
	  

Expediente	  

Contato	  Ambiental	  

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

Certificação LEED de construção verde ganha 
nova versão	  

 A	   versão	   4	   do	   selo	   LEED,	   apresentada	   pelo	   Conselho	   de	   Construção	  
Sustentável	  dos	  EUA,	  na	  terceira	  edição	  da	  Greenbuilding	  Brasil	  Conferência	  
&	  Expo,	  passará	  a	  valer	  para	  os	  empreendimentos	  a	  partir	  de	  2013.	  

O	  objetivo	  da	  nova	  versão	  é	  acompanhar	  os	  avanços	  do	  mercado	  e	  atender	  
às	  novas	  necessidades	  do	  planeta.	  A	  certificação	  LEED	  v4	  tem	  como	  principal	  
meta	   reduzir	   ainda	  mais	   as	   emissões	   de	   CO2	   das	   edificações	   certificadas	   -‐	  
antes,	   durante	   e	   depois	   do	   processo	   de	   construção	   -‐,	   para	   melhorar	   a	  
qualidade	  de	  vida	  nas	  cidades.	  	  

Outros	   critérios	   foram	   introduzidos	   e	   se	   interrelacionam	   com	   questões	  
como	   igualdade	   social	   e	   saúde.	   A	   LEED	   v4	   aproxima	   ainda	  mais	   os	   pilares	  
ambiental	   e	   social,	   dando	   um	   passo	   maior	   dentro	   do	   setor	   da	  
sustentabilidade.	  	  Entre	  as	  diferenças	  da	  LEED	  v4	  para	  as	  versões	  anteriores	  
da	  certificação	  estão:	  	  

 Maior	  exigência	  à	  adoção	  de	  ações	  que	  minimizem	  o	  uso	  de	  recursos	  
hídricos	  nos	  empreendimentos,	  na	  categoria	  Uso	  Racional	  da	  Água;	  	  

 Priorização	   da	   ideia	   de	   "fazer	   mais	   com	   menos",	   dando,	  
respectivamente,	  maior	  valor	  à	  reutilização	  de	  recursos,	  otimização	  
de	   produtos	   e	   promoção	   de	   práticas	   de	   extração	   responsáveis,	   na	  
categoria	  Materiais	  e	  Recursos	  e;	  	  

 Exigência	   de	   aumento	   de	   20%	   na	   eficiência	   energética	   das	   novas	  
construções	  e	  de	  5	  a	  10%	  nas	  edificações	  já	  existentes,	  na	  categoria	  
Eficiência	  Energética	  e	  Atmosfera.	  	  

Cem	   projetos	   piloto	   já	   estão	   em	   processo	   de	   certificação,	   segundo	   as	  
normas	  LEED	  v4.	  Fonte:	  Revista	  Exame	  	  
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Palavra	  do	  Presidente	  
O	   ano	   de	   2012	  
foi	   desafiador.	   O	  
setor	   foi	  
chamado	   para	  
que	   buscasse	   os	  
meios	   de	  
conciliar	  
sustentabilidade	  
econômica	   e	  
ambiental.	   Estar	   atento	   às	   mudanças	  
nos	  cenários	  dos	  negócios,	  é	  o	  segredo	  
para	  o	  caminho	  da	  sobrevivência.	  

Atentos	   à	   diversidade	   de	   temas	   que	  
surgem	  a	  cada	  dia	  e	  que	  se	  incorporam	  
à	  rotina	  do	  empresário,	  estabelecemos	  
mais	  esse	  canal	  de	  comunicação.	  

Smart	   grid,	   certificação	   verde,	  
reciclagem,	   produtos	   sustentáveis,	   as	  
novidades	  da	  evolução	  tecnológica	  que	  
cada	   vez	   mais	   tem	   se	   aproximado	   do	  
setor	   produtivo	   foram	   alguns	   dos	  
assuntos	   abordados	   por	   essa	  
publicação.	  

Agradecemos	   o	   apoio,	   e	   esperamos	  
poder	  contar	  com	  a	  confiança	  de	  todos	  	  
no	  novo	  ano	  que	  se	  aproxima.	  
	  
Aproveito	  para	  desejar	  a	  todos	  um	  feliz	  
natal,	   boas	   festas,	   paz	   e	   muito	  
sucesso!	  	  
	  
	  

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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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
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Nova lâmpada pode durar até 40 anos e economizar 90% de energia 

A	  empresa	  norte-‐americana	  Firefly	  LED	  (http://www.fireflyledlight.com)	  
está	   desenvolvendo	   novo	   produto	   capaz	   de	   durar	   até	   40	   anos	   e	  
economizar	  cerca	  de	  90%	  da	  energia	  utilizada	  para	  iluminar.	  

A	  empresa	  anunciou,	  no	  mês	  de	  outubro	  de	  2012,	  que	  o	  novo	  modelo	  
em	  LED	  é	  mais	  estável	  e	  pretende	  reduzir	  a	  frequência	  das	  substituições	  
reduzindo,	  de	  forma	  significativa,	  os	  gastos	  com	  iluminação	  residencial	  e	  
comercial,	   bem	   como	   os	   problemas	   com	   a	   custosa	   destinação	   das	  
lâmpadas	  de	  mercúrio.	  

Entretanto,	   a	   longa	   duração	   do	   protótipo	   do	   novo	   modelo	   de	   LED	  
depende	   de	   uma	   tecnologia	   capaz	   de	   reduzir	   o	   calor	   que	   se	   forma	   ao	  
redor	  da	   luz.	   É	   necessário	  um	  dissipador	  que	   reduz	   a	   temperatura	   em	  
32%,	  o	  que	  prolongaria	  a	  vida	  útil	  da	  	  lâmpada	  por	  até	  quatro	  décadas.	  	  

A	   Firefly,	   empresa	   responsável	   pela	   criação,	   está	   testando	   um	   sistema	   que	   permite	   que	   a	   lâmpada	   funcione	   com	  
apenas	  5%	  de	  sua	  capacidade	  energética,	  economizando	  uma	  grande	  quantidade	  de	  eletricidade.	  	  

Caso	  seja	  necessário	  melhorar	  o	  desempenho	  da	  luz,	  deve-‐se	  apenas	  trocar	  o	  dispositivo	  de	  LED	  que	  fica	  dentro	  da	  
estrutura.	  O	  chamado	  Smart	   LED,	   são	  pequenos	  dispositivos	   fáceis	  de	   trocar	  e	  que	  eliminam	  a	  preocupação	  com	  a	  
reciclagem,	  sempre	  associada	  às	  incandescentes,	  fluorescentes	  e	  até	  LEDs	  convencionais.	  	  

O	  sistema	  de	  iluminação	  desenvolvido	  pela	  Firefly	  pode	  ser	  utilizado	  não	  apenas	  por	  residências,	  como	  também	  por	  
edifícios	  e	  empresas.	  O	  produto	  deverá	  custar	  cerca	  de	  US$	  35	  (R$	  70).	  Embora	  o	  preço	  no	  mercado	  seja	  superior	  ao	  
das	  lâmpadas	  convencionais,	  a	  tecnologia	  permite	  uma	  economia	  de	  eletricidade	  em	  até	  90%.	  	  

NOVIDADES	  

Lâmpadas de LED personalizáveis oferecem até 16 milhões de cores	  

A	   Philips	   lançou	   uma	   inovadora	   tecnologia	   em	   lâmpadas	   LED,	   chamada	   de	  
Philips	  Hue.	  A	   lâmpada	  que	  pode	  ser	  controlada	  a	  partir	  do	   iPhone,	   iPad	  ou	  
smartphone	  Android	  permite	  não	  apenas	  acender	  e	  apagar	  a	  luz	  quando	  você	  
estiver	   longe	   de	   casa,	   mas	   também	   personalizar	   sua	   cor	   valendo-‐se	   de	   16	  
milhões	   de	   cores	   através	   da	   combinação	   de	   três	   LEDs	   –	   um	   verde,	   um	  
vermelho	  e	  um	  azul.	  

Os	  usuários	  serão	  capazes	  de	  ajustar	  a	  iluminação	  de	  até	  50	  lâmpadas	  através	  
de	   um	   aplicativo	   iOS	   ou	   do	   site	   da	   Philips.	   Uma	   versão	   para	   dispositivos	  
Android	  está	  sendo	  lançada	  agora	  dezembro.	  O	  pacote	  inicial	  está	  sendo	  vendido	  a	  US$	  199,	  com	  exclusividade	  nas	  
lojas	  da	  Apple,	  composto	  por	  três	  lâmpadas	  LED	  e	  uma	  ponte	  inteligente	  que	  as	  ligará	  ao	  roteador	  Wi-‐Fi	  da	  sua	  casa.	  
É	  possível	  definir	  a	  cor	  de	  cada	  lâmpada	  individualmente	  ou	  escolher	  entre	  um	  dos	  quatro	  modelos	  que	  o	  fabricante	  
disponibiliza.	  Além	  disso,	  é	  possível	  definir	  os	  próprios	  modelos	  personalizados,	  bem	  como	  determinar	  horários	  para	  
as	  luzes	  acenderem	  ou	  apagarem.	  

Lâmpadas	  Hue	  adicionais	  poderão	  ser	  compradas	  por	  US$	  59	  e	  adicionadas	  à	  ponte	  que	  terá	  capacidade	  para	  até	  50	  
lâmpadas.	  Baseadas	  no	  padrão	  ZigBee	  Light	  Link,	  outras	  empresas	  como	  a	  Sylvania	  e	  GE	  também	  estão	  trabalhando	  
na	  tecnologia,	  e	  já	  anunciaram	  lâmpadas	  equipadas	  com	  o	  sistema	  Wi-‐Fi.	   
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ACONTECE	  POR	  AÍ…	  
O	  

diretor	   de	   Ambiente	   Urbano	   do	   Ministério	   do	   Meio	   Ambiente,	   Silvano	   da	  
Costa	   anunciou	   que	   até	   o	   final	   de	   junho	   de	   2013	   o	   governo	   deverá	   fechar	  
acordos	   com	   cinco	   cadeias	   do	   setor	   privado	   para	   viabilizar	   a	   coleta	   de	  
materiais	  para	   reciclagem	  ou	   reutilização.	  A	  primeira	  deverá	   ser	  a	   cadeia	  de	  
embalagens	  de	  plástico	  de	  óleos	  lubrificantes.	  

Silvano	   participou	   de	   audiência	   pública	   das	   comissões	   de	   Desenvolvimento	  
Urbano	  e	  de	  Meio	  Ambiente	  e	  Desenvolvimento	  Sustentável	  sobre	  incentivos	  
à	   indústria	  da	  reciclagem.	  Segundo	  ele,	  o	  primeiro	  acordo	  "garante	  que	  toda	  
embalagem	   que	   for	   utilizada	   em	   postos	   de	   serviços	   e	   concessionárias	   terá	  
uma	   destinação	   adequada	   desse	   resíduo,	   portanto,	   para	   reciclagem	   e,	  

eventualmente,	  para	  reutilização."	  Segundo	  Silvano,	  apenas	  1%	  do	  lixo	  é	  reciclado,	  mas	  este	  potencial	  é	  de	  20%.	  

O	   representante	  da	  Federação	  das	   Indústrias	  do	  Paraná,	  Cláudio	  Letreille,	  disse	  que	  a	   indústria	   têxtil	  do	  estado	   tem	  
pelo	  menos	   300	   toneladas	   de	   restos	   que	  poderiam	   ser	   aproveitados.	   Ele	   pediu	   apoio	   para	   pesquisas	   que	   viabilizem	  
essa	  reciclagem.	  

Reciclagem	  do	  BNDES	  

Já	  a	  chefe	  do	  Departamento	  de	  Economia	  Solidária	  do	  Banco	  Nacional	  de	  Desenvolvimento	  (BNDES),	  Daniela	  Arantes	  
Alves	  Lima,	  explicou	  que	  o	  banco	  tem	  linhas	  para	  financiar	  praticamente	  toda	  a	  indústria	  da	  reciclagem	  nas	  etapas	  de	  
coleta,	  tratamento,	  reaproveitamento	  e	  destinação	  dos	  resíduos.	  

A	  deputada	  Rosane	  Ferreira	   (PV-‐PR)	  disse	  que	  pretende	  continuar	  a	  discussão	  com	  a	  área	   tributária	  do	  governo.	  Ela	  
considera	  “primordial”	  ouvir	  o	  Ministério	  da	  Fazenda	  e	  o	  Conselho	  Nacional	  de	  Política	  Fazendária.	  “Se	  a	  gente	  quer	  
uma	  indústria	  produtiva,	  competitiva,	  que	  ajude	  no	  cuidado	  ambiental	  -‐	  é	  essa	  a	  razão	  da	  indústria	  da	  reciclagem	  -‐nós	  
precisamos	  facilitar	  a	  vida	  delas	  e,	  para	  isso,	  a	  isenção	  fiscal	  é	  fundamental."	  

O	  representante	  do	  Ministério	  do	  Meio	  Ambiente	  informou	  que	  existe	  um	  grupo	  técnico	  no	  governo	  encarregado	  de	  
elaborar	  um	  estudo	  sobre	  incentivos	  fiscais	  para	  a	  indústria	  da	  reciclagem.	  Fonte:	  Sílvia	  Mugnatto/Rádio	  Câmara	  	  

Governo fará acordo com setores produtivos para viabilizar reciclagem 

 
 

Projeto cria selo verde para produtos da Zona Franca de Manaus 
A	  Comissão	  de	  Meio	  Ambiente,	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  Fiscalização	  e	  Controle	  (CMA)	  votou,	  em	  decisão	  terminativa,	  
projeto	  que	  cria	  o	  Selo	  Verde	  que	  deverá	  atestar	  a	  adequação	  ambiental	  de	  produtos	  da	  Zona	  Franca	  de	  Manaus,	  de	  
Zona	   de	   Processamento	   de	   Exportação	   (ZPE)	   e	   de	  Áreas	   de	   Livre	   Comércio,	   localizadas	   na	   Região	  Amazônica.	  O	   selo	  
ajudará	  o	  consumidor	  a	  escolher	  produtos	  fabricados	  a	  partir	  de	  processos	  que	  reduzam	  o	  impacto	  no	  meio	  ambiente,	  
incentivando	  o	  chamado	  consumo	  sustentável.	  

No	  projeto	  original	  (PLS	  185/2011),	  a	  autora,	  senadora	  Vanessa	  Grazziotin	  (PCdoB-‐AM),	  propunha	  que	  o	  Selo	  Verde	  se	  
limitasse	  a	  produtos	  da	  Zona	  Franca	  de	  Manaus,	  mas	  o	  senador	  Jorge	  Viana	  (PT-‐AC)	  apresentou	  emenda	  ampliando	  o	  
alcance	  para	  produtos	  oriundos	  de	  ZPEs	  e	  de	  Áreas	  de	  Livre	  Comércio,	  na	  Amazônia.	  O	  relator,	  senador	  Cícero	  Lucena	  
(PSDB-‐PB),	   acolheu	   as	   sugestões	   de	   Jorge	   Viana	   e	   acrescentou	   outras,	   para	   fazer	   ajustes	   de	   redação	   e	   de	   técnica	  
legislativa.	  

De	  acordo	  com	  o	  projeto,	  são	  considerados	  produtos	  ambientalmente	  adequados	  “aqueles	  que	  cumprem,	  nas	  etapas	  de	  
produção,	  transporte	  e	  comercialização,	  os	  preceitos	  éticos	  e	  normativos	  da	  proteção	  ambiental”.	  Para	  receber	  o	  Selo	  
Verde	  o	  produto	  deve	  ser	  fabricado	  de	  acordo	  com	  a	  legislação	  ambiental	  e	  sem	  exercer	  pressão	  sobre	  a	  floresta.	  Deve	  
ser	  produzido	  com	  baixo	  consumo	  de	  energia,	  água	  e	  outros	  insumos,	  além	  de	  baixa	  ou	  nenhuma	  emissão	  de	  gases	  de	  
efeito	  estufa	  ou	  que	  afetem	  a	  camada	  de	  ozônio.	  Fonte:	  Agência	  Senado	  
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Búzios torna-se primeira cidade inteligente da América Latina 
O	  município	  de	  Armação	  dos	  Búzios,	  na	  Região	  dos	  Lagos,	  ganhou	  uma	  
série	   de	   tecnologias	   para	   sustentabilidade	   e	   consumo	   eficiente	   de	  
energia	  que,	  na	  prática,	  torna	  um	  dos	  pontos	  turísticos	  mais	  badalados	  
do	  Rio	  a	  primeira	  cidade	  inteligente	  da	  América	  Latina.	  

O	  balneário	  ficou	  inteligente	  porque	  a	  concessionária	  de	  energia	  Ampla	  
resolveu	   fazer	   dele	   o	   seu	   laboratório	   do	   conceito	   Smart	   City,	   que	   já	  
existe,	   por	   exemplo,	   em	   Málaga	   (na	   Espanha,	   também	   pela	   Endesa,	  
que	   controla	   a	   Ampla)	   e	   Masdar,	   em	   Dubai.	   Uma	   parceria	   entre	   a	  
Ampla,	  a	  Aneel	  e	  diversas	  empresas,	  o	  projeto	  prevê	  investimentos	  de	  
R$	   40	   milhões	   até	   o	   fim	   de	   2014.	   A	   cidade	   foi	   escolhida	   pela	  
concessionária	   para	   receber	   o	   projeto-‐piloto	   porque,	   por	   ser	   turística,	   atrai	   os	   olhos	   do	   mundo,	   seu	   território	   é	  
pequeno	  e	  fica	  em	  uma	  ponta	  isolada	  da	  rede	  da	  Ampla,	  o	  que	  facilita	  os	  testes.	  	  

São	  vários	  os	  exemplos	  dessa	  inteligência.	  A	  Lagoa	  da	  Usina	  ganhou	  60	  lâmpadas	  LED	  comandadas	  remotamente	  que	  
diminuirão	  em	  60%	  o	  consumo.	  Essa	  redução	  deve	  chegar	  a	  80%	  quando	  sua	  potência	  puder	  ser	  alterada	  de	  acordo	  
com	  o	  horário.	  Mais	  90	  pontos	  de	  luz	  assim	  serão	  instalados	  na	  Orla	  Bardot	  e	  na	  Rua	  das	  Pedras	  —	  que	  recebeu	  uma	  
rede	  Wi-‐Fi	  gratuita.	  	  

Parte	   central	   do	   projeto	   é	   a	   rede	   inteligente	   de	   energia,	   conhecida	   como	   “smart	   grid”.	   Duzentos	   e	   vinte	   e	   dois	  
domicílios	  de	  Búzios	  ganharam	  medidores	   inteligentes,	  que	  dão	  informações	  aos	  consumidores	  permitindo	  que	  ele	  
organize	  melhor	  o	  seu	  consumo.	  E	  até	  2013	  serão	  6	  mil	  medidores	  instalados	  e,	  no	  fim	  de	  2014,	  chegarão	  a	  10.363	  
substituindo	  quase	  80%	  dos	  medidores	  analógicos	  que	  existem	  hoje.	  O	  equipamento	   foi	  desenvolvido	  em	  parceria	  
com	  a	  italiana	  Enel	  e	  a	  Landis+Gyr	  Brasil.	  	  

Com	  os	  medidores	  inteligentes	  será	  possível	  oferecer	  tarifas	  diferenciadas	  de	  acordo	  com	  o	  horário	  de	  consumo,	  mas	  
a	  Aneel	  ainda	  precisa	  regulamentar	  esse	  sistema	  no	  Brasil.	  Até	  o	  fim	  do	  ano,	  a	  concessionária	  espera	  apresentar	  uma	  
proposta	  com	  cardápios	  de	  preços	  diferenciados	  à	  agência.	  	  

Outra	  novidade	  será	  a	  geração	  distribuída,	  pela	  qual	  os	  moradores	  do	  município	  poderão	  gerar	  energia	  com	  painéis	  
solares	  e	   turbinas	  eólicas	  e	  “vendê-‐la”	  de	  volta	  à	  Ampla.	  Na	  prática,	  eles	  ganharão	  abatimentos	  na	  conta	  de	   luz.	  E	  
quem	  mora,	  por	  exemplo,	  em	  Niterói	  e	  tem	  casa	  em	  Búzios,	  poderá	  produzir	  energia	  no	  balneário	  e	  pagar	  menos	  em	  
Niterói.	  A	  Ampla	  só	  espera	  a	  regulamentação	  da	  Aneel	  sobre	  o	  tema	  para	  introduzir	  o	  sistema	  em	  Búzios.	  

Com	  a	  implementação	  da	  tarifa	  horária,	  da	  geração	  distribuída	  e	  dos	  novos	  medidores,	  espera-‐se	  que	  o	  cliente	  médio	  
em	  Búzios	  reduza	  o	  seu	  consumo	  em	  30%,	  em	  média.	  

Há	   também	  uma	   face	  mais	   lúdica.	  Duzentos	  consumidores	   serão	  escolhidos	  para	   receber	  em	  sua	  casa	  um	  kit	   com	  
três	   tomadas	   inteligentes	  e	  um	   roteador	  3G,	  em	  parceria	   com	  a	  Telefônica.	  Com	   isso,	  eles	  poderão	  —	  a	  partir	  de	  
qualquer	   lugar	  —	   ligar	   e	   desligar	   os	   equipamentos	   ligados	   nas	   tomadas,	   por	  meio	   de	   um	   aplicativo	   de	   celular	   ou	  
mesmo	  pela	  web.	  Também	  será	  possível	   saber	  quanto	  cada	  aparelho	  está	  consumindo	   individualmente,	  educando	  
melhor	  o	  consumidor	  em	  seus	  gastos	  com	  energia.	  

Outros	  equipamentos	  que	  chamam	  a	  atenção	  pela	  cidade	  são:	  a	  turbina	  eólica,	  que	  gera	  toda	  a	  energia	  do	  centro	  de	  
pesquisa;	  e	  os	  quatro	  carros	  e	  duas	  bicicletas	  elétricas,	  que	  deverão	  ser	  usados	  pela	  Guarda	  Municipal.	  As	  bicicletas	  
devem	  chegar	  a	  30,	  assim	  como	  há	  planos	  para	  lançar	  barcos-‐táxi	  elétricos.	  

”Dizem	  que	  é	  difícil	  juntar	  beleza	  à	  inteligência,	  mas	  em	  Búzios	  foi	  possível”	  comemorou	  Mario	  Santos,	  presidente	  do	  
Conselho	  de	  Administração	  da	  Endesa	  Brasil	  e	  da	  Ampla.	  O	  projeto	  da	  Ampla	  em	  Búzios	  foi	  considerado	  pela	  gigante	  
de	  auditoria	  KPMG	  um	  dos	  dez	  mais	   inovadores	  do	  mundo	  em	   infraestrutura	  sustentável.	  O	  estudo,	  publicado	  em	  
julho,	  avaliou	  cem	  iniciativas	  em	  todo	  o	  mundo.	  Fonte:	  O	  Globo	  	  
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