
Esta publicação será destinada aos órgãos 

governamentais estadual, federal e municipal, 

legisladores, empresas do comércio de materiais 

recicláveis, fabricantes de máquinas de uso do setor, 

Ong’s, cooperativas de catadores, instituições 

de ensino, outros meios de comunicação e outros 

que manifestarem interesse no recebimento via 

postal ou eletrônica, sendo, ainda, disponibilizado 

no Site do SINDINESFA, INESFA e ANAP.
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O Boletim 5 R's é mais uma forma de 
apoio aos interesses comuns das entidades 
parceiras, è um meio de comunicação
redigido com simplicidade para fácil 
compreensão, que tem a finalidade de 
divulgar, orientar e levar informações 
dos setores representados a todos os 
envolvidos e interessados direta e 
indiretamente com o tema “reciclagem”.

Somos Elos de uma mesma Corrente
Um projeto importante se tornou realidade neste ano
As entidades representativas dos segmentos de sucatas 
metálicas, aparas de papel e papelão, entre outros 
materiais usados na composição do produto acabado das 
indústrias de reciclagem também conhecida como de 
transformação ou recicladoras, uniram-se para fortalecer 
a atuação em prol dos interesses das empresas do 
comércio atacadista de matérias recicláveis.
Nesta sinergia, estão coesos cinco órgãos representativos 
de classe do Comércio Atacadista de Materiais Recicláveis: 
ANAP - Associação Nacional dos Aparistas de Papel; 
ASCICLO - Associação das Empresas de Reciclagem do 
Estado de Goiás; INESFA - Instituto Nacional das 
Empresas de Preparação de Sucata Não Ferrosa e de 
Ferro e Aço; RECIBRÁS - Associação Brasileira das 
Empresas de Reciclagem e SINDINESFA - Sindicato do 
Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa e Não Ferrosa do 
Estado de São Paulo.
O esforço conjunto ocorre em momento oportuno da política 
e economia mundial, onde a reciclagem despertou a 
atenção para a necessidade de instituir ações que 
estimulem práticas sustentáveis. Nossas propostas de 
trabalho e iniciativas já apresentam resultados positivos 
em diversas frentes (Veja na página 2).



Editorial

              
As demandas da logística reversa, 
determinante ao êxito da PNRS, é 
desafiadora em um país de 
dimensões continentais como 
o Brasil. Embora os setores 
que comercializam materiais 
recicláveis estejam um passo à 
frente no que diz respeito ao 
gerenc iamento  de res íduos 
sólidos, para cumprir os prazos 
legais necessitarão investir em 
tecnologia e capacitação de 
recursos humanos. Justificam-se, 
portanto, os pleitos relativos à 
isenção tributária e incentivos 
econômicos e financeiros. Todos 
estão se mobilizando e o estudo 
que será encomendado junto a 
FGV - Fundação Getúlio Vargas, 
subsidiado por setores ligados ao 
comércio atacadista de materiais 
recicláveis e suas entidades 
representativas, será referência às 
muitas e necessárias medidas que 
devem ser adotadas para PNRS 
alcançar os objetivos propostos.
    

Esperamos ter respaldo junto aos 
órgãos governamentais e contar 
com o envolvimento participativo 
da sociedade, uma vez que não 
falta disposição ao comércio 
atacadista de materiais recicláveis 
para aportar investimentos e gerar 
novos postos de empregos para 
fazer com que a Lei 12.305/10 
seja de fato eficaz.

Pouco Tempo para
Muita Ação

Entidades Parceiras em Ação

Nossas propostas de trabalho 

e iniciativas já apresentam resultados positivos 

em diversas frentes

Temos um longo caminho a percorrer 
em curtíssimo espaço de tempo. 

5Rs

Exposucata 

Interação com catadores.

ANAP/ INESFA/SINDINESFA

Encontro com o...

Aguardamos 2013 com ansiedade. 
São muitos os desafios para que 
se cumpra a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), 
que, dentre outras determinações, 
torna obrigatório o fim dos lixões 
até 2014.
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- Em reuniões, são iden-

tificados problemas em 

comum e o grupo de tra-

balho formado pelas cinco 

entidades tem a missão de 

analisar, definir plano de 

trabalho e atuar na busca 

de soluções; 

- Em audiências com órgãos 

federais, estaduais e muni-

cipais, que se mostram mais 

receptivos e dispostos a com-

preender as prerrogativas 

das entidades e a impor-

tância da atividade dos 

representados em prol da 

melhoria do meio ambiente, 

apresentamos nossos pleitos;  

- Participamos ativamente 

das discussões relativas à 

PNRS - Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e estamos 

reivindicando desoneração 

tributária, incentivos eco-

nômicos e financeiros ao 

comércio atacadista de ma-

teriais recicláveis;

- Estudos técnicos e pesqui-

sas estão se tornando viá-

veis e serão fundamentais 

para que o Governo, os le-

gisladores e a sociedade 

possam compreender a par-

ticularidade de cada tipo 

de material reciclável e dos 

setores envolvidos na cole-

ta, seleção, preparação e 

comercialização dos mes-

mos, podendo, assim, emba-

sar proposições e tornar 

realidade legislações com 

vistas ao incremento da 

reciclagem no País. 

...secretário do Meio Ambiente Pedro Wilson, Goiânia (GO).



Sygecom Informática
O S e l o  d o  S o f t w a r e

Algumas ferramentas do sistema SAGI-Recicle

•Controle por Geolocalização de Fornecedores e Clientes

•Gestão completa de produtos, clientes, fornecedores, credores, compradores e vendedores

•Controle total de frota, combustível, motoristas, contêineres e coletas e embarques

•Informações confiáveis e automáticas de status de estoque e preço médio de compra e venda

•Gestão de caixa dinheiro, conciliação bancárias, cheques, contas a pagar e receber

•Relatórios, resultados e resumos de compras, vendas e financeiros

•Controle de funcionários

•Controle de notas fiscais eletrônicas e SPED FISCAL

•Controle de acessos de usuários e senhas

Integrações do sistema
• Integrações com balanças eletrônicas

• Impressoras de cheque

• Monitoramento de veículos (GPS)

• Coletores de dados para classificação (PALM)

• Câmeras de video

• Cancela eletrônica

• Portal do Fornecedor

www.sygecom.com.br sygecom@sygecom.com.br• 

(51) 3442-2345  (51) 3442-3975•
Rua Arthur Garcia, 271 - Bela Vista - Alvorada - RS

O Software mais Utilizado pelo setorda Reciclagem

Professor JOSÉ GOLDEMBERG

Na opinião do cientista, 
de forma diferenciada, mas harmônica, 

os diferentes setores 
- indústria, comércio e serviços - 

podem ajudar a resolver 
os problemas decorrentes das mudanças 

previstas com a implantação da 
PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos 

ENTREVISTA

A PNRS tem por finalidade resolver problemas da 

sociedade como um todo: se os resíduos sólidos não 

forem coletados e sua disposição final não for feita 

corretamente, eles irão degradar o meio ambiente e 

afetar a saúde da população. Na visão do professor 

Goldemberg, cientista que acompanha e participa 

ativamente nas questões relacionadas à preservação do 

meio ambiente, “diferentes setores: indústria, comércio 

e serviços, podem ajudar a resolver estes problemas de 

forma diferenciada, mas harmônica”.

Ele explica: 

–  A indústria deve, na medida do possível, fabricar 
produtos que sejam recicláveis;

– O comércio, que faz os produtos industriais chegarem 
à população, deve adotar processos para receber de 
volta produtos descartados, como baterias, celulares, 
produtos farmacêuticos vencidos, etc.

– Serviços, incluindo catadores, selecionarão os 
produtos que podem ser reciclados. O Poder Público 
deverá providenciar aterros sanitários adequados e em 
alguns casos gerar energia com resíduos orgânicos.

Um dos pontos analisados durante a entrevista se 
refere à Coleta Seletiva, que o professor Goldemberg 
considera ingrediente fundamental para que todos os 
cidadãos participem deste processo. Ele ressalta que 
“os catadores têm um papel essencial no processo de  
fazer a coleta seletiva funcionar” e sugere que o Poder 
Público encoraje a formação de cooperativas de 
catadores, cedendo espaços públicos e locais para 
coleta e seleção. Na opinião dele, “supermercados e 
outros grandes estabelecimentos, como shopping 
centers, deveriam ter postos de coleta adequados para 
receber o lixo, ou melhor, resíduos já previamente 
selecionados.”

Segundo o professor Goldemberg, políticas de 
incentivo e isenção tributária devem ser implantadas 
em algumas situações, como nos casos em que a 
coleta seletiva não gera produtos de alto valor, que 
compensem o trabalho de coleta e seleção. Na visão do 
cientista, incentivos e subsídios se refletirão em um 
pequeno encarecimento dos produtos reciclados, ele 
conclui explicando que “este é um custo que a 
sociedade terá que pagar para ter um meio ambiente 
mais saudável.”
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Total Apoio aos Catadores

O comércio atacadista de materiais recicláveis 

orgulha-se em ser há décadas parte integrante no 

fomento da atividade das cooperativas de catadores e 

saber que, finalmente, estamos caminhando rumo ao 

reconhecimento da importância daqueles que sempre 

fizeram e continuam fazendo muito pelo País e por 

toda a sociedade, com melhorias das condições de 

exercício do trabalho e renda.

Os catadores de materiais recicláveis, sejam 

organizados em cooperativas ou  independentes, são 

merecedores de elevado respeito e desenvolvem 

atividade indispensável ao meio ambiente, Prefeituras 

Municipais e para o êxito da PNRS - Política Nacional 

de Resíduos Sólidos.

Neste contexto, o comércio atacadista de materiais 

recicláveis alia-se na luta e defesa por ações que 

proporcionem condições dignas de trabalho aos 

profissionais que desempenham esta atividade.

O trabalho dos catadores, a exemplo do exercido por 

nossos representados, desonera os municípios e 

proporciona outros inúmeros e sabidos benefícios 

advindos da atividade com materiais recicláveis, 

colaborando para que presentes e futuras gerações 

tenham melhor qualidade de vida. 

Sindicato do Comércio Atacadista 
de Sucata Ferrosa e Não Ferrosa 
do Estado de São Paulo
Tel.: (11) 3251-0277
e-mail: sindinesfa@sindinesfa.org.br

Informativo 5 R´s - Órgão oficial de divulgação das Entidades Parceiras do Comércio Atacadista de Materiais Recicláveis:
 ANAP - ASCICLO - INESFA - RECIBRAS e SINDINESFA  

Rua Rui Barbosa, 95 - 5º andar - Bela Vista - CEP 01326-010 - São Paulo - SP 
 Fone: (11) 3251-0277  Fax: (11) 3251-0326 - e-mail: sindinesfa@sindinesfa.org.br 

Edição e Produção: G Martin Comunicação Integrada - Jorn. Resp.: Gracia Martin - MTB/SP 14.051 - Tel.: (11) 2414-2419
e-mail: gracia@gmartin.com.br

Autorizada a reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte.
As entidades parceiras e a G Martin Comunicação Integrada não se responsabilizam pelos conceitos emitidos em artigos assinados.

ENTIDADES PARCEIRAS
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Associação Nacional dos Aparistas 
de Papel 
Tel.: (11) 3831-0044 / 3641-1674
e-mail: anap@anap.org.br

Associação das Empresas de 
Reciclagem do Estado de Goiás
Tel.: (62) 3223-8151
e-mail: asciclo@asciclo.org.br

Instituto Nacional das Empresas de 
Preparação de Sucata Não Ferrosa e 
de Ferro e Aço
Tel.: (11) 3251-0277
e-mail: sindinesfa@sindinesfa.org.br

Associação Brasileira das Empresas 
de Reciclagem
Te.: (41) 3349-0303
e-mail: secretaria@recibras.org.br



Poder de trituração
Metso Recycling é uma das líderes mundiais do mercado de equipamentos para 
trituração de resíduos sólidos. Com mais de 500 trituradores em operação em todo 
o mundo, você pode contar com os benefícios de nossa experiência na área de 
trituração de uma grande gama de resíduos sólidos.

Nos contate para obter maiores informações sobre nossos produtos e serviços:
Metso Brasil Ind. e Com. LTDA - Avenida Independência, 2500 - Iporanga, Sorocaba - SP 
Tel. (15) 2102-1782
www.metso.com/recycling � recycling@metso.com


