
Saiba como 
optar pelo eco 
condução ou 
eco driving

Arcelormittal 
inicia a compra 
de sucata de 
ônibus

A evolução 
do comércio 
de resíduos 
agregado ao 
oferecimento de 
serviços

Outubro 2019



Nos últimos anos, a indústria automotiva vem 
produzindo veículos com características cada 
vez mais sustentáveis, com baixo consumo de 
combustível e menor emissão de poluentes. 
No entanto, muitos motoristas acabam não 
aproveitando esse potencial. 

Conhecida como ecodriving, a eco condução 
é um estilo de dirigir marcado por hábitos mais 
ecológicos, seguros e eficientes, que permite 
tirar o maior proveito possível do potencial dos 
veículos. Afinal, a forma de dirigir é tão importante 
quanto as possíveis características ecológicas que 
um carro possa ter.

A ecodriving tem entre seus principais objetivos 
a busca pela redução do consumo de combustível, 
o que contribui diretamente para menos gastos 
ao fim do mês e a otimização de recursos de sua 
frota. Com uma condução mais eficiente, também 
é possível reduzir a emissão de gases poluentes, 

Em um momento em que os problemas 
socioambientais estão em evidencia, a 10º edição 
do Energiplast – Fórum Brasileiro de Reciclagem 
Energética com Ênfase em Plásticos, propôs uma 
reflexão acerca da cadeia produtiva do plástico, o 
evento ocorreu no dia 25 de setembro de 2019, na 
FIERGS, em Porto Alegre. Abordando o panorama 
atual da indústria de reciclagem brasileira, seus 
avanços e desafios, bem como promover debates 
sobre novas tecnologias e cases nacionais e 
internacionais de relevância para a economia 
circular do plástico.

A atividade no mercado de reciclagem vai além da 
simples relação de venda e compra de um produto. 
Quem atua nessa área também se beneficia com 

Evento do Energiplast discute futuro da 
reciclagem no País.

além da emissão de gases do efeito estufa, como 
dióxido de carbono, um dos principais responsáveis 
pelo aquecimento global. 

A eco condução também ajuda a diminuir os 
problemas mecânicos nos caminhões de sua frota, 
e consequentemente, os casos de acidentes. Afinal, 
um estilo de dirigir mais consciente e ecológico 
contribui para viagens cada vez mais seguras, 
confortáveis e econômicas. Existem algumas dicas 
para realizar a eco condução: verificar a pressão 
dos pneus, dirigir com velocidade constante, usar 
as marchas corretamente, frear antecipadamente, 
realizar a manutenção periódica e evitar excesso 
de carga. Ecodriving é basicamente a ideia de 
pensar em mobilidade e no meio ambiente quando 
o assunto é segurança diária, envolvendo boas 
práticas de direção e manutenção adequada do 
automóvel para evitar o consumo desnecessário 
de combustível.

Saiba como optar pela eco condução
ou eco driving

os chamados “ativos intangíveis” como ganho de 
marca, prestigio e reputação. Porém, apesar das 
campanhas intensivas que ocorrem atualmente 
defendendo o descarte correto, ressaltando a 
importância do reaproveitamento de materiais, 
as empresas que trabalham com itens reciclados 
sustentam que é preciso também promover o uso 
desses artigos entre os consumidores finais. 

Entre os cases da edição, destaque para o projeto 
chileno Atando Cabos, que recicla resíduos plásticos 
da indústria pesqueira no sul do Chile (Patagônia), 
como cordas, redes e boias e os transformam em 
produtos como latas de lixo, paletes ou caixas 
para frutas.  A empresa recicla em torno de 800 
toneladas por ano, sendo que para 2019 a meta é 



ROUBO
DE CARGAS

Diante da realidade da violência nas estradas, 
investir em recursos e processos para proteger suas 
cargas é cada vez mais fundamental para todos os 
caminhoneiros. 

A ação de quadrilhas especializas em roubos de 
cargas resultou, em 2018, no registro de mais de 
22 mil ataques a motoristas em todo o país. O 
prejuízo com a perda de cargas e veículos chegou 
a cerca de R$ 2 bilhões. Apesar de ainda assim 
ser um número alto o roubo de cargas diminuiu 
14,45% no Brasil. 

chegar a um patamar de 1,2 mil toneladas e para 
2020 alcançar até 2 mil toneladas. 

O CEO e fundador da companhia chilena Atando 
Cabos (Grupo Comberplast) Francisco Cruz, enfatiza 
que não é possível ir contra uma imagem de um 
animal marinho preso em um artefato plástico, 
então não se pode nadar contra a corrente. Segundo 
o executivo, o problema não está no material e sim 
no modelo econômico que é linear, da utilização 
única e do descarte, sem reaproveitamento. 

A preocupação com o reaproveitamento de 
materiais tende a crescer, porque a demanda 
por produtos se elevara com o aumento da 
população mundial. É esperado que até 2050 
sejam adicionados outros 2 milhões de indivíduos 
no planeta, o que equivale a seis vezes a população 
atual dos Estados Unidos e duas vezes e meia a 

O roubo de cargas tornou-se, nos últimos seis 
anos, um modelo de negócio para quadrilhas de 
traficantes de drogas e facções criminosas por 
causa da vulnerabilidade das estradas, das falhas 
de segurança pública das cidades e do alto valor de 
retorno das mercadorias.  A região Sudeste é onde 
acontece a maior parte dos roubos, sendo Rio de 
Janeiro e São Paulo os dois estados mais afetados, 
o pico de roubos ocorreu em 2017. 

Cerca de 78% dos roubos de cargas registrados 
ocorrem em áreas urbanas. Os ataques em rodovias 

O ÍNDICE DE ROUBO DE CARGA NOS CENTROS URBANOS E NAS 
ESTRADAS CRESCE BASTANTE. ESTIMA-SE QUE OCORRAM TRÊS 
ASSALTOS OU FURTOS A CADA HORA.

população da Europa. 
Assim como a reciclagem mecânica, existe 

também a opção da reciclagem energética. 
Segundo o Sindicato das Indústrias de Material 

Plástico no RS (Sinplast–RS) o evento Energiplast 
visa estimular as pessoas a investir no segmento 
da reciclagem, como iniciativas de valor. Porém 
não possuem controle dessa natureza ao certo, 
mas é possível notar em depoimentos esparsos, 
vez ou outra que determinadas pessoas passaram 
a empreender no segmento por indução do que 
ouviram na palestra. 

Com a ênfase da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, com a divulgação dos modernos sistemas 
de reciclagem e com a utilidade de bens produzidos 
a partir da reciclagem, esse processo tende a 
aumentar expressivamente.



representam 22% do total. No caso dos crimes nas 
cidades, a maioria dos ataques ocorre pela manhã, 
enquanto nas rodovias, o maior volume de roubos 
é registrado no período da noite. 

Em levantamento feito por um comitê de cargas 
do Reino Unido, apontou que o Brasil ocupa o 7º 
lugar no ranking de roubo de cargas entrem 57 
países analisados. 

Alguns levantamentos indicam que os 
produtos mais roubados durante o último ano foi 
produtos alimentícios, cigarros, eletrodomésticos, 
combustíveis, produtos farmacêuticos, bebidas, 
autopeças, têxteis e confecções, além de produtos 
químicos. Pensando na importância desse assunto, 
é possível citar algumas dicas para evitar o roubo 
de cargas.

1.   TREINE SEUS COLABORADORES:

2.   EVITAR O TRANSPORTE NOTURNO:

3.   UTILIZE FERRAMENTAS DE GEOLOCALIZAÇÃO:

4.   PLANEJE ROTAS DE MENOR RISCO: 

5.   MANUTENÇÃO EM DIA: 

Por serem os primeiros alvos em caso de roubos, os motoristas precisam ser instruídos quanto aos 
cuidados básicos em relação à segurança. Evite problemas futuros capacitando seus colaboradores 
contra qualquer tipo de ameaça, para que saibam como reagir caso sejam vítimas de algum crime.

Muitos roubos de carga acontecem no período noturno, quando as estradas estão mais vazias, com 
menor visibilidade e os motoristas estão mais cansados e, consequentemente, com déficit de atenção. 
Portanto, sempre que possível, é preferível optar pelo transporte diurno. Caso não for possível evitar 
as viagens à noite, uma alternativa é tentar realizar o trajeto em comboio, manter-se próximo a outros 
veículos é mais seguro.

A melhor solução contra esse tipo de crime é ver a tecnologia como aliada e investir no rastreamento 
da sua carga. Ter a informação da localização da carga permite a transportadora dar apoio imediato aos 
motoristas sobre eventualidades no trajeto, ajudando a evitar roubos. A geolocalização também pode 
ajudar em outras etapas do setor logístico, como controle do estoque, expectativa da chegada de cargas, 
entre outras funcionalidades.

Obviamente, a melhor maneira de evitar um roubo de carga é não passar por áreas de risco. A maioria 
das estradas e cidades possuem pontos ondem costumam ocorrer assaltos, sendo possível evita-los em 
algumas situações. Quando menos você puder passar por locais assim, menor será o risco para a carga, 
o veículo e você.

Veículos em bom estado, com sua manutenção em dia, evitam paradas inesperadas durante a viagem, 
em acostamentos ou locais não previstos. É crucial manter um controle e acompanhamento constante 
das revisões a serem realizadas em toda a frota, a fim de antecipar problemas mecânicos e de usabilidade.



Arcelormittal inicia a compra
de sucata de ônibus.

Benefícios que um software de gestão 
traz para a sua empresa.

A Siderúrgica ArcelorMitall firmou contrato com 
a JR Diesel, empresa especializada no desmonte 
de veículos pesados, para fornecimento de sucata 
de São Paulo. O projeto abrange a perspectiva 
de implementação de um grande programa 
de reciclagem de veículos que trará benefícios 
econômicos, ambientais, de saúde e de segurança 
pública. Trata-se da primeira compra em grande 
escala de sucata de aço oriunda de desmonte de 
veículos feita pela ArcelorMittal. 

Esse primeiro contrato firmado entre as duas 
empresas prevê a reciclagem das carcaças de 
57 ônibus, já em andamento, adquiridos de 
concessionarias de transporte urbano de São 
Paulo, isso deve render 1,1 mil toneladas de sucata 
de aço, matéria prima para os fornos elétricos 
das plantas da ArcelorMittal no País. Já as peças 
e partes recuperáveis dos ônibus serão revisadas, 
identificadas, inscritas em sistema de rastreamento 
e vendidas no mercado formal de peças usadas 
pela JR Diesel.

O final de ano é um período de muitas 
particularidades. Um dos processos característicos 
dessa época do ano e que gera preocupação é o 
fechamento anual das contas e da contabilidade 
da empresa. A falta de controle na gestão e 
administração do negócio pode influenciar, 
negativamente, para o fechamento de uma 
empresa. O ERP ajuda a reverter esse quadro.

Quando falamos de software de gestão podemos 
entender como um sistema composto por um 

O sucesso dessa primeira experiência deverá 
se desdobrar em um programa estruturado de 
reciclagem pelas empresas, já que outros 2,5 mil 
ônibus poderão ser desmobilizados ao longo dos 
próximos meses na cidade de São Paulo em função 
da proibição da circulação dos veículos fabricados 
antes de 2008. A estes se somarão carros fortes 
que atingirão o limite da idade de uso estabelecida 
pelos próprios frotistas como economicamente 
viável, e que, por lei, não podem ser vendidos e 
precisarão ser destruídos. 

Para a ArcelorMittal, a parceria traz uma série 
de vantagens. O aço é infinitamente reciclável 
e a sucata é essencial para o funcionamento dos 
fornos elétricos da empresa. Atualmente, sua 
oferta no Brasil é menor do que a demanda do 
mercado. A reciclagem do aço vem também ao 
encontro das políticas de sustentabilidade e de 
promoção da economia circular implementadas 
pela ArcelorMittal.

conjunto de programas integrados e combinados 
entre si, cujas partes ou etapas funcionam de forma 
harmônica e completa, cujo objetivo é gerar dados 
e informações consistentes para o gerenciamento 
da empresa. Ele trata-se de uma importante 
ferramenta de trabalho que permite, administrar e 
gerenciar melhor o seu negócio.   

Entre os principais benefícios dessa visão 
integrada de gestão do negócio para as micro e 
pequenas empresas, estão:



1.   REDUÇÃO DE CUSTOS:

2.   MELHORIA NO CONTROLE DOS PROCESSOS:

3.   AGILIDADE E OTIMIZAÇÃO NOS PROCESSOS:

4.   SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:

5.   REDUÇÃO DE FRAUDES:

A redução de erros significa menos tempo perdido. E, no mundo corporativo, tempo perdido equivale 
a dinheiro desperdiçado. Dentro de uma empresa, otimização operacional sempre significa economia. 
Ter informações sobre a produtividade de todos os aspectos do negócio é fundamental para descobrir 
desperdícios e oportunidades de ajuste financeiro.

Com a utilização de um sistema de gestão integrada todos os seus processos estarão suportados e 
controlados por ferramentas informatizadas.

Os processos estarão mais ágeis e transparentes podendo ser visualizado por todos. Além de ágil, o 
sistema inteligente permite o aumento na produtividade e a otimização nos processos da empresa. Isso 
porque os resultados podem ser monitorados e controlados.

A adoção do sistema de gestão ERP garante mais segurança nos dados, já que a integração de 
informação de informações evita extravios e fraudes.

Essa proteção nos leva a mais um ponto, empresas com inteligência de negócio baseada na tecnologia 
estão menos suscetíveis a tentativas de fraude. 

Realizar o fechamento anual da empresa com eficiência e dados confiáveis é essencial para que o gestor 
possa verificar e analisar a viabilidade do negócio. Os relatórios apontam com precisão se a empresa está 
obtendo lucro e os números que comprovam o resultado seja positivo ou negativo. A partir destes dados, 
é possível tomar as melhores decisões para seu negócio. 

O fechamento anual é um balanço de tudo que se passou na empresa durante o ano, mês a mês e 
mostra qual a situação econômica e financeira do negócio. É um processo que pode gerar duvidas, 
mas traz muitos benefícios. Ele é um instrumento importante para demonstrar e analisar o momento da 
empresa, por isso, deve ser realizado com dedicação e segurança.

Empresas do futuro não se preocupará apenas 
em fabricar, vender e distribuir. O interesse pela 
conservação do meio ambiente fará com que elas 
também sejam responsáveis pelo recolhimento, 
tratamento e reciclagem dos resíduos de seus 
produtos.

Existe uma clara tendência de a legislação 
ambiental caminhar no sentido de tornar as 
empresas cada vez mais responsáveis por todo o 

A evolução do comércio de resíduos 
agregado ao oferecimento de serviços.

ciclo de vida dos seus produtos. Isso significa ser 
legalmente responsável pelo seu destino após 
a entrega aos produtos aos seus clientes e pelo 
impacto que estes produzem ao meio ambiente. 
Diante da realidade do comercio mundial, as 
iniciativas relacionadas a logística reversa têm 
trazido consideráveis retornos para as empresas.  

Apesar de ainda bem longe do ideal em 
gerenciamento de resíduos, alguns movimentos 



de modernização do mercado brasileiro têm 
conseguido aplicar um pouco as previsões mais 
críticas e catastróficas. Se ainda 70% das quase 
3 milhões de toneladas anuais de resíduos 
são dispostos inadequadamente em lixões ou 
em qualquer lugar, pelo menos em termos de 
oferta de alternativas corretas para destinar e 
destruir resíduos, de empresa especializadas em 
gerenciamento.

Uma tendência modernizadora nas principais 
empresas de gerenciamento de resíduos é a oferta 
dos serviços de gerenciamento global de resíduos. 
Trata-se da terceirização completa dos serviços 

Desde 2016 a Reciclamp integra o quadro de 
fornecedores da empresa de cosméticos Natura, a 
maior do mundo a receber a cerificação do Sistema 
B, movimento criado nos EUA que reconhece 
empresas que aliam lucro a preocupação 
socioambiental.

O selo do Sistema B certifica a sustentabilidade 
social e ambiental em todas as etapas de produção 
do negócio, da matéria prima a governança. Para 
receber o certificado em 2014, a Natura passou por 
um processo criterioso, que incluiu fornecimento 
de informações e evidencias, visitas técnicas e 
entrevistas. 

Com o fortalecimento do mercado de reciclagem 
a meta parcial da Natura é que no próximo ano, 
50% dos resíduos gerados pelas embalagens 
de cosméticos sejam reciclados.  Desde 2016, 
as embalagens dos produtos são feitas de PET 
100% reciclado, também temos linhas que são 
produzidas com material de origem renovável. 
Atualmente, são mais de 100 opções de produtos 
com refis. 

Outro objetivo da Natura para o próximo ano 

de manuseio, acondicionamento, armazenagem, 
reciclagem e destinação de toda a game de 
resíduos, desde os recicláveis até os mais perigosos. 
No Brasil, os gerenciadores lentamente começam 
a fechar contratos importantes e, de maneira 
ininterrupta, fazem propostas a todos os tipos de 
clientes. 

As empresas de gerenciamento de resíduos 
encontraram uma maneira de se diferenciar das 
demais. E essa maneira nada mais é que oferecer 
serviços de terceirização, além de comercializar 
seus produtos eles passam a oferecer serviço, 
facilitando assim a vida dos seus clientes.

é que 50% do portfólio de produtos nacionais 
tenha embalagens eco eficientes, isso significa, 
com pelo menos metade da composição formada 
por materiais recicláveis ou que não contenham 
plástico. Todas essas ações de reciclagem 
contribuem ainda para outro ponto sensível 
da estratégia para cumprir o plano da visão de 
sustentabilidade 2050, em que a Natura propõe 
observar a emissão relativa de gás carbônico 
por produto fabricado, para, a partir daí, reduzir 
o impacto gradualmente e gerar o “impacto 
positivo”. 

Mas, para alcançar o objetivo, a Natura terá que 
coletar e destinar para reciclagem uma quantidade 
de material maior do que aquele descartado 
após o consumo de seus produtos. Todas essas 
ações são feitas porque entendemos que, somos 
responsáveis por todo o ciclo de vida do produto 
comercializado, incluindo uma fase pós-consumo, 
que ainda representam nosso maior desafio e 
também outras atividades do setor. O objetivo 
da Natura é gerar impactos sociais e ambientais 
positivos.

Natura aposta na reciclagem para 
buscar ousado plano socioambiental.

A NATURA PRETENDE, ATÉ 2050, COLETAR E DESTINAR PARA A 
RECICLAGEM UMA QUANTIDADE DE MATERIAL MAIOR DO QUE 
AQUELE DESCARTADO APÓS O CONSUMO DE SEUS PRODUTOS.



Ação da Heineken paga consumidores 
que levarem vidro para reciclagem.

O grupo Heineken, segunda maior cervejaria do 
país, para incentivar os consumidores a descartar 
resíduos de forma correta, lançou uma ação ao redor 
da cidade de São Paulo.  O grupo disponibilizou 
nove máquinas que trituram garrafas de cerveja 
de vidro, em unidades dos supermercados da Rede 
Pão de Açúcar e Extra. 

A iniciativa batizada de “Volte Sempre”, foi feita 
em parceria com a Méliuz, startup brasileira de 
cashback. Para essa iniciativa especifica, a cada 
garrafa reciclável de vidro inserida na máquina, o 
cliente receberá R$ 0,10 em compras no aplicativo 
do startup. Ao completar R$ 20,00 de saldo, o valor 
poderá ser resgatado para a conta corrente ou 
poupança, sem custos adicionais.  

O projeto considera todo o ciclo de logística 
reversa do vidro, do início ao fim. A tecnologia 
desenvolvida para a máquina permite que ela se 
comunique com um parceiro logístico quando 
atinge 70% da sua capacidade de lotação, gerando 

Um dos principais problemas ambientais do 
mundo contemporâneo é, sem dúvida, a grande 
quantidade de resíduos gerados pela população. 
Junto com isso, aparece um problema ainda maior, 
que é a falta de reaproveitamento desses produtos. 
A necessidade de investir e trocar conhecimento 
sobre o setor da reciclagem, tratamento de lixo e 
tecnologia se torna cada vez mais evidente. 

Porém dependendo do tipo de resíduo solido, 
os custos com a reciclagem no Brasil extrapolam 
os custos com a produção de materiais novos, 
tornando esse mercado pouco atrativo para as 

um pedido de retirada. 
A atividade que está em fase piloto terá duração 

de três meses e busca promover o descarte correto 
desse tipo de resíduo. Além disso, a iniciativa 
engloba ainda uma campanha com 300 bares 
no bairro Moema, em São Paulo, que visa levar 
conhecimento e conscientizar os consumidores 
sobre a maneira certa de descartar os resíduos de 
vidro. 

Em alguns desses bares e de forma itinerante, 
uma das máquinas da 4Glass será disponibilizada 
para que os clientes dos estabelecimentos tenham 
acesso e conheçam a ação que estará acontecendo 
nos supermercados. 

A coleta desses materiais será feita por 
motociclistas. Eles levam o vidro acumulado 
ás cooperativas parceiras que cuidam do 
beneficiamento do vidro e dão continuidade ao 
processo de reciclagem, vendendo o material a 
MassFix, empresa de gestão de resíduos de vidro.

empresas. A dependência do interesse do setor 
privado para a garantia da reciclagem no Brasil 
é um grande gargalo. Entretanto, se por um lado 
falta interesse por parte do setor industrial, por 
outro o Estado não cumpre a sua parte e falha no 
investimento em infraestrutura para garantir o 
descarte adequado dos resíduos gerados no país. 

As feiras de reciclagem são fundamentais para 
o crescimento industrial do setor de reciclagem e 
a conscientização da população em geral sobre 
educação ambiental.  Porém é possível notar que os 
recursos ainda são muito limitados, porque o novo, 

A importância de investir em 
feiras de reciclagem.



EVENTO LIXO ZERO.

as indústrias, o comercio e as empresas públicas, 
ainda não se conscientizaram da importância da 
prevenção ambiental. 

Conforme conversado com o organizador da 
Feira Expo Recicla, Marcos Albuquerque, podemos 
entender melhor como funciona o investimento nas 
feiras de reciclagem e a sua importância. A ideia de 
realizar a Expo Recicla surgiu com o propósito de 
desenvolver o setor de reciclagem e conscientizar 
a população a respeito da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, coleta seletiva, logística reversa, 
economia circular e eliminação dos lixões com a 
criação de usinas de reciclagem geração de energia. 

Marcos afirma que o setor da reciclagem 
continua sendo bastante promissor, afinal existe 
matéria prima em grande quantidade, mas a área 
ainda bastante castigada por falta de incentivos 
governamentais. O que ainda precisa ser feito é ter 
o reconhecimento do poder público, entendendo 

Na sexta feira dia 18 de outubro ocorreu o Painel 
de Abertura da Semana Lixo Zero Porto Alegre 
2019. O evento foi realizado na UFO Space Plaza, em 
Porto Alegre. Foram 10 dias dedicados a discussão 
e a reflexão sobre a gestão de resíduos sólidos e 
o conceito Lixo Zero em diversos segmentos da 
sociedade. Essa é a 5º edição do evento na capital 
gaúcha. Esse ano, o evento vai acontecer em mais 
de 100 cidades, onde ocorrerão centenas de ações 
itinerantes. 

O projeto internacional Waste International 
Alliance chegou ao Brasil em 2010 e ganhou 
o nome de Instituto Lixo Zero Brasil. Com isso, 
começou a ser realizada a Semana do Lixo Zero, 
um período anual de palestras e ações gratuitas 
e acessíveis para toda a população conhecer das 
práticas mais simples as mais modernas em termos 
de sustentabilidade.

Durante o evento foi possível acompanhar 
debates sobre a gestão de resíduos em POA, 
seus principais problemas, soluções possíveis e 
elaboração de novas soluções. 

O tema foi introduzido e mediado pelo 
ambientalista Lucas Fontes, curador do projeto 
Green Thinking, um dos selecionados para o evento 

que trabalhamos dentro do desenvolvimento 
sustentável que corresponde o tripé, econômico, 
social e ambiental. Trabalhamos na redução da 
poluição dos lenções freáticos, reduzindo a poluição 
dos gases de efeito estufa, reaproveitando todos 
os resíduos (economia circular), evitando doenças 
epidemiológicas e reciclando todos os resíduos 
sólidos para serem transformados em produtos 
acabados, evitando assim a extinção de materiais 
primas que são finitas.

É possível notar que o investimento nas feiras 
cresceu ao passar do tempo, mas ainda é muito 
pouco, considerando a grande utilização de recursos 
naturais pelas indústrias de transformação, sem 
passar pelo processo de reciclagem. É importante a 
agregação de mais setor para a realização de uma 
grande feira nacional, mesmo porque os setores 
devem cumprir a PNRS – Lei 12305 de agosto de 
2010.

Internacional Lixo Zero – We Are. Durante o evento 
de abertura, o UFO Plaza será posto de coleta dos 
seguintes resíduos: Eletrônicos, Lâmpadas usadas e 
óleo de cozinha. 

Também foi abordado os seguintes temas: 
Resíduo, economia circular, ODS da ONU, lei da 
compostagem urbana instalada em Florianópolis, 
dados sobre reciclagem, lixo zero, sustentabilidade, 
desigualdade social e principalmente educação. 

FOI UM MOMENTO PARA GRANDES REFLEXÕES POLÍTICO-SOCIAIS 
QUANTO Á SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS. REUNINDO 
VÁRIOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE QUE PUDERAM INSTIGAR A 
CONSCIÊNCIA SOBRE ESSE TEMA.



É preciso entender que não existe lixo e sim 
resíduos, cada vez mais é preciso investir na 
educação desde pequeno.

Durante o evento ocorreu a debate com alguns 
convidados entre eles temos: Germano Bremm 
Secretário Municipal do Meio Ambiente e da 
Sustentabilidade – SMAMS, Annelise Steigleder 
Promotora da Justiça do Rio Grande do Sul – 
MPRS, Natália Pietzsch empreendedora social 
e idealizadora da empresa Arco (Ações para 
Reciclagem e Compostagem), Luís Henrique 

representante do Centro de Triagem Vila Pinto, 
Fabíola Pecce idealizadora da Pasárgada – Oficina 
de Sustentabilidade e Cláudia Horbe gerente de 
comunicação da Rede Plaza.

A Semana Lixo Zero procura concretizar vários 
ODS, pois a questão dos resíduos é um sintoma 
de vários aspectos tratados por esses objetivos: 
desigualdade social, saneamento, preservação 
da vida aquática e terrestre, consumo consciente. 
Quando falamos de lixo, estamos tratando tudo 
isso.

Conheça um 
pouco do nosso 
Team Sygecom.
Nessa parte iremos apresentar um pouquinho dos nossos colaboradores durante os próximos 

informativos. A cada edição, teremos uma entrevista com um determinado funcionário, contando um 
pouco da sua trajetória e curiosidades desde que chegou na Sygecom.

Dorcelina Machado – Gerente Financeira

Durante esse mês foi possível conversar com a gerente financeira da Sygecom mais conhecida como 
dona Doti que faz parte da empresa há mais de quinze anos. Ela conta que no início da empresa ela era 
a responsável pela parte da faxina e aos poucos também se tornou a responsável por fazer os almoços 
para os funcionários.  

Dona Doti conta que sempre gostou muito da área financeira, 
inclusive antes de começar a trabalhar na Sygecom ela sempre atuou 
nesse setor inclusive em outros empreendimentos que a família 
possuiu. Com o passar do tempo Dona Doti começou a aprender como 
funciona o sistema financeiro da empresa e se tornou responsável 
pelo setor. Durante esses quinze anos ela comentou que foi possível 
notar um enorme crescimento e evolução no desenvolvimento da 
empresa. 

A Dona Doti é uma pessoa muito querida por todos, sempre 
com seu bom humor e dedicação, ela afirma que gosta muito de 
trabalhar aqui e principalmente gosta muito do que faz. Sempre 
desenvolve seu trabalho com muito amor. Também comenta que 
sempre gostou muito dessa relação de carinho que todos têm com 
ela e principalmente o respeito que sempre existiu. Afinal isso é 
fundamental para um ambiente agradável.



NOVIDADES DO SISTEMA

MOSTRAR FILIAL NA TELA DO PAGFOR:

PARÂMETRO PARA BASE CÁLCULO DE IRFR (RPA):

Dentro da tela do Pagfor foi criado uma fileira especifica para mostrar a qual filial o documento 

pertence. A atualização está disponível a partir da versão 8.6.3 do sistema Sagi.

Na versão 8.6 do sistema, foi criado um parâmetro para cálculo de IRFR (RPA). Onde é possível definir 

a base de cálculo do IRFR para frentista.

Essa coluna do nosso informativo é especialmente para os nossos clientes que desejam anunciar a 

venda de equipamentos, veículos e imóveis específicos para a reciclagem. Para participar basta entrar 

em contato com o nosso Team Sygecom.

Empresa Seletiva anuncia a venda de alguns equipamentos abaixo. Para mais informações entre em 

contato com Ricardo através do telefone (18) 99795-7316.

ATENÇÃO, NÃO PERCAM
ESSAS OPORTUNIDADE!



Prensa Tesoura Semi Fixa – JCG 600 SF. 

Especificações: Potencia de Corte: 600 toneladas.

Força do Cilindro Compactor: 120 toneladas. 

Força da Tampa - 1ª Compressão: 
270 Toneladas - 3 x 90 Toneladas 

Força da Tampa - 2ª Compressão: 
270 Toneladas - 3 x 90 Toneladas 

Força do Cilindro Compactador: 120 Toneladas 

Dimensões da Boca de Corte: 800 x 600 mm 

Potência Motor Principal: 420 HP 

Capacidade do Reservatório de Óleo 
Hidráulico: 2000 Litros 

Medidas Gerais: C x L x A 13667 x 2500 x 4000 

Dimensões da Caixa de Compactação: 
Aberta - 6000 x 2400 x 800 mm 

Fechada: 6000 x 800 x 600 mm 

Controle Remoto: De Série 

Peso Bruto Total: 52 Toneladas

Valor: R$ 1.800,000

Voltador Tilter JVC – 20Z 

Versões: Diesel ou Elétrico.

Basculante ou Angulo de 90º 

Potência do Motor Principal. Vide Versão:
Elétrico - 25 KW Diesel - 75 Cavalos - Cummins  

Pressão Hidráulica de Trabalho: 265 KG/cm² 

Balança digital: Células de 30 Toneladas de Série 

Escada de Inspeção: De Série 

Container de Operação: Container de 20” 

Controle Remoto: 

De Série Braço Hidráulico para Fechamento 
de Portas. Vide Versão:
De Série - Basculante - Ambos os Lados De Série - 
Angulo 90º - Um Lado  

Obs: Faltando Motor e Bomba 

Valor: R$ 120.000



Bitrem Librelato 

Caminhão

Diesel 

Ano 2004.

Valor: R$ 42.000

Carreta Rollon Rollof

3 eixos G30

Diesel

Ano Carreta: 2012

Ano Rollon: 2013

Valor: R$ 100.000



Prensa Compactadora Movel – JCH 200 M. 

Força dos Cilindros da Tampa - 1ª Compressão: 
160 Toneladas - 2 x 80 Toneladas

Força dos Cilindros da Tampa - 2ª Compressão: 
160 Toneladas - 2 x 80 Toneladas 

Força do Cilindros Compactadores: 
260 Toneladas - 2 x 130 Toneladas 

Dimensões da Câmara de Compactação - C x L x A: 
Aberta - 5000 x 2300 x 600 mm
Fechada - 5000 x 1000 x 600 mm 

Pressão Hidráulica de Trabalho: 250 BAR 

Potência do Motor: 320 Cavalos JCH - 200 M 

PLC: Siemens 

Tempo do Ciclo:  60 Segundos 

Peso do Equipamento: 36.8 Toneladas 

Dimensões do Fardo Prensado - C x L x A: 
1000 x 600 x Variável mm 

Controle Remoto: opcional 

Valor: R$ 1.300.000

Caminhão Garra Sucateira

Rollon On Off Grimaldi Cabinado.

Ford Cargo 2429 L

Ano 2013

Diesel

Quilometragem: 212010

Valor: R$ 265.000



Prensa compactadora – JM 

Potência do Motor Principal: 
160 Toneladas - 2 x 80 Toneladas

Bombas Hidráulicas HYDROMATIK/REXROTH: 
160 CC Caudal Variable 

Gerenciamento Hidráulico: Digital 

Dimensões da Câmara de Compactação - C x L: 
Aberta - 1700 x 1100 mm
Fechada - 1400 x 1100 mm 

Força do Cilindro da Comporta: 13 x 2 

Toneladas Pressão Específica de Prensagem: 
155,55 KG/cm² 

Tempo do Ciclo Vázio: 30 Segundos 

Peso do Fardo:  85 / 90 KG 

Valor: R$ 1.300.000

Liebherr 934

Manipulador Liebherr 934

Ano 2008

Valor: R$ 150.000



Caminhão Mercedes 2013 Rollon Off

Caminhão Mercedes 

Diesel

Valor: R$ 105.000

Caminhão Mercedes

Ano: 1970

Diesel

Valor: R$ 30.000



Caminhão Wolksvagem Worker 26-260 
– Traçado – Rollon Off.

Rollon off G25

Ano: 2011

Diesel

Eventos

WASTE EXPO BRASIL
ESTAREMOS PRESENTE NA WASTE EXPO BRASIL 2019! 

O evento é o mais significante ponto de encontro e o principal evento comercial no país sobre Gestão 
de Resíduos Sólidos, reuni milhares de profissionais e técnicos do setor, ambientalistas, empresários e 
gestores públicos de todo o país. A feira irá ocorrer nos dias 12 a 14 de novembro no Expo Center Norte 
- Pavilhão Amarelo em São Paulo. 

A Sygecom irá participar do evento, apresentando seus produtos aos participantes deste grande 
evento anual. A equipe de organização da feira está muito entusiasmada com a próxima edição da 
Waste Expo Brasil, que será a maior e melhor edição já realizada. A feira aumentou cerca de 30% em 
área de exposição em relação as outras edições, tem uma quantidade maior de expositores do Brasil e 
principalmente de outros países, com bastante procura e interesse do público. 



VENHA VISITAR O NOSSO ESTANDE!

O Sindinesfa vai realizar o Seminário “Desenvolvimento do Setor de Reciclagem e a Reforma Tributária”, 
no dia 13 de novembro de 2019, quarta-feira, as 12h40 (credenciamento) em paralelo a feira Waste Expo 
Brasil.  O evento ocorre no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, em São Paulo.  

Para participar da palestra basta comparecer com antecedência no local e informar que deseja 
participar do evento promovido pelo Inesfa e Sindinesfa. O evento é gratuito, sua inscrição para acessar 
a feira pode ser realizada através do seguinte link http://www.wasteexpo.com.br/


