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Incentivo e cultura em
tempos de mudança

Cooperativas de catadores enviam todo
tipo de vidro para a central da Verallia
em São Paulo. Quando o volume é muito
grande, o material já vem separado em cores.
É obrigatório que ele seja então quebrado
em milhares de cacos, um serviço que
é feito manualmente. Nas cooperativas,
os catadores já separam bicos, tampas
metálicas e louças. A reciclagem não trabalha
com lâmpadas nem tubos de TV. Também
não utiliza garrafas inteiras. Um dos
problemas enfrentados pela reciclagem é a
concorrência dos falsificadores de produtos,
que utilizam garrafas inteiras jogadas no lixo.

OUTRAS FONTES

Material automotivo também pode ser reutilizado
Estudos feitos pela Autoglass mostram que do
total de 1,5 milhão de pára-brisas quebrados dos
carros, apenas 5% são reciclados. “A demanda é
maior, mas ainda não existe a cultura de guardar
o vidro automotivo para reciclagem”, afirma
Kleber Carreira, diretor do Instituto Autoglass
Socioambiental de Educação (Iase). A empresa
coleta o vidro quebrado em suas 31 unidades
e mais de 700 pontos de atendimento num
total de 1.440 toneladas por ano e leva para
ser reaproveitado na Massfix, em São Paulo.
Ali, o material passa por um processo de

beneficiamento para a retirada da tela
de butiral, e depois os cacos são reaproveitados
para a fabricação de novos vidros.
A Massfix vende esse material e outros
cacos para empresas que os utilizam em
embalagens de bebidas, produtos alimentícios,
medicamentos, perfumes, cosméticos; ou como
matéria-prima de tinta brilhante para placas e
marcação rodoviária. “Buscamos diversificar
o mercado porque para cada tipo de vidro existe
uma porcentagem de caco que pode ser usada”,
diz a diretora da empresa, Juliana Schunck.

Na Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela
lei 12.305 e regulamentada pelo decreto 7.404, não foram impostas metas para a reciclagem de embalagens e outros itens, como
lâmpadas e eletroeletrônicos, apenas procedimentos para o destino final desses materiais. No entanto, acredito que a definição de
metas exigiria de fabricantes, assim como ocorre na Europa, a tomada de medidas de incentivo à reciclagem.
Enquanto no Japão, nos Estados Unidos e na Europa a reciclagem de peças automotivas chega a 90%, no Brasil limita-se a
1,5%. Tal diferença tem por base a legislação desses países. No Japão, a Lei de Reciclagem de Automóveis prevê que, até 2015, 70%
dos itens contidos em um automóvel serão recicláveis. Na União
Europeia, a Lei de Reciclagem de Veículos (ELV em inglês) estipula
um índice de 95%. Isso é explicado porque, como na Europa as
próprias montadoras têm a responsabilidade de reciclar os automóveis que produzem, as fábricas são estimuladas cada vez mais a
utilizar materiais que facilitem o processo de reaproveitamento.
No Brasil, a logística reversa visa estabelecer a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A lei dispõe sobre a obrigatoriedade de estruturação e de implementação de sistema para as cadeias produtivas de agrotóxicos (resíduos e embalagem), pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes (resíduos e
embalagens); lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Para a sua implementação, o
governo nomeou em fevereiro o
Um dos grandes
comitê orientador, composto pedesafios à
los ministros do Meio Ambiente,
da Saúde, do Desenvolvimento,
implantação da
Indústria e Comércio, da Agricullogística reversa
tura, Pecuária e Abastecimento e
é a sua relação
da Fazenda. O papel desse comitê
será de definir prioridades, bem
com o sistema de
como o de aprovar o cronograma
gestão de resíduos,
para o lançamento de editais e deponto vital
terminar regras para o funcionamento do grupo técnico que atuapara o aumento
rá em auxílio às orientações. O
da reciclagem
comitê também avaliará impactos
socioeconômicos e revisará a necessidade dos pactos setoriais.
Dessa forma, deverá elaborar uma proposta que vai definir o cronograma de logística reversa para outro conjunto de resíduos, que
inclui as embalagens e os produtos que provoquem impacto ambiental e na saúde pública.
Além das dificuldades de adaptação da logística aos negócios já
estruturados e do compartilhamento dos custos dessa política,
um dos grandes desafios à implantação da logística reversa é sua
relação com o sistema de gestão municipal de resíduos, ponto vital para o aumento da reciclagem nos municípios: atualmente,
apenas 900 dos 5.564 municípios brasileiros possuem algum tipo
de coleta seletiva.
Outro ponto vital para a implantação da PNRS é a consciência
do consumidor, que “será obrigado a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos gerados e a disponibilizar adequadamente os resíduos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução”. Mais importante do que a destinação dos recursos para o setor é a consolidação de uma nova cultura em relação aos resíduos sólidos. Uma cultura, portanto, voltada à sustentabilidade social e ambiental, de forma a garantir qualidade de
vida à sociedade. ■
2ª Vara Cível - Juízo de Direito da 2.ª Vª da Comarca de Lençóis Paulista - Cartório do 2º Oficio - Edital Conhecimento Terceiros
Alterações ao Plano de Recuperação Judicial apresentado por Frigol S.A. e Frigol Administração e Participações Ltda. Autos:
2010.005460-8 - ordem: 1.317/10. Mario Ramos dos Santos, MM. Juiz de Direito da 2.ª Vª Comarca Lençóis Paulista, na forma da Lei,
Faz Saber, a todos, que as recuperandas apresentaram alterações ao plano de recuperação judicial, sendo determinada a publicação
deste para os credores possam ter a necessária ciência dos termos do aditamento antes da realização das assembléias gerais de
credores já designadas. Os credores poderão obter cópia das alterações ao plano de recuperação a ser submetido à deliberação da
assembléia junto a seção cível do Cartório do 2º Oficio Judicial da Comarca de Lençóis Paulista, sito à Av. Pe Salústio Rodrigues
Machado, 599, Jd Ubirama, CEP: 18.683-471, fone: 14-3264-4002 ou mediante consulta ao site www.frigol.com.br. A Assembléia Geral
de Credores está designada em 1ª convocação para o próximo dia 23.03.2011, às 13h00; 2ª convocação para o próximo dia 31.03.2011,
às 13h00. O edital convocando credores para a AGC disponível no DJE Caderno: Editais e Leilões, São Paulo, Ano IV, Edição 892, pág
163, 2ª Feira, 14.02.2011. E para que chegue o conhecimento de todos, expede-se o presente que será publicado no DJE e afixado no
átrio. Lençóis Pta., SP, 14.03.2011 (a) DTS, subscrevi. (a) Juiz de Direito.
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