emitida no mo-

delo ICP-Brasil, como forma exclusiva 

de acesso ao canal eletrônico de rela-

cionamento Conectividade Social.Para 

o estabelecimento de microempresa ou 

empresa de pequeno por te optante pelo 

Simples Nacional com até 10 empre-

gados, observados em relação a cada 

mês, o uso da cer tificação digital emi-

tida no modelo ICP-Brasil é facultativo 

nas operações relativas ao recolhimen-

to do FGTS.

SIMERJ promove Curso de Iluminação
Ministrado pelo consultor da Phi-

lips, Daniel Feldman, o Sindicato do 
Comércio Varejista de Material Elétri-
co, Eletrônicos e Eletrodomésticos do 
Município do Rio de Janeiro – SIMERJ 
promoveu para associados, o curso 
“Os diferentes tipos de iluminação”, 
em que foram focalizados os temas: 
os tipos de lâmpadas existentes e suas 
funcionalidades, as novas tecnologias 
e os vários tipos de iluminação (au-

tdoor, ambiente, funcional e 
decorativa). Na ocasião, o 
palestrante apresentou pro-
jetos bem-sucedidos realiza-
dos em grandes empresas.

O curso, que aconte-
ceu na sede do SIMERJ. 
teve grande receptividade 
por parte dos associados 
presentes, que lotaram as 
dependências do sindicato.

Acesse nosso site:
www.sime.org.br

Palavra do Presidente
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mente nas Agências da CAIXA ou em 

Casas Lotéricas.

Não deixe de fazer o recolhimento 

até 31/1/2012.

Após esta data haverá cobrança de 

multa e de juros de mora.

Para mais informações, visite o 

nosso site www.sime.org.br ou

Ligue para  Tel: 21 2532-9309 / 
2532-6619

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PATRONAL 2012 
ATENÇÃO!

As perspectivas para o ano que se inicia – boas ou não 

– estão intimamente ligadas à atual crise financeira interna-

cional que teve inicio em países da Europa e que já começa 

afetar a economia brasileira, com reflexos negativos em im-

por tantes ramos de negócios, como o nosso.

Como aconteceu na crise de 2008, surgida nos Estados 

Unidos, o Governo. através do Ministério da Fazenda, adotou 

medidas para enfrentá-la, minimizando seus malefícios, no-

tadamente na área de consumo.

As primeiras medidas adotadas dizem respeito às nos-

sas atividades, destacando-se entre elas a que estabeleceu, entre dezembro de 

2011 e março de 2012, importantes benefícios para o comércio varejista, envolven-

do a incidência imediata do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em produ-

tos da linha branca (geladeiras, fogões e lavadoras).

No caso do fogão, ele teve sua alíquota zerada (antes era de 4%). Quanto à geladeira, 

a taxa caiu de 15% para 5% e a máquina de lavar teve o IPI reduzido de 20% para 10%. Os 

eletrodeomésticos em estoque também entraram na lista de redução do imposto.

Como se vê, o Governo diminuiu o imposto cobrado sobre esses produtos  

para reduzir  os preços e,  assim,  elevar as vendas e estimular a produção. Qual vai 

ser a queda real dos preços e o impacto total para o nosso ramo e a indústria, no 

entanto, ainda é algo incer to.

Antônio Florêncio Queiroz Junior
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Eletro, Eletrônicos e eletrodomésticos 

do Município do Rio de Janeiro

MTE estabelece prazos progressivos 
para obrigatoriedade do ponto eletrônico

Foi publicada no Diário Oficial de 
28 de dezembro, a Portaria 2.686, de 
27/12/2011, do Ministério do Trabalho 
e Emprego que, considerando as difi-
culdades para implantação do SREP 
- Sistema de Registro Eletrônico de 
Ponto apontadas pelos representantes 
das entidades sindicais do comércio 
(Simerj, Fecomercio e CNC) resolveu 
adiar o prazo para início da utilização 

obrigatória do REP - Re-
gistrador Eletrônico de 
Ponto, de acordo com o 
tipo de atividade explora-
da pela empresa, confor-
me cronograma a seguir: 
a) a partir de 02/04/2012 
- empresas que exploram 
atividades na indústria, 
no comércio em geral 
e no setor de serviços;           
b) a partir de 01/06/2012 
- empresas que exploram 

atividade agro-econômica; c) a par-
tir de 03/09/2012 - microempresas e 
empresas de pequeno porte. A legis-
lação brasileira determina que toda 
empresa com mais de dez funcioná-
rios adote uma das três modalidades 
de ponto: manual (escrito), mecânico 
(cartão) ou eletrônico. Assim, nenhu-
ma empresa está obrigada a adotar o 
ponto eletrônico.

 O prazo máximo para o 
cancelamento de NF passa-
rá das atuais 168 horas para 
24 horas contadas a partir 
da autorização de uso.

Esta medida entrou em vi-
gor em 1º de JANEIRO de 
2012 (Ato Cotepe ICMS n.º 
013/2010 ).

O PRAZO 
MÁXIMO PARA O 

CANCELAMENTO DE 
N.F. PASSARÁ DAS 
ATUAIS 168 HORAS 

PARA 24 HORAS

AGENDA
Caro associado par ticipe, inscreva seu funcionário.

O mercado varejista, hoje, é demasiadamente competitivo e ágil, estando, tanto 

as empresas, como os próprios profissionais que nelas atuam ávidos por co-

nhecimento, aprimoramento pessoal e desenvolvimento técnico. Assim sendo 

o SIMERJ estará promovendo durante o ano alguns cursos de interesse diretos 

sobre nossas atividades.

Março: “Vendas pela internet” o que é preciso saber?
Maio: Curso de dispositivos de proteção a redes elétrica - Siemens.
Julho: Direito do Consumidor 

Os interessados deverão entrar em contato com o SIMERJ nos telefones

(21) 2532-6619 ou 2532-9309. 

Cursos

Noticia informativa

Bolsas de Estudos Simerj/Senac
O Simerj firmou convênio com a Fecomér-

cio e o Senac-Rio para a concessão de bol-

sas de estudos integrais aos associados em 

cursos de qualificação, habilitação, especia-

lização e capacitação, todos a nível técnico.

Os interessados deverão entrar em contato 

com o SIMERJ nos telefones (21) 2532-
6619 ou 2532-9309. 

CAIXA PRORROGA 
O PRAZO PARA 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Conforme Circular nº 566, de 23 

de dezembro de 2011, a Caixa Econô-

mica Federal, na qualidade de Agente 

Operador do Fundo de Garantia do Tem-

po de Serviço – FGTS, prorrogou até 30 
de junho de 2012 o prazo para o uso 

da cer tificação digital emitida no mo-

delo ICP-Brasil, como forma exclusiva 

de acesso ao canal eletrônico de rela-

cionamento Conectividade Social.Para 

o estabelecimento de microempresa ou 

empresa de pequeno por te optante pelo 

Simples Nacional com até 10 empre-

gados, observados em relação a cada 

mês, o uso da cer tificação digital emi-

tida no modelo ICP-Brasil é facultativo 

nas operações relativas ao recolhimen-

to do FGTS.

SIMERJ promove Curso de Iluminação
Ministrado pelo consultor da Phi-

lips, Daniel Feldman, o Sindicato do 
Comércio Varejista de Material Elétri-
co, Eletrônicos e Eletrodomésticos do 
Município do Rio de Janeiro – SIMERJ 
promoveu para associados, o curso 
“Os diferentes tipos de iluminação”, 
em que foram focalizados os temas: 
os tipos de lâmpadas existentes e suas 
funcionalidades, as novas tecnologias 
e os vários tipos de iluminação (au-

tdoor, ambiente, funcional e 
decorativa). Na ocasião, o 
palestrante apresentou pro-
jetos bem-sucedidos realiza-
dos em grandes empresas.

O curso, que aconte-
ceu na sede do SIMERJ. 
teve grande receptividade 
por parte dos associados 
presentes, que lotaram as 
dependências do sindicato.

Acesse nosso site:
www.sime.org.br
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Lâmpada Led Parathom Globe G95 40 para Iluminação Interna  
Adequada	  para	  luminárias	  em	  que	  o	  bulbo	  é	  visível.	  Esta	  lâmpada	  tem	  uma	  performance	  de	  
alta	  eficiência	  e	  consumo	  de	  energia	  extremamente	  baixo.	  Seus	  10,5	  Watts	  são	  equivalentes	  
ao	  produzido	  por	  uma	  halógena	  de	  40W.	  A	  base	  E27	  é	  compatível	  com	  a	  maioria	  dos	  bocais	  
disponíveis	   no	   mercado.	   A	   cor	   Warm	   White	   (morna)	   proporciona	   um	   ambiente	   mais	  
aconchegante.	   Quando	   ligado,	   o	   bulbo	   esférico	   que	   caracteriza	   a	   Lâmpada	   Led	   Parathom	  
Globe	  G95	   40	   (Osram)	  adquire	  uma	  nova	   tonalidade,	  atribuindo	  um	  caráter	  de	   luminária	  à	  
própria	  lâmpada.	  Fonte:	  Greenvana	  	  	  

NOVIDADES	  

A resistência das lâmpadas incandescentes 

Na	   medida	   que	   o	   futuro	   do	   design	   de	   luminárias	   avança	  
adotando	   propostas	   ecológicas,	   nem	   sempre	   as	   lâmpadas	  
fluorescentes	  se	  adequam	  esteticamente	  às	  peças	  desenvolvidas.	  
Para	  resolver	  essa	  questão,	  a	  norte-‐americana	  Bulbrite	  lançou	  no	  
mercado	  a	  coleção	  Nostalgic.	  A	  linha	  de	  bulbos	  incandescentes	  é	  
projetada,	   preservando	   a	   atmosfera	   vintage	   do	   início	   do	   século	  
20.	  

Os	  delicados	   filamentos	  preenchem	  o	   interior	  de	  vidro	  da	  peça,	  
proporcionando	  uma	  acolhedora	  iluminação.	  Podem	  ser	  usados	  em	  lustres,	   luminárias	  de	  piso	  ou	  teto,	  displays	  
de	  exposição	  e	  ou	  até	  mesmo	  para	  iluminação	  externa.	  A	  coleção	  apresenta	  quatro	  diferentes	  modelos	  de	  bulbos	  
e	  filamentos,	  chamados	  Spiral,	  Thread,	  Hairpin	  e	  Loop.	  Com	  voltagem	  padrão	  de	  120	  V.	  Fonte:	  Site	  da	  Bulbrite	  	  	  	  

Tomada ejeta plug e poupa energia com eletrônicos  
Os	  designers	  Seong	  Soyeon,	  Kim	  Seomi,	  Lee	  Jeongjae,	  Park	  
Jihye	  e	  Lee	  Yeontaek	  criaram	  um	  incrível	  dispositivo	  para	  
aparelhos	   eletrônicos	   que	   pode	   reduzir	   o	   consumo	   de	  
energia	   e	   tornar	   sua	   vida	   mais	   sustentável.	   Trata-‐se	   de	  
uma	   tomada	   que	   ejeta	   o	   plugue	   quando	   o	   dispositivo	   é	  
desligado,	   mas	   a	   corrente	   elétrica	   não	   foi	   desfeita.	  
Primeiro,	   uma	   luz	   vermelha	   é	   acionada.	   Caso	   o	   usuário	  
não	  atente	  para	  o	  problema,	  o	  plugue	  é	  automaticamente	  
expulso	   por	   uma	   mola	   e	   o	   fornecimento	   de	   energia,	  
cortado.	  

Segundo	  o	  site	  EcoDesenvolvimento,	  a	   invenção	  chamada	  
de	   PumPing	   Tap	   foi	   desenvolvida	   especialmente	   para	  
aquelas	   pessoas	   que	   esquecem	   de	   tirar	   seus	  aparelhos	   eletrônicos	   da	   tomada	   e	   acabam	   por	   gastar	   energia	   sem	  
necessidade,	   deixando	   aparelhos	   ligados	   em	   “espera”.	  Premiado	   como	   vencedor	   do	   concurso	   de	   design	   Red	   Dot	  
2011,	  o	  projeto	  ainda	  não	  tem	  previsão	  de	  quando	  	  estará	  disponível	  no	  mercado.	  	  Fonte:	  Greenvana	  	  
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ACONTECE	  POR	  AÍ…	  

O	   lixo	   eletrônico	   é	   gerado	   pelas	   constantes	   mudanças	   tecnológicas	   dos	  
equipamentos	   eletroeletrônicos.	   Cerca	   de	   50	  milhões	   de	   toneladas	   de	   resíduos	  
eletrônicos	  são	  jogadas	  fora,	  todos	  os	  anos,	  pela	  população	  do	  mundo.	  No	  Brasil,	  
algumas	  empresas	  encontraram	  na	  reciclagem	  de	  aparelhos	  descartados	  uma	  boa	  
oportunidade	  de	  mercado.	  

Cada	  brasileiro	  tem	  ao	  menos	  um	  celular	  e	  a	  cada	  lançamento	  de	  novos	  modelos,	  	  
milhares	  são	  substituídos	  e	  descartados.	  Mas	  o	  que	   fazer	  com	  os	  celulares,	  TVs,	  
aparelhos	  de	  som	  e	  computadores	  ultrapassados.	  A	  solução	  é	  o	  descarte	  correto	  e	  a	  reciclagem	  dos	  eletrônicos.	  	  

Espera-‐se	   que	   o	   volume	   a	   ser	   reciclado	   ganhe	   impulso	   com	   a	   implementação	   da	   Política	   Nacional	   dos	   Resíduos	   Sólidos,	   que	  
responsabilidade	   de	   cuidar	   do	   lixo	   eletrônico	   para	   as	   empresas.	   A	   lei	   estabelece	   que	   	   compete	   ao	   consumidor	   devolver	   os	  
produtos	  usados	  no	  mesmo	  lugar	  da	  compra	  ou	  nos	  locais	  indicados	  pelos	  fabricantes.	  A	  lei	  institui	  diretrizes	  de	  como	  se	  destinar	  
corretamente	  todo	  tipo	  de	  resíduos	  sólidos	  no	  Brasil,	  e	  traz	  oportunidades	  para	  a	  criação	  de	  novas	  cadeias	  de	  negócios	  porque	  
imputa	  sobre	  fabricantes	  e	  importadores	  a	  responsabilidade	  de	  destinar	  corretamente	  os	  seus	  resíduos	  eletroeletrônicos,	  explica	  
Ronilson	  Rodrigues	  Freitas,	  da	  Associação	  Brasileira	  de	  Reciclagem.	  

A	  empresa	  de	  Oliveira	  cobra	  a	  partir	  de	  R$	  0,40	  por	  quilo	  de	  material	  recolhido.	  Se	  for	  para	  rastrear	  e	  destruir	  arquivos,	  esse	  valor	  
pode	   chegar	   a	   mais	   de	   R$	   2	   por	   quilo.	   Segundo	   o	   empresário,	   com	   R$	   50	   mil	   dá	   para	   montar	   uma	   pequena	   empresa	   de	  
recolhimento	  de	  lixo	  eletrônico.	  O	  valor	  é	  para	  a	  estrutura	  física	  do	  negócio	  e	  para	  obter	  a	  licença	  ambiental	  de	  funcionamento.	  
“Tem	   oportunidades	   para	   os	   novos	   pequenos	   empresários	   que	   podem	   investir	   num	   negócio	   de	   manufatura	   reversa	   de	  
equipamentos	  eletrônicos”,	  afirma	  o	  empresário	  Marcus	  Oliveira.	  

Na	   empresa,	   o	   lixo	   eletrônico	   é	   desmontado	  manualmente,	   peça	   por	   peça.	   Depois,	   separado	   por	   categoria.	  Metais,	   plásticos,	  
baterias.	  Eles	   são	  entregues	  para	  empresas	  especializadas	  em	  reciclagem	  ou	  descarte.	  Parte	  do	   lixo	  vale	  dinheiro.	  É	  o	  caso	  das	  
placas	  eletrônicas	  de	  computadores.	  Elas	  contem	  17	  tipos	  de	  metais	  como,	  o	  cobre,	  a	  platina,	  o	  alumínio	  e	  o	  ouro.	  

As	  placas	  eletrônicas	  são	  exportadas	  para	  empresas	  na	  Europa,	  que	  extraem	  os	  metais.	  As	  carcaças	  plásticas	  dos	  eletrônicos	  são	  
vendidas	  para	  uma	  empresa	  nacional	  de	  reciclagem.	  Os	  clientes	  querem	  matéria-‐prima	  com	  qualidade	  de	  nova	  e	  preço	  de	  usada.	  
São	  230	  toneladas	  por	  mês	  de	  resíduos	  plásticos.	  A	  produção	  da	  	  reciclagem	  atinge	  a	  média	  diária	  de	  50	  quilos,	  ao	  final	  de	  todas	  as	  
etapas,	  o	  plástico	  passa	  a	  valer	  R$	  4/quilo.	  O	  mercado	  de	  reciclados	  é	  promissor.	  “Nós	  não	  paramos	  de	  comprar	  eletroeletrônicos.	  
Quantos	  mais	  compramos,	  mais	  esse	  mercado	  irá	  crescer.	  Então	  esse	  mercado	  é	  perene	  e	  duradouro”,	  diz	  Freitas,	  da	  associação	  
de	  reciclagem.	  Fonte:	  Portal	  G1	  	  

Reciclagem de lixo eletrônico, o e-lixo, é 
oportunidade de mercado 

No	  dia	  13	  de	   fevereiro	   foi	   publicado,	  pelo	  Ministério	  do	  Meio	  Ambiente	   (MMA),	  o	  Edital	   de	   Chamamento	   001/2013	  
para	   	   a	   	   elaboração	   de	   acordo	   setorial	   entre	   fabricantes,	   importadores,	   distribuidores	   e	   comerciantes	   de	   produtos	  
eletroeletrônicos	   e	   seus	   componentes,	   visando	   a	   	   implantação	   de	   um	   sistema	   de	   logística	   reversa	   de	   abrangência	  
nacional	  para	  os	  produtos	  eletroeletrônicos	  e	  seus	  componentes.	  

As	  propostas	  deverão	  contemplar	  os	  requisitos	  mínimos	  elencados	  no	  Edital	  de	  Chamamento	  deverão	  ser	  encaminhadas	  
para	   a	   Secretaria	   de	   Recursos	   Hídricos	   e	   Ambiente	  Urbano,	   no	   prazo	   de	   cento	   e	   vinte	   (120)	   dias	   a	   partir	   da	   data	   da	  
publicação.	  

Leia	  mais:	  http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/fevereiro_2013/edital_ree_srhu_18122012.pdf	  
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Lightfair International  2013 

A	   Feicon	   Batimat	   é	   o	   maior	   e	   o	   mais	   conceituado	   salão	   da	   construção	   da	  
América	  Latina,	  com	  21	  anos	  de	  existência,	   surpreende	  a	  cada	  edição	  os	  seus	  
milhares	  de	  visitantes.	  A	  Feicon	  Batimat	  apresenta	  as	  novidades,	  os	  principais	  
lançamentos	  e	  tendências	  em	  uma	  exclusiva	  exposição	  de	  produtos	  e	  serviços	  
para	  todos	  os	  setores	  da	  construção	  civil.	  	  

A	   feira,	   além	   da	   exposição	   de	   produtos,	   conta	   com	   grande	   diversidade	   de	  
palestras	  e	  seminários	  em	  sua	  programação.	  Alguns	  dos	  eventos	  paralelos	  serão	  promovidos	  por	  entidades	  como,	  a	  
Associação	  Nacional	  dos	  Comerciantes	  de	  Material	  de	  Construção	  (Anamaco),	  o	  Sindicato	  do	  Comércio	  Varejista	  de	  
Material	   de	   Construção,	  Maquinismos,	   	   Ferragens,	   Tintas,	   Louças	   e	   Vidros	   da	   Grande	   São	   Paulo	   (Sincomavi),	   e	   o	  
Sindicato	   da	   Indústria	   de	   Artefatos	   de	  Metais	   não	   Ferrosos	   no	   Estado	   de	   São	   Paulo	   (Siamfesp	   )	   cujas	   inscrições	  
deverão	  ser	  realizadas	  e	  confirmadas	  diretamente	  com	  as	  entidades.	  

O	  evento	  irá	  ocorrer	  no	  período	  de	  12	  a	  16	  de	  março,	  no	  Pavilhão	  de	  Exposições	  do	  Anhembi,	  Av.	  Olavo	  Fontoura,	  
1.209,	  Santana,	  São	  Paulo.	  O	  19o	  Salão	  irá	  funcionar	  de	  terça	  a	  sexta-‐feira	  das	  10h	  às	  19h	  e	  no	  sábado	  das	  9h	  às	  17h.	  
O	  pré-‐credenciamento	  é	  obrigatório.	  Para	  maiores	  informações	  acesse:	  http://www.feicon.com.br/Home/	  	  

FIQUE	  POR	  DENTRO	  
19o Salão Internacional da Construção 

Lightfair	   International,	   maior	   feira	   anual	   de	   arquitetura	   e	   iluminação	   comercial,	   atrai	  
designers,	  profissionais	  de	  iluminação,	  arquitetura,	  engenharia	  e	  consumidores	  finais	  do	  
mundo	   todo.	   A	   Lightfair	   combina	   exposições,	   conferências	   e	   cursos	   de	   educação	  
continuada	  com	  produtos	  inovadores	  que	  vão	  desde	  o	  design	  high-‐end	  até	  a	  tecnologia	  
de	  ponta.	  São	  muitas	  as	  áreas	  de	  aplicação,	  tais	  como,	  arquitetura	  de	  entretenimento,	  
saúde,	  restaurantes,	  hotelaria,	  paisagismo,	  transporte,	  eficiência	  energética	  etc.	  	  

A	  feira	  acontecerá	  no	  Pennsylvania	  Convention	  Center	  	  na	  	  Philadelphia,	  EUA,	  no	  período	  
de	  21	  a	  25	  de	  abril.	  A	   feira	  e	  o	  congresso	   irão	  funcionar	  das	  10h	  às	  18h.	  Para	  maiores	  
informações	  acesse:	  http://www.lightfair.com/lightfair/V40/	  

A	   ISH	  é	  uma	  Feira	  Mundial	  de	   comércio	  voltado	  para	  materiais	  de	  banho,	   construção	  civil,	   reparos	  e	  manutenção	  
energia,	  tecnologia	  de	  ar	  condicionado	  e	  energias	  renováveis	  -‐	  é	  a	  maior	  exposição	  do	  mundo	  com	  a	  combinação	  de	  
água	   e	   energia.	   Apresenta	   soluções	   que	   vão	   desde	   o	   saneamento	   sustentável,	   projetos	   inovadores	   de	   eficiência	  
energética	  para	  aquecimento	  combinado	  às	  energias	  renováveis.	  Incluindo	  também	  opções	  para	  ambientes	  internos	  
com	  novas	  tecnologias	  para	  climatização,	  refrigeração	  e	  ventilação.	  	  

O	  evento,	  que	  irá	  ocorrer	  de	  12	  a	  16	  de	  março	  no	  	  Centro	  de	  Exposições	  Messe	  Frankfurt	  –	  Alemanha,	  está	  destinado	  
aos	  empresários	  do	  comércio	   internacional,	   comércio	  varejista,	   construtoras	  e	  arquitetos,	  prestadores	  de	  serviços,	  
autoridades	  públicas	  etc.	  A	  feira	  irá	  funcionar	  nos	  dias	  12	  a	  15	  de	  março	  2013	  	  das	  9h	  às	  18h,	  e	  no	  dia	  16	  de	  março	  
das	  9h	  às	  17h.	  Para	  maiores	  informações	  acesse:	  http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html	  


