
	  

Expediente	  

Contato	  Ambiental	  

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

CORI aprovou  EVTE para a logística reversa 
de resíduos eletroeletrônicos	  

No	  final	  de	  2012	  foi	  concluído	  o	  estudo	  de	  viabilidade	  técnica	  para	  a	  logística	  
reversa	  de	  resíduos	  de	  equipamentos	  eletroeletrônicos	  (EVTE),	  a	  aprovação	  
pelo	   Comitê	   orientador	   para	   a	   implementação	   de	   sistemas	   de	   logística	  
reversa	  (CORI)	  ocorreu	  através	  da	  Deliberação	  No	  7,	  de	  19	  de	  dezembro	  de	  
2012	  (publicada	  no	  DOU.	  Seção	  1,	  de	  3	  de	  janeiro	  de	  2013.	  p.173).	  	  

A	   	   previsão	   é	   que	   até	   o	   final	   de	   janeiro	   de	   2013	   ocorra	   o	   lançamento	   do	  
edital	  de	  chamamento	  para	  implementação	  da	  logística	  reversa	  de	  produtos	  
eletroeletrônicos	  pós-‐consumo.	  A	  expectativa	  é	  que	  o	  edital	  adote	  o	  prazo	  
de	  pelo	  menos	  seis	  meses	  para	  entrega	  de	  propostas.	  

Apesar	  da	  existência	  do	  EVTE,	   as	  propostas	   inicialmente	  debatidas	   entre	   a	  
indústria	  e	  o	  comércio	  ainda	  não	  chegaram	  a	  um	  consenso.	  Estão	  previstas	  a	  
instalação	   de	   Postos	   de	   Recebimento	   (PR),	   mas	   dada	   a	   ampla	   gama	   de	  
produtos	   de	   diferentes	   composições	   e	   tamanhos	   ainda	   existem	   dúvidas	  
quanto	  ao	  melhor	  fluxo	  processual	  a	  ser	  adotado.	  	  

São	  diversos	  os	  desafios	  da	  Logística	  Reversa,	  não	  só	  para	  a	  iniciativa	  privada	  
(indústria	  e	  comércio),	  que	  pela	  PNRS	  tem	  o	  ônus	  do	  “poluidor-‐pagador”	  e	  a	  
responsabilidade	  de	   implantar	  o	  processo,	  mas	  também	  para	  o	  Estado	  que	  
precisa	   equalizar	   a	   legislação	   ambiental	   e	   promover	   a	   incorporarão	  
tecnológica	   das	   empresas	   recicladoras.	   Outro	   ponto	   que	   deve	   ser	  
trabalhado	   pelo	   poder	   público	   é	   a	   descentralização	   das	   empresas	  
recicladoras	  e	  descontaminadoras	  	  que	  estão	  instaladas	  principalmente	  	  nos	  
estados	  de	  São	  Paulo,	  Paraná	  e	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  encarecendo	  o	  processo	  
logístico	  que	  	  precisa	  deslocar	  todo	  o	  resíduo	  coletado	  para	  esses	  estados.	  
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Palavra	  do	  Presidente	  
O	  ano	  de	  2013	  
já	   desponta	  
desafiador.	   A	  
aprovação	   do	  
Estudo	   de	  
Viabilidade	  
Técnica	  para	  a	  
implantação	  
da	   logística	  
reversa	   de	  
equipamentos	   eletroeletrônicos	   pós-‐
consumo	   é	   o	   sinal	   verde	   para	   a	  
publicação	   do	   edital	   de	   chamamento	   de	  
propostas.	  

Aparentemente	   adiantado,	   	   o	   Acordo	  
ainda	   carece	   de	   muitos	   ajustes	   entre	   a	  
indústria	   e	   o	   comércio.	   Pontos	   como	   a	  
destinação	   dos	   produtos	   do	   mercado	  
cinza	   (piratas	   e	   resultado	   de	  
descaminho),	   incluindo-‐se	   também	   as	  
marcas	   que	   se	   retiraram	   do	   mercado	  
nacional	  e	  aquelas	  que	  são	   importadas	  e	  
não	   possuem	   fábricas	   no	   Brasil.	   Sob	   o	  
aspecto	  do	  poder	  público	  ainda	  persistem	  
impasses	   como	   a	   caracterização	   do	  
descarte	   de	   eletrônicos	   como	   resíduo	  
perigoso.	   Esta	   tipologia	   implicaria	   a	  
obrigatoriedade	   de	   aplicar	   o	  
licenciamento	   ambiental	   dos	   pontos	   de	  
recebimento	  do	  varejo.	  

Como	   representante	   da	   Confederação	  
Nacional	  do	  Comércio	  de	  Bens,	  Serviço	  e	  
Turismo	  (CNC)	  estamos	  atentos	  na	  defesa	  
dos	   interesses	   do	   varejo.	  
Antecipadamente,	   agradecemos	   o	   apoio	  
e	  confiança.	  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	  	  

Palavra do Presidente

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

Ano 04   n° 12   JANEIRO - 2012

Este informativo é uma publicação do SIMERJ - Sindicato do Comércio
Varejista de Material Elétrico, Eletrônicos e Eletrodomésticos do Município
do Rio de Janeiro / Carta Sindical de 30 de janeiro de 1941

Rua do Carmo Nº 6 / sala 306 - Centro
Rio de Janeiro - RJ
Telefones: (21) 2532-6619 / 2532-9309

Site: www.sime.org.br e-mail: simerj@sime.org.br

EXPEDIENTE

Edição: Ano 4 - n° 12 – Janeiro 2012 Tiragem: 1.000 exemplares

Produzido Por: Al-Viva Prop. e Repres. Ltda
Tel: (21)2491-1496 - alviva@terra.com.br
Jorn. Resp.: Paloma Barata

Ano 04 - Nº 12 -  Janeiro 2012

 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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 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
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Carregador solar para Iphone 3g/3gs  

O	  carregador	  Greenvana	  em	  contato	  com	  a	  luz	  do	  sol	  	  gera	  energia	  para	  o	  iPhone	  
e	   outros	   aparelhos	   compatíveis.	   Com	   um	   eficiente	   painel	   solar,	   permite	  
acompanhar	   o	   processo	   de	   recarga	   pelo	   indicador	   localizado	   na	   parte	   traseira,	  
uma	   luz	  de	   LED.	   Ideal	  para	  deixar	   carregando	  enquanto	   se	  está	  no	  carro	   sob	  o	  
sol.	  Agrada	  em	  cheio	  os	  praticantes	  de	  esportes	  outdoor,	  adeptos	  de	  turismo	  em	  
paraísos	   distantes,	   trilhas	   e	   caminhadas.	   Vem	   com	   adaptadores	   para	   diversos	  
aparelhos	  Nokia,	  Motorola,	  Sony	  Ericsson	  e	  Samsung.	  	  

NOVIDADES	  

Luminária Aqualed Dragon Azul iluminação para piscinas - Osram 	  

Este	  produto	  foi	  desenvolvido	  com	  a	  tecnologia	  LED	  (Light	  Emitting	  Diode),	  
que	  associa	  a	  alta	  durabilidade	  de	  25	  mil	  a	  50	  mil	  horas	  ao	  baixo	  consumo	  
de	  energia.	  Criando	  um	  efeito	  subaquático	  que	  diferencia	  a	  piscina,	  queda	  
d’água	  ou	  área	  externa.	  A	  Aqualed	  Dragon	  Azul	  é	  uma	  luminária	  de	  embutir	  
altamente	   durável,	   resistente	   e	   econômica.	   O	   design	   compacto	   dessa	  
luminária	  a	  mais	  apropriada	  para	  iluminar	  e	  decorar	  jardins,	  piscinas,	  salas	  e	  
banheiros	   de	   ambientes	   para	   relaxamento,	   como	   spas.	   A	   Aqualed	   é	  
resistente	   a	   profundidades	   de	   até	   três	  metros.	  O	   anel	   de	   fixação	   de	   cada	  
spot	   é	   feito	   de	   aço	   Inox,	   material	   anticorrosivo.	   Cada	   spot	   tem	   uma	  
potência	  de	  1.7	  W	  e	  tamanho	  de	  88	  x	  84	  mm.	  	  	  

Movimento da cadeira de balanço gera energia elétrica 	  
E	  surge	  mais	  uma	  novidade	  tecnológica	  ligada	  à	  geração	  de	  	  energia	  
elétrica,	   uma	   cadeira	   de	   balanço	   sustentável	   que	   gera	   energia	   a	  
partir	  do	  movimento.	  

Criada	  pelo	  designer	  Rochus	   Jacob,	   foi	   desenvolvida	  pela	  Novagu	  e	  
muito	   em	   breve	   estará	   no	   mercado.	  Ou	   seja,	   trata-‐se	   de	   uma	  
maneira	  simples,	  útil	  e	  relaxante	  de	  gerar	  energia.	  

Para	   tanto,	   uma	   haste,	   localizada	   embaixo	   do	   assento,	   se	   desloca	  
conforme	   o	   balanço.	  Segundo	   o	   site	   Ciclo	   Vivo,	   a	   energia	   elétrica	  
produzida	  é	  direcionada	  a	  uma	  lâmpada	  de	  LED	  que	  fica	  acoplada	  à	  
cadeira,	   mas	   também	   pode	   ser	   utilizada	   para	   carregar	   diversos	  
aparelhos	   eletrônicos	   de	   pequeno	   porte.	   Ela	   foi	   apresentada	   na	  
Semana	   de	   Design	   de	   Viena,	   na	   Áustria.	   Fonte:	   Greenstyle	   do	  
Greenvana	  	  
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ACONTECE	  POR	  AÍ…	  

A	   cidade	   deve	   contar	   até	   2014	   com	   uma	  
unidade	  recicladora,	  segundo	  anúncio	  feito	  
pela	  operadora	  Oi	  e	  a	  Descarte	  Ambipar	  
A	  Oi	  e	  a	  empresa	  Descarte	  Ambipar	  planejam	  construir	  
em	   Manaus,	   até	   o	   final	   de	   2014,	   uma	   fábrica	   de	  
reciclagem	   de	   resíduo	   eletroeletrônico.	   O	   anúncio	   foi	  
feito	  no	  dia	  11	  de	  dezembro	  de	  2012,	  durante	  coletiva	  
em	  Americana,	   interior	   de	   São	   Paulo,	   onde	   funciona	   a	  
primeira	  fábrica	  deste	  porte.	  

De	   acordo	   com	   o	   diretor	   de	   Tesouraria	   e	   Relações	  
Internacionais	   da	  Oi,	   Bayard	   Gontijo,	   a	   proposta	   tenta	  
viabilizar	  a	  Política	  Nacional	  de	  Resíduos	  Sólidos	  (PNRS),	  
que	   deve	   se	   tornar	   obrigatória	   a	   partir	   do	   segundo	  

semestre	  do	  ano	  que	  vem.	  Além	  de	  Manaus,	  estão	  previstas	  unidades	  no	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Pernambuco,	  Goiás	  e	  
Rio	  de	  Janeiro,	  em	  municípios	  a	  serem	  definidos.	  A	  fábrica	  em	  funcionamento	  em	  Americana	  deve	  passar	  por	  uma	  
ampliação.	  

Com	  a	  unidade	  em	  Manaus	  será	  possível	  recolher	  uma	  média	  de	  150	  toneladas	  por	  mês	  de	  lixo	  eletroeletrônico.	  
Indicadores	  mais	   recentes	   da	   Suframa	  mostram	   que	   até	   setembro	   as	   empresas	   do	   Polo	   Industrial	   de	  Manaus	  
produziram	  148,04	  milhões	  de	  CD’s;	  18,57	  milhões	  de	  aparelhos	  celulares;	  além	  de	  9,11	  milhões	  de	   televisores	  
modelo	  LCD.	  

Gontijo	  comentou	  que	  a	  Oi	  já	  adota	  uma	  política	  de	  sustentabilidade	  desde	  2009,	  no	  qual	  realiza	  a	  coleta	  seletiva	  
de	  aparelhos,	  baterias	  e	  acessórios	  nas	  180	   lojas	  próprias.	  Ele	  afirmou	  que	  a	  parceria	  com	  a	  ‘Descarte	  Ambipar’	  
possibilitará	  o	  recolhimento	  de	  lixos	  de	  grande	  porte,	  como	  micro-‐ondas,	  geladeira.	  

Investimento	  

Do	  financiamento	  de	  R$	  10	  milhões	  a	  ser	  feito	  ao	  longo	  de	  seis	  anos	  para	  implantação	  das	  fábricas	  de	  reciclagem,	  
Manaus	   deve	   receber	   um	   aporte	  	   de	   R$	   2	   milhões,	   de	   acordo	   com	   o	   presidente	   da	   Descarte	   Certo,	   Lucio	   Di	  
Domenico.	  	  Serão	  gerados	  120	  postos	  de	  empregos	  diretos	  na	  cidade.	  Em	  todo	  o	  País,	  	  as	  novas	  unidades	  devem	  
gerar	  em	  torno	  5	  mil	  empregos	  diretos	  e	  indiretos.	  

O	  projeto	  de	  implementação	  funcionará	  em	  quatro	  fases:	  a	  primeira	  será	  o	  mapeamento	  de	  todas	  as	  ações,	  como	  
forma	  de	  “olhar	  de	  dentro	  para	  fora”,	  antes	  de	  estender	  o	  serviço	  ao	  público	  externo;	  a	  segunda	  será	  credenciar	  
todos	  os	  pontos	  de	  venda	  da	  prestadora;	  e	  a	  partir	  da	  terceira	   fase	  será	  possível	  oferecer	  os	  serviços	  de	  coleta	  
para	  o	  mercado.	  A	  quarta	  e	  última	  fase	  visualiza	  a	  Pesquisa	  &	  Desenvolvimento,	  na	  qual	  serão	  criados	  índices	  de	  
sustentabilidade	  para	  mensurar	  esta	  problemática	  no	  país.	  

Domenico	  também	  comentou	  que	  a	  instalação	  das	  empresas	  nessas	  regiões	  poderão	  impulsionar	  a	  redução	  no	  
preço	  da	  taxa	  de	  serviço,	  cujo	  valor	  comporta	  o	  frete.	  Hoje,	  os	  preços	  são	  qualificados	  em	  três	  categorias,	  a	  de	  
pequeno	  porte,	  como	  descarte	  de	  ferro	  de	  passar,	  a	  R$	  39,90;	  a	  de	  médio,	  como	  micro-‐ondas,	  a	  R$	  69,90	  e	  a	  de	  
grande	  porte,	  como	  geladeiras,	  acima	  de	  R$	  139,90.	  Fonte:	  A	  Crítica	  Notícias	  

Fábrica de reciclagem de lixo eletrônico deve ser construída em Manaus até o 
final de 2014  
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Feira cria oportunidades de relacionamento entre o setor 
público e privado do Vale do Paraíba e regiões vizinhas 

A	  americana	  GE	  sonha	  bem	  alto	  quando	  se	  trata	  do	  mercado	  de	  
iluminação	  e	   lâmpadas	   LED	  na	  América	   Latina.	  A	  expectativa	  é	  
equivalente	   a	   um	   crescimento	   de	  mais	   de	   50%	   por	   ano	   só	   no	  
segmento	  de	  LED.	  

Atualmente	   este	   ramo	   do	   negócio	   ainda	   está	   dando	   os	  	  
primeiros	   passos.	   Daí	   a	   perspectiva	   de	   um	   grande	   salto.	   A	   GE	  
não	  divulga	  o	  faturamento	  do	  segmento	  de	  iluminação	  no	  Brasil	  
(o	   faturamento	   total	   da	   empresa	   na	  América	   Latina,	   em	  2011,	  
foi	  de	  US$	  8,2	  bilhões,	  dos	  quais	  US$	  3,7	  bilhões	  no	  Brasil),	  mas	  
o	   presidente	   e	   Chief	   Executive	  Officer	   (CEO)	   da	  GE	   Iluminação	  
para	   a	   América	   Latina,	   Lionel	   Ramirez,	   diz	   que	   a	   procura	   por	  
lâmpadas	  mais	  eficientes,	  como	  a	  de	  LED,	  tem	  aumentado	  tanto	  
por	   parte	   do	   consumidor	   comercial	   e	   residencial	   como	   pelo	  
setor	  público.	  

No	  Brasil,	  projetos	  de	  iluminação	  pública	  com	  lâmpadas	  LED	  podem	  ser	  vistos	  no	  Rio	  de	  Janeiro,	  em	  Florianópolis	  e	  
em	  São	  Paulo.	  Há	   vários	   tipos	   e	   formatos	   de	   lâmpadas	   LED	  mas,	   de	   forma	   geral,	   elas	   se	   caracterizam	  pela	  maior	  
durabilidade	  e	  uma	  economia	  de	  energia	  que	  pode	  variar	  de	  50%	  a	  80%	  em	  relação	  às	  lâmpadas	  convencionais.	  

O	  Brasil	  deve	  experimentar	  um	  crescimento	  ainda	  maior	  que	  os	  demais	  países	  da	  região.	  Ramirez	  diz	  que	  enquanto	  
as	  vendas	  de	  toda	  a	  área	  de	  iluminação	  da	  GE	  deve	  crescer	  de	  15%	  a	  20%	  na	  região,	  o	  aumento	  das	  vendas	  no	  Brasil	  
deve	  ser	  o	  dobro	  disso,	  chegando	  a	  um	  crescimento	  de	  até	  40%.	  

O	   que	   vai	   puxar	   esse	   resultado,	   segundo	   Ramirez,	   será	   a	   crescente	   adesão	   às	   novas	   tecnologias.	   Algo	   que	   vai	  
acontecer	   em	   todas	   as	   esferas:	   na	   iluminação	   residencial,	   comercial,	   do	   setor	   público	   e	   de	   espaços	   públicos,	  
seguindo	  uma	  tendência	  global	  de	  transição	  para	  a	  iluminação	  eficiente.	  

Neste	  ano,	  a	  empresa	  firmou	  um	  parceria	  com	  a	  cidade	  de	  Las	  Vegas,	  nos	  Estados	  Unidos,	  para	  prover	  as	  soluções	  de	  
iluminação	  para	  a	  reforma	  (ou	  retrofit,	  como	  têm	  sido	  chamadas	  as	  reformas	  focadas	  na	  substituição	  de	  materiais	  e	  
tecnologias	  antigas	  por	  outras	  novas	  e	  sustentáveis)	  de	  edifícios	  em	  toda	  a	  cidade.	  Fonte:	  Época	  Negócios	  	  

FIQUE	  POR	  DENTRO	  

Vista	  da	  orla	  da	  Beira-‐Mar	  Norte,	  onde	  a	  ciclovia	  recebeu	  a	  
iluminação	  com	  LEDs	  GE.	  Foto:	  Lauro	  Maeda	  

Mercado de lâmpadas LED da GE no Brasil deve crescer mais de 50% em 2013 

O	  evento,	  que	  irá	  ocorrer	  entre	  os	  dia	  20	  e	  22	  de	  março	  no	  Parque	  Tecnológico	  de	  São	  José	  do	  Campos	  (SP),	  será	  a	  
ocasião	   ideal	  para	  a	   iniciativa	  privada	  apresentar	  produtos	  e	  serviços	  ao	  setor	  público,	   logo	  após	  a	  posse	  dos	  novos	  
prefeitos.	  	  

O	   expositor	   poderá	   apresentar	   aos	   44	   municípios	   do	   Vale	   do	   Paraíba	   produtos	   que	   irão	   contribuir	   para	   que	   a	  	  
administração	   pública	   melhore	   de	   forma	   mais	   inteligente	   o	   seu	   planejamento.	   Os	   seguintes	   setores	   estarão	  
presentes:	   meio	   ambiente;	   saneamento	   ambiental	   e	   limpeza	   urbana;	   educação;	   saúde;	   habitação;	   transporte	   e	  
mobilidade	  urbana;	   logística	  e	  abastecimento;	  TI	  e	  administração;	  comunicação;	   lazer	   	  e	  esporte;	  cultura	  e	  turismo;	  
obras	  e	  serviços	  de	  engenharia;	  iluminação	  pública;	  e	  segurança	  pública.	  A	  feira	  e	  o	  congresso	  irão	  funcionar	  das	  14h	  
às	  22h.	  Para	  participar	  como	  expositor	  ou	  visitante	  acesse:	  http://www.feiraintervale.com.br/ComoParticipar.aspx#.UPFh3KWBV-‐w	  


