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Parceria com a
Reciclus reforça pilar
estratégico do GPA
Uma empresa que respeita o
meio ambiente. É assim que o
GPA, um dos maiores grupos
varejistas do País, detentor de
marcas como Pão de Açúcar,
Extra, Assaí e Compre Bem, quer
ser percebido pela comunidade.
“A parceria com a Reciclus só
vem reforçar o conceito, já que
a sustentabilidade é um dos
pilares estratégicos da companhia”, afirma Thays Rosini,
Gerente de Meio Ambiente
e Sustentabilidade.

A cooperação começou em
outubro de 2017, quando os
primeiros coletores começaram
a ser instalados nas lojas do
Extra Hiper. Atualmente, 48 lojas
da marca são pontos de entrega
Reciclus e estão distribuídas
pelos estados de São Paulo,
Minas Gerais, Paraíba, Mato
Grosso, Paraná, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro,
Piauí e no Distrito Federal.
“O planejamento é ter um
total de 100 coletores até
o final do ano.

A parceria é extremamente
importante para que o descarte
das lâmpadas seja realizado de
forma ambientalmente correta
e o consumidor tem trazido esse
tipo de material para as lojas
todos os meses”, diz Thays.
Segundo a executiva do GPA,
apesar de tratar-se de um
resíduo que exige atenção
(lâmpada fluorescente), a
companhia não teve receio de
aderir ao programa Reciclus.
“Acreditamos que esse tipo de
iniciativa valoriza a companhia
frente ao consumidor. Primeiro
porque nosso cliente busca por
este tipo de serviço de descarte
correto de materiais nas lojas.
Inclusive temos outros programas, como as estações de
reciclagem, por exemplo, com
volume coletado expressivo de
materiais”, avalia. “Além disso, ao
facilitar o acesso à logística reversa
de lâmpadas, o GPA reforça o
seu posicionamento como uma
empresa que respeita o meio
ambiente e tem na sustentabilidade uma de suas prioridades”,
completa a executiva.
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Programa Reciclus ultrapassa
os 500 pontos de coleta
O programa Reciclus ultrapassou
no dia 18 de junho de 2018 a marca de 500 pontos de coleta em
80 cidades de 21 estados, mais o
Distrito Federal, totalizando 543
pontos, instalados de norte a sul
do País. Os números evoluem a
cada semana.
Os estados atendidos e o respectivo número de coletores são:
Alagoas (19); Amazonas (5); Bahia
(6); Ceará (10); Distrito Federal
(35); Espírito Santo (4); Goiás
(13); Maranhão (6); Minas Gerais

(39); Mato Grosso do Sul (4);
Mato Grosso (4); Pará (1); Paraíba (10); Pernambuco (9); Piauí
(3); Paraná (67); Rio de Janeiro
(26); Rio Grande do Norte (9);
Rio Grande do Sul (56); Santa
Catarina (29); Sergipe (3); e São
Paulo (185).
O cronograma de implantação
segue os critérios técnicos
indicados no Acordo Setorial,
como número de habitantes, área
urbana, densidade populacional,
domicílios com energia elétrica,

poder aquisitivo, infraestrutura
viária e acessibilidade. Em 2018,
considerado o ano II do cronograma, estão previstos mais 747
pontos de coleta em 46 cidades.
Ao longo de 2017, o programa
Reciclus recolheu 43 toneladas
de lâmpadas, sendo aproximadamente 28 toneladas de compactas e 15 toneladas de tubulares,
totalizando uma quantidade
aproximada de 296 mil unidades,
das quais 192 mil compactas
e 104 mil tubulares. A taxa de
quebra mantém-se perto de zero,
reforçando a eficiência e segurança dos coletores.
O número de associados também
vem crescendo e atualmente a
Reciclus conta com 74 empresas.

Reciclus na convenção APAS
A Reciclus esteve presente com
um estande no APAS Show 2018,
um dos maiores eventos supermercadistas do País, realizado no
Expo Center Norte, em São Paulo
(SP), entre os dias 7 e 10 de
maio de 2018.
No estande do programa, o público pode conhecer mais sobre a
logística reversa de lâmpadas fluorescentes, os endereços de coleta disponíveis, as vantagens de
ser um ponto de entrega (que não
tem custo para o comércio), e ter
contato com o coletor Reciclus,
desenvolvido especialmente para
proteger os resíduos, evitando
quebras e garantindo a segurança
no manuseio e no transporte.
Feira APAS em São Paulo
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Feira Expolux em São Paulo

Reciclus na Expolux 2018
A Reciclus marcou presença no
principal evento voltado ao mercado de iluminação na América
Latina, a Expolux (Feira Internacional da Indústria da Iluminação),
que ocorreu entre os dias 24 e 27

de abril de 2018, em São Paulo (SP),
e que em sua 17ª edição tinha a
expectativa de atrair mais de 25
mil visitantes. Em seu estande, a
equipe da Reciclus demonstrou
as vantagens da logística reversa

de lâmpadas fluorescentes pósuso, tanto para o meio ambiente,
quanto para o comércio, que não
paga nada para ser um ponto de
entrega.

Reciclus na Feira Abrampa
Com o objetivo de demonstrar
como o programa de logística
reversa de lâmpadas fluorescentes está sendo implantado
em todo o País, a Reciclus participou, entre os dias 25 e 27 de
abril de 2018, em Porto Alegre
(RS), da Feira Abrampa 2018,
que integra a programação
do XVIII Congresso Brasileiro
do Ministério Público de Meio
Ambiente, correalizado pelo
Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul.
No estande da Associação, a
equipe da Reciclus atendeu o
público do evento – membros
do Ministério Público, advoga-

dos, magistrados, empresários,
professores, órgãos ambientais, profissionais técnicos,
estudantes e especialistas –,
informando sobre a iniciativa,
que envolveu diversos segmentos da sociedade e atende à
determinação da PNRS (Política
Nacional de Resíduos Sólidos),
a Lei Federal nº 12.305/2010
que fala na responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de

vida dos produtos e na logística
reversa (LR) como soluções
para o descarte correto de itens
que podem causar danos
ao meio ambiente.
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Encontro Nacional de Sustentabilidade

Willian Gutierrez, gerente de Operações da Reciclus, no Encontro Nacional de Sustentabilidade

Mais de cem representantes do
Sistema Comércio estiveram
reunidos no primeiro Encontro
Nacional de Sustentabilidade,
realizado nos dias 6 e 7 de junho
de 2018, no Rio de Janeiro. O
encontro discutiu as práticas
sustentáveis desenvolvidas
pelas instituições do setor e as
inovações e tecnologias ecoeficientes que vêm mitigando os
impactos ambientais das ações

empresariais do comércio,
gerando oportunidades para
ganhos de negócio.
Um dos pontos debatidos foi a
Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) e a aplicação da
logística reversa em diferentes
atividades do comércio.
Entre os palestrantes estava
Willian Gutierrez, gerente de
Operações da Reciclus, que
falou sobre o descarte de

lâmpadas e questões operacionais que têm dificultado a
implementação do programa
em municípios brasileiros e
conclamou os representantes
das Federações do Comércio a
buscarem maior aproximação
com o programa, de forma a
ampliar a adesão das lojas à
implantação de PEVs (pontos
de entregas voluntárias).
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Reciclus participa da 16ª reunião
do Grupo Técnico de Trabalho
Meio Ambiente (CNC)

Grupo Técnico de Trabalho Meio Ambiente (CNC)

Especialistas na área ambiental,
empresários e representantes
de Federações do Comércio
do País debateram, no dia 18 de
maio de 2018, em Brasília (DF),
os avanços das ações do governo e do setor privado em favor
do desenvolvimento sustentável, durante a 16ª reunião do
Grupo Técnico de Trabalho Meio
Ambiente (GTT-MA).
Os negócios sustentáveis fazem
parte de um novo modelo
empresarial e o ambiente com-

petitivo exige que as empresas
tenham uma mudança de postura na redução dos impactos
ambientais, por meio de práticas
que favoreçam o meio ambiente
e gerem benefício econômico
e social sem a necessidade
de investimentos elevados.
No meio corporativo, essa colaboração da CNC é percebida,
especialmente pela participação
efetiva na construção de políticas públicas, com o suporte de
profissionais com expertise nos

Reciclus em Ponta
Grossa (PR)

a população de Ponta Grossa, que poderá agora realizar
o descarte adequado desses
materiais, evitando a destinação
de metais pesados para o aterro,
além de aumentar a segurança
aos recicladores, que têm contato direto com os resíduos destinados à coleta seletiva”, afirma
o secretário de Meio Ambiente,
Paulo Eduardo Oliveira de Barros.
Ao receber o coletor, a assessora
técnica da diretoria do Tozetto,
Carolina Tozetto Fanchin,

Desde o início do mês de maio
de 2018, o município paranaense
de Ponta Grossa conta com três
pontos de entrega de lâmpadas
fluorescentes pós-uso da Reciclus. Os coletores foram implantados nas unidades dos Supermercados Tozetto – Oficinas,
Jardim Carvalho e Uvaranas.
“Este é um grande avanço para

temas de interesse.
Um exemplo desse envolvimento do setor privado é o programa
Reciclus. Por isso, o Acordo
Setorial de Lâmpadas foi o tema
da palestra de William Gutierrez, gerente de Operações da
Associação, na reunião, onde
também estava presente
o presidente da Reciclus,
Márcio Quintino.
Segundo Gutierrez, uma das
principais dificuldades para implementar o programa Reciclus
é o fato de as grandes redes não
abrirem pontos de coleta em
grande quantidade. Gutierrez
explicou como as lojas podem
participar: cedendo espaço de
1m² no interior do estabelecimento para alocação do coletor.
Lojas que não tiverem pontos de
entrega voluntária (PEV) podem
participar por meio de ações de
divulgação do programa, educação e orientação ao consumidor, indicando, por exemplo,
os pontos mais próximos ou
o site da Reciclus para localização dos endereços.

destaca que é preciso que todos
os segmentos da sociedade
façam a sua parte para proteger
o meio ambiente. “O comércio
tem esse papel de facilitar e realizar a ponte entre o gerador de
resíduos e a destinação correta
dos materiais. Acreditamos que
haverá uma boa adesão, porque
já havia uma demanda da população por esse tipo de iniciativa”,
conclui a executiva.
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20ª Semana do Meio Ambiente – Fiesp
O Gerente de Operações da
Reciclus, Willian Gutierrez, participou do seminário “A Indústria
Recicla – Sistemas de Logística
Reversa em operação no Brasil –
Resultados e Gargalos”, organizado pela Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo), entre os dias 5 e 8 de
junho de 2018, como parte da
programação da 20ª Semana
do Meio Ambiente.
O objetivo da Federação com
o evento, que já é tradicional,
é apresentar os setores que
possuem programas de logística
reversa de produtos e embalagens, abordando os resultados
alcançados, avanços do processo e principais desafios relacionados à operacionalização

20ª Semana do Meio Ambiente – Fiesp

dos sistemas.
Ao falar pela Reciclus, o executivo explicou como funciona o
programa, os desafios enfrentados em sua implementação,

importância da adesão do
comércio para ampliar os pontos
de coleta, cidades atendidas,
assim como volume coletado e
cronograma previsto para 2018.

O Boletim Reciclus é uma publicação da Reciclus (Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação),
associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas com o objetivo de promover o Sistema
de Logística Reversa.
Seu objetivo é divulgar a iniciativa e envolver toda a sociedade e a cadeia produtiva em um grande movimento estruturado de coleta de
lâmpadas ao final de seu uso e sua destinação final ambientalmente adequada.

Acesse
reciclus.org.br
e saiba como participar e associar-se.
Siga-nos nas redes sociais
Facebook /reciclusoficial
Twitter @reciclus

