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Vivemos em uma época na qual a geração de resíduos sólidos é crescente em todo o mundo 
e os recursos naturais são cada vez mais escassos. No cenário atual, a adoção de práticas 
mais conscientes de produção e consumo e de modelos de negócio que tragam em seu pilar o 
conceito de economia circular é inadiável. 

O tradicional modelo de economia linear, baseado na lógica pouco sofisticada de extração, 
fabricação e descarte (“take, make, waste”), dá lugar à economia circular, que busca, 
prioritariamente, a preservação dos recursos naturais, a redução de desperdícios, a 
prolongação da vida útil dos materiais e sua manutenção no ciclo produtivo por mais tempo. 
É nesse contexto que a reutilização e a reciclagem são ferramentas de grande relevância, 
trazendo um novo olhar para os resíduos sólidos. 

Assim, a gestão adequada de resíduos sólidos e a implantação e aperfeiçoamento de sistemas 
de logística reversa, conforme exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), são de 
suma importância. A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

Com esse objetivo, a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) e a Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de Alumínio (ABRALATAS) decidiram firmar, junto ao Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), o Termo de Compromisso (TC) para o Aperfeiçoamento do Sistema de 
Logística Reversa de Latas de Alumínio para Bebidas e criar a entidade gestora Recicla Latas, 
por ocasião de sua retirada do Acordo Setorial de Embalagens em Geral.

Em cumprimento à PNRS, o referido TC foi assinado em 10 de novembro de 2020, com 
vigência de 5 (cinco) anos e abrangência nacional, sendo uma importante iniciativa da Agenda 
de Qualidade Ambiental Urbana, no âmbito do Programa Lixão Zero do MMA. Dentre as 
ações previstas no TC, destacamos a manutenção do elevado índice de reciclagem de latas de 
alumínio para bebidas, em patamar de 95%. A partir dessa medida, pretende-se que o Brasil 
mantenha a posição de um dos maiores recicladores de latas de alumínio no mundo.

O presente relatório traz os resultados das ações executadas, em cumprimento aos 
compromissos assumidos no TC, e o desempenho da entidade gestora Recicla Latas, em 2021, 
no Ano 01 de sua existência.  

APRESENTAÇÃO 
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1.1. O Cenário 
da Gestão de 
Resíduos no Brasil

1. Introdução

A geração de resíduos sólidos é crescente em todo 
o mundo, tornando urgente a busca de alternativas 
de não geração, redução, reutilização e reciclagem 
dos materiais. No Brasil, o cenário não é diferente. 
De  acordo com dados da Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE), no ano de 2020, que demonstra que 
a geração de resíduos sofreu forte influência da 
pandemia causada pelo Coronavírus, foram gerados 
aproximadamente 82,5 milhões de toneladas de RSU 
(ou 225.965 toneladas diárias)¹. Isso representa uma 
média de 1 kg de resíduo por dia por cada cidadão 
brasileiro. 

O modelo de economia linear até então vigente em 
nossa sociedade não tem mais espaço, sendo que 
a adoção de modelos circulares, que priorizam o 
reaproveitamento dos materiais e sua manutenção 
no ciclo produtivo por mais tempo, deve ser a forma 
de se pensar os negócios atualmente. O conceito 
de economia circular deve ser incorporado desde a 
etapa da concepção do produto, visando gerar menos 
resíduos e desperdício, aumentar o uso de materiais 
reciclados e fortalecer a cadeia recicladora. Nesse 
cenário, a gestão adequada de resíduos sólidos, 
com a implantação de sistemas de logística reversa 
eficientes, conforme exige a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei nº 12.305/2010-, é mais 
do que necessária. 

Aliada ao modelo de economia circular, existe hoje 
outra agenda que ganha relevância em diversas 
esferas e que exige soluções práticas para que os 
negócios sejam mais valorizados: a agenda do ASG 
(ou ESG, na sigla em inglês), que orienta a adoção das 
melhores práticas ambientais, sociais e de governança 
para um futuro de sucesso em todos os setores da 
economia. Nesse ponto, dada a sua transversalidade, 
a gestão adequada e integrada de resíduos sólidos, 
com a racionalização do uso de recursos naturais, 
permeia todos os pilares dessa nova agenda, o que 
demanda a sua inclusão prioritária nos novos modelos 
de negócio.
¹Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil da Abrelpe, 2021 - pág. 16. 
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Nesse contexto, destacamos os inúmeros benefícios ambientais e sociais gerados pelo uso das  la-
tas de alumínio para bebidas. Considerando tratar-se de um material 100% reciclável, o uso de latas 
de alumínio recicladas contribui positivamente para a redução da utilização dos recursos naturais, 
mitigando emissões de gases do efeito estufa (CO2eq) em relação à produção de alumínio primário. 

Conforme o estudo de Análise de Ciclo de Vida (ACV), que avaliou todas as fases da produção e da 
distribuição da lata, realizado pelo Centro de Tecnologia de Embalagens (Cetea/Ital; 2015), em um 
cenário referência em que o índice de reciclagem fosse 98%, considerando todo o ciclo de vida da 
lata, promover-se-ia a redução de 71% de consumo de energia, 65% no de água e 93% na utilização 
de bauxita. A emissão de CO2eq cai 71% nesse mesmo cenário, sempre tendo como comparação a 
produção de 100% de matéria-prima virgem². 

Esses fatores, aliados ao ciclo de vida curto das latas de alumínio, à malha logística de coleta e à 
estrutura de reciclagem existente hoje, construída pelas empresas do setor, somados ao alto valor 
de mercado do material³, torna a logística reversa da lata de alumínio para bebidas uma referência 
nacional e mundial.  

O ciclo de vida da lata - período entre ela ser produzida, envasada, comercializada, consumida, des-
cartada, coletada e reciclada - tem duração média de 60 dias, tornando a matéria-prima disponível 
para um novo ciclo produtivo. 

É a economia circular em ação, como observa Eunice Lima, presidente da Recicla Latas: 

“Há 15 anos, o Brasil é um dos líderes mundiais na reciclagem de latas de alumínio para bebidas 
com um índice médio de 95%, representando um case de sucesso no país. Por ter um ciclo de 
vida curto e alto valor intrínseco, a lata de alumínio atrai diversos elos da cadeia e remunera to-
dos eles. Além dos aspectos econômicos e sociais, a reciclagem aumenta a sustentabilidade dos 
processos, poupa recursos naturais cada vez mais escassos, diminui emissão de gases de efeito 
estufa, fomenta o empreendedorismo e, sobretudo, é uma importante oportunidade de inclusão 
social. A reciclagem tornou- se, portanto, uma modalidade de negócios essencial na busca pela 
economia circular, sendo um instrumento fundamental de gestão ambiental e inclusão social”. 

²  Análise de viabilidade técnica e econômica da Logística Reversa de Latas de Alumínio para Bebidas. Parecer LCA. LCA Consultores. 2020.

³ De acordo com o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil da Abrelpe, 2021, Tabela 4, Pág. 39, o preço médio (em R$/KG) do alumínio em 2019 foi de R$ 3,05.

Figura 1.  Ciclo de vida das latas de alumínio para bebidas.
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1.2. A Entidade 
Gestora Recicla Latas 

A Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) e a Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alumínio (ABRALATAS) firmaram, com o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), o TC para o Aperfeiçoamento do Sistema de Logística Reversa de Latas de 
Alumínio para Bebidas, em 10 de novembro de 2020, com objetivos e metas espe-
cíficos para a reciclagem dessa embalagem, como se passará a ver nos próximos itens 
deste relatório.

O referido TC possui abrangência nacional, prevalecendo sobre aqueles firmados 
em âmbito estadual ou municipal, e tem por objetivo principal o cumprimento das 
seguintes metas: 

Figura 2. Evento de assinatura do TC de Latas de Alumínio para Bebidas com o Ministério do Meio Ambiente.

Diante do cenário demonstrado no item anterior e visando ao aperfeiçoamento do 
sistema de logística reversa de latas de alumínio para bebidas, a garantia da taxa 
elevada de reciclagem do material e a consolidação do conceito de responsabilidade 
compartilhada da PNRS, as associações e empresas que atuam no mercado de latas 
de alumínio para bebidas decidiram reunir esforços e criaram a entidade gestora 
Recicla Latas.
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Tabela 1. Metas do termo de compromisso.

(Cláusula Oitava, parág. único, Cláusula Terceira, parág. único e Cláusula Quarta, parág. único) 
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para a sociedade

METAS DO TERMO DE COMPROMISSO. 

METAS PRAZO STATUS 

Constituir a pessoa jurídica da entidade 3 meses da assinatura do TC, gestora e estabelecer sede e demais condicionada à aprovação Atendida meios necessários ao cumprimento do dos órgãos competentes programa. 

Realizar campanhas de educação 
ambiental, em meio digital, Duas campanhas 
em geral, sobre o impacto ambiental das Atendida 
embalagens e a destinação correta de 

por ano 

resíduos. 

Elaborar "Guia de Boas Práticas" para 
cooperativas, pequenos e médios 18 meses da 

Em recicladores e cadastrar cooperativas assinatura do TC 
andamento nas áreas de atuação dos centros de (maio/2022) 

coleta para distribuição do guia. 

Garantir a compra da sucata de lata Ação contínua Atendida disponível no mercado. 

Realizar cursos on-line de capacitação 
técnica de gestores públicos municipais 
e apoiar projetos que promovam a Ação contínua Atendida 
implantação dos planos municipais de 
gestão de resíduos. 

Garantir a manutenção do percentual 
histórico médio nacional de reciclagem Ação contínua Atendida 
de latas de alumínio no patamar de 95%. 

Auditar e divulgar o percentual de 31de março Atendida reciclagem da lata de alumínio. de cada ano 

Disponibilizar informações sobre 31de março sistema de logística reversa de latas de Atendida 
alumínio no SINIR. de cada ano 

Publicar relatório anual com 
31de março informações sobre o cumprimento das Atendida 

metas do Termo de Compromisso. de cada ano 



Em outubro foi divulgado o vídeo de lançamento da Entidade Gestora (https://www.youtube.
com/watch?v=a2XhucAWmZU), dando início às atividades nas redes sociais da entidade.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 20 de julho de 2021 e que contou com a participação 
das associações ABAL e ABRALATAS, foi constituída a Entidade Gestora, responsável pelo 
atendimento das ações presentes no TC. Na oportunidade, Eunice Lima foi eleita presidente do 
Conselho Diretor da Entidade, tendo como suplente Mario Fernandez, ambos representando os 
recicladores de latas. Cátilo Cândido assume a vice-presidência, representando os produtores de 
latas, tendo como suplente Guilherme Canielo. Em ato posterior, a Recicla Latas ainda nomeou 
Renato Paquet, CEO da Polen - Solução e Valoração de Resíduos, como secretário executivo da 
Entidade Gestora.

Tabela 2. Cargos na Entidade Gestora Recicla Latas.

1.2.1. Criação da Entidade
Gestora Recicla Latas
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Membros Recicla Latas 
Nome Cargo na Entidade Gestora Instituição 

Eunice Lima Presidente Novelis do Brasil 

Cátilo Cândido Conselheiro 
Fabricantes de Latas de 
Alumínio para Bebidas 

Guilherme Canielo Conselheiro 
Fabricantes de Latas de 
Alumínio para Bebidas 

Mario Fernandez Conselheiro ReciclaBr 
Renato Paquet Secretário Executivo Polen 

https://www.youtube.com/watch?v=a2XhucAWmZU
https://www.youtube.com/watch?v=a2XhucAWmZU
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O design da parte superior da Lata foi utilizado para transmitir o conceito de 
reciclagem infinita da embalagem de alumínio, e ao mesmo tempo reforçar o pilar 
de atuação da Recicla Latas na economia circular. 

A formalização da criação da entidade gestora Recicla Latas ocorreu juntamente 
com a expedição de seu CNPJ (Anexo A1), no mês de novembro de 2021. Abaixo, 
apresentamos os dados que formalizam a criação da entidade. 

Entidade Gestora Recicla Latas 
CNPJ: 44.286.376/0001-800
Endereço comercial: Rua Humberto I, 220, 5º andar - Vila Mariana - São Paulo - 
CEP: 04018-030
Telefone: (11) 5904-6450
Site: https://www.reciclalatas.com.br/
E-mails: contato@reciclalatas.com.br e secretarioexecutivo@reciclalatas.com.br 
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(Atendimento à Cláusula Quarta do TC).

O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 
Resíduos Sólidos (SINIR) é coordenado e articulado pelo MMA 
com a finalidade de disponibilizar anualmente à sociedade o 
diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no país e é um dos 
principais instrumentos de avaliação e reformulação das ações 
de implementação da PNRS.

Em atendimento ao instrumento, a entidade gestora irá dis-
ponibilizar anualmente as informações sobre a gestão do sis-
tema de logística reversa das latas de alumínio para bebidas, 
de modo a facilitar o acesso aos dados pela população e possi-
bilitar a avaliação dos resultados e acompanhamento das me-
tas e ações previstas no TC. Os dados disponibilizados farão 
parte de um conjunto de informações que serão consolidadas 
para elaboração de um panorama nacional sobre a gestão de 
resíduos sólidos e também irão promover uma maior efetivi-
dade ao princípio da publicidade e do direito fundamental de 
acesso à informação.

Estarão disponíveis no site do SINIR (https://sinir.gov.br/com-
ponent/content/article/2-sem-categoria/494-logistica-re-
versa-latas-aluminio-bebidas) os dados relativos ao índice de 
reciclagem das latas de alumínio de 2021, explicando quantas 
latas foram comercializadas e recicladas, bem como o site da 
entidade gestora, onde será possível ver todas as informações 
relevantes e acompanhar as ações da mesma. 

1.2.2. Divulgação de 
informações no SINIR
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2. Ações e Resultados - Ano 01

Descarte Adequado

Consumo Consciente

2.1. Comunicação

»

»

17



(Atendimento às Cláusulas Oitava e Nona do TC).

O site da Recicla Latas está no ar no domínio 
https://www.reciclalatas.com.br/ contendo:
- localização dos Centros de Coleta (mapa, 
endereço e dados de contato);
- as associadas participantes do TC; 
- conteúdo do curso de capacitação;
- relatório anual.

Redes Sociais

https://www.instagram.com/reciclalatas/
https://www.facebook.com/reciclalatas
https://www.linkedin.com/showcase/reciclalatas/
https://www.youtube.com/channel/
UCFlDem4DhfdvGiKNaVWQydw

2.1.1. Canais de 
Comunicação 
Digitais
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2.1.2. Comunicação 
com a imprensa

Disponível em: https://valor.globo.com/um-so-planeta/noticia/2022/01/17/
setor-de-aluminio-cria-gestora-para-reciclagem-de-lata.ghtml
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Valõi-
Setor de alumínio cria gestora 
para reciclagem de lata 
Abal e Abra latas unem-se na formação da Reada Latas, gestora que 111sa coordenar ações para 
melhor.ar o descarte correto da embalagem do metal 

Por Ana Paula Machado, do Valor 
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A Assoclaçao Brasileira do Alumínio (ABAI.J e a Associação dos 
Fabricantes de La@s de AJumínio (Abralatas) criaram uma enlidtKie 
gestora para coordenar os projetos e medidas para reciclagem de 
embalagens em .:ilumínio no país, a Recicla latas Segundo o executivo 
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Reciclagem de Latas de alumínio bate recorde no Brasil em 2020 
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ABAL e Abralatas criam entidade 
gestora prevista em 
compromisso de log'stica 
reversa 
Nova en tidade ;ituará lílil gestão dos olJjd ivos prev,stos 110 Termo de 

Compromisso da l ogíst ica Reversas das l .atas de Alumínio para Bebidas 

Nova entidade quer aprimorar 
ainda mais a logística reversa de 
latinhas de alumínio no Brasil 
Criada pela ABAL e Abra latas, instituição reúne empresas responsáveis pelo 

alto índice de reciclagem da embalagem no pais. já ult rapassando os 97% 

~~....,oo 
Papo responsável 

D · l:IIICI 
POLÍTI CA PÚ BLICA 
"A política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que as indústr ias de embalagens s~o as respons.lveis 
pela logíst ica reversa. o setor. ent~o. criou uma entidade gestor a. a Reciclalatas. que passa a trabalhar com o 
setor para garantir que os 95% acordados com o MMA sejam cumpridos. Com 97% de reciclagem, o 
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Recicla Latas lança site e evolui 
com ações firmadas com o MMA 
Entidade ainda promove campanhas e realiza primeira capacitação de 

gestores públicos 
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2.1.3. Comunicação 
com associados

(Atendimento à Cláusula Décima do TC).

A comunicação com os associados visa, além da divulgação do programa, informar 
sobre a obrigatoriedade do cumprimento de medidas, prazos e metas previstas no TC.

O programa foi divulgado amplamente entre os associados da entidade gestora via 
e-mail marketing interno das empresas (Figura 3), sites institucionais, bem como di-
vulgações via WhatsApp para todos os cadastrados e mídias sociais (Facebook, 
Instagram, LinkedIn e Twitter) dos associados.

No ano de 2021, a ABAL e ABRALATAS divulgaram amplamente o TC entre seus 
associados.

Figura 3. E-mails marketing enviados pela 

ABAL e Abralatas para seus associados para 

divulgação do programa. 

22/03/2022 19:52 E-mail de Polen - Criada Entidade Gestora do Termo de Compromisso das Latas de Alumínio para Bebidas

Cristiane Caetano <cristiane@brpolen.com.br>

Criada Entidade Gestora do Termo de Compromisso das Latas de Alumínio para Bebidas
1 mensagem

vanessa@abralatas.org.br <vanessa@abralatas.org.br> 18 de março de 2022 16:43 Para: Cristiane Caetano <cristiane@brpolen.com.br>

Criada Entidade Gestora do Termo de Compromisso das
Latas de Alumínio para Bebidas
Mais um passo importante foi dado para operacionalizar o Termo de Compromisso das Latas
de Alumínio para Bebidas na última terça-feira (20/07).

Com a presença virtual dos presidentes das associadas fundadoras da Abralatas, Carlos Pires
(Ball), Maurício Bannitz (Ardagh), Paulo Dias (CanPack) e Wilmar Arinelli (Crown Embalagens),
além dos presidentes das recicladoras de latas de alumínio, Mario Fernandez (Grupo
ReciclaBR) e Francisco Pires (Novelis), foi criada a Entidade Gestora responsável por gerir o
Programa de Aperfeiçoamento do Sistema de Logística Reversa da Lata de Alumínio para
Bebidas, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A Entidade foi constituída segundo a seguinte composição:

Associadas Fabricantes de Latas
Ardagh, Ball, CanPack e Crown Embalagens
Conselheiros: Cátilo Cândido (titular) e Guilherme Canielo (suplente)

Associadas Recicladoras
Novelis e Grupo ReciclaBR
Conselheiros: Eunice Lima (titular) e Mario Fernandez (suplente)

Os membros do Conselho Diretor terão mandato de 02 (dois) anos, sendo a Presidência
exercida por 01 (um) ano pela Eunice Lima, com Cátilo Cândido na Vice-Presidência.

A Abralatas acompanhará a execução dos trabalhos da Entidade Gestora e manterá todos os
Associados informados.

Enviado por abralatas@abralatas.org.br

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=be00f7ffb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727668038411506000&simpl=msg-f%3A17276680… 1/2
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ABAL e Abra latas dão mais um passo no atendimento ao 
Termo de Compromisso da Logística Reversas das Latas de 

Alumínio para Bebidas 



2.1.4. Outras iniciativas                                                                                                   

Ações humanitárias e doações

A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 comprometeu a principal fonte de ren-
da de catadores de materiais recicláveis. De acordo com o levantamento do Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), aproximadamente 800 mil profissionais atuam 
nesse setor. 

Diante desse cenário, a Abralatas, associada da Recicla Latas, promoveu a doação de cestas bási-
cas, contribuindo com a redução do impacto social dessas famílias. 

Catadores de materiais recicláveis de 37 cooperativas de todas as regiões do país foram bene-
ficiados entre os meses de junho e agosto de 2021 com a distribuição de 3.540 cestas básicas, 
contemplando o total de 1.180 famílias. A ação foi desenvolvida em parceria com o Movimento 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR/Ancat) e o Programa Mesa Brasil Sesc, 
maior rede de bancos de alimentos da América Latina, para a distribuição de parte das cestas. 

Saiba mais em: jornaldiadia.com.br/parceria-entre-mesa-brasil-sesc-e-abralatas-beneficia-cata-
dores-de-materiais-reciclaveis

“Temos clareza do papel que a nossa entidade pode desempenhar neste momento de pandemia, em 
que muitas cooperativas e famílias de catadores foram afetadas. A parceria com o Mesa Brasil Sesc se 
tornou essencial para todos nós neste momento”, explica o presidente executivo da Abralatas, Cátilo 
Cândido.
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Figura 4. Distribuição de cestas básicas pela ação desenvolvida pela Abralatas em parceria 
com o MNCR/Ancat e o Programa Mesa Brasil Sesc.

A Novelis, também associada da Recicla Latas, desenvolveu iniciativas para apoiar catadores e 
cooperativas a supera rem as dificuldades impostas pela pandemia e doou cestas básicas, vales-
-refeição, uniformes, equipamentos de proteção e demais itens, conforme distribuição abaixo. 

Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) 
Itens: 1.760 cestas básicas de alimentos para catadores/as

Aplicativo Cataki
Itens: 560 vales-alimentação para catadores/as de São Paulo

Associação Reciclázaro
Itens: Vales-alimentação, cestas básicas, uniformes e equipamentos de proteção para 37 
cooperativas de todas as regiões do país, atendendo a um total de 2.068 cooperados/as.

“Suportar nossa cadeia de suprimento e as pessoas que a compõem faz parte da nossa responsabilida-
de como empresa-cidadã.  A reciclagem da lata de alumínio faz parte do modelo sustentável de negó-
cios da Novelis", afirma Eunice Lima, na função de diretora de Comunicação e Relações Governa-
mentais da Novelis.
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2.2. Educação Ambiental 
da Sociedade 

2.2.1. Descarte Adequado 

(Atendimento às Cláusulas Sétima e Oitava do TC).

O TC exige que sejam realizados investimentos em educação ambiental, através do 
apoio ou da realização de campanhas de comunicação em canais online para a sociedade 
em geral, visando à conscientização sobre a importância de considerar o impacto ambi-
ental das embalagens e da correta destinação de resíduos.

Foram realizadas duas campanhas educativas nos canais de comunicação digitais da 
Recicla Latas (Facebook, Instagram e LinkedIn) com duração de um mês cada. A primeira 
campanha focou no consumidor consciente, destacando o impacto ambiental do pro-
duto como um critério de escolha para a compra, e a segunda campanha foi direcionada 
para a orientação sobre o descarte adequado do resíduo. 
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Campanha de Descarte Adequado 

841.294 61 
Impressões Publicações 

Desde 2005 o Brasil apresenta um indice 
histórico de reciclagem das latinhas de 
alumínio, se mantendo acima de 95~! 

Em 2020 esse índice foi de 97.4~ C.t 

Siga a nossa página e fique por dentro do 
mundo da Recid agem1 

R•clcla 

lll:DIII 
Há 15 anos 

com o lnd,ce de rec,clogem da 
l.tt.l de alurnmlo acima d~ 95q. 

Dados referente às campanhas de descarte adequado realizadas pela: Recicla Latas, Abralatas e Cada Lata Conta . 
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2.2.2. Consumo Consciente        

https://www.youtube.com/watch?v=RF0VgTOv_NA&ab_channel=ReciclaLatas
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2.2.3. Outras 
iniciativas

Foram realizadas também 
campanhas sobre o consumo 

consciente e descarte adequado 
por meio de um novo programa 

chamado Cada Lata Conta 
(https://cadalataconta.com.br) que 

visa aumentar a conscientização da 
sociedade sobre a reciclagem das 
latinhas. Pela primeira vez fora da 

Europa, o Programa foi lançado, em 
dezembro de 2021, em evento de 

inaugura ção com ações presenciais 
junto ao público no Parque Villa-

Lobos, em São Paulo/SP. 

Figura 5. Promotores descartando as latas recolhidas durante o evento 
de lançamento do programa Cada Lata Conta.

Figura 6. Evento de lançamento do programa Cada Lata Conta.

Cada Lata Conta
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Figura 7. Folião descartando corretamente a sua latinha.

Figura 8. Alinhamento com equipe de catadores da cooperativa Coocamar 
durante o evento Carnatal.

“Queremos levar informações sobre as vantagens socioambientais da latinha também para os 
consumidores. O Cada Lata Conta trabalha para manter os altos índices de reciclagem das latas 
de alumínio para bebidas e tem por objetivo conscientizar os consumidores de diversos países 
sobre a importância de manter as latas no ciclo de reciclagem, onde o consumo ocorrer”, afir-
mou o presidente executivo da Abralatas, Cátilo Cândido.

Depois do lançamento do Programa em São Paulo, o Cada Lata Conta firmou parceria com a 
cooperativa Coocamar e os organizadores do Carnatal, em Natal, no Rio Grande do Norte. 
Os foliões tiveram a oportunidade de ver que os catadores são verdadeiros embaixadores do 
programa. Eles usaram uma mochila coletora de latinhas e informaram sobre a importância da 
economia circular para o futuro sustentável (Figuras 7 e 8).

Assista no link o vídeo institucional do programa Cada Lata Conta 
https://reciclalatas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/contato_reciclalatas_onmicrosoft_com/

Ed3k_SDxAP9CsTRP5oiK2gABnThW2iHA_imAIEp7T7Tk8w?e=RpKKnD  
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A Liga da Reciclagem (https://ligadareciclagem.com.br) foi criada para gerar valor para a 
sociedade por meio do engajamento e fortalecimento de todos os elos da cadeia - sociedade, 
cooperados, varejo e indústria - em torno da reciclagem. 

O movimento tem como principais iniciativas informar e mobilizar a sociedade sobre o 
tema reciclagem, mobilizar a sociedade para a reciclagem, promover eventos e ações sobre 
reciclagem, forta lecer uma rede de parceiros e atuar como catalisador de ações coletivas de 
sustentabilidade a partir da reciclagem.  

Ao longo dos anos, diversos projetos e ações fizeram parte desse movimento. No ano de 2021, 
destacamos as ações descritas a seguir.  

Liga da Reciclagem
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Plataforma de educação a distância ‘Gestão de Cooperativas’ 

A necessidade de capacitação de cooperativas, alinhada com a dificuldade de realização de 
eventos presenciais durante o período de pandemia, levou à criação da plataforma de edu-
cação a distância ‘Gestão de Cooperativas’ (https://portal decooperativas.com.br/moodle/). No 
portal são oferecidos cursos gratuitos, fóruns exclusivos e biblioteca virtual com amplo acervo.

“A plataforma veio se somar ao nosso trabalho, voltada pros cooperados em si. Acesse que é uma 
maravilha. É ótimo! Eu falo não só para outras cooperativas, mas para os meus cooperados aqui em si, 
agarre essa oportunidade. O que tá tendo hoje, a gente não teve um tempo atrás. Continue buscando 
o conhecimento que acaba você conseguindo melhorar a sua cooperativa”, disse Juliana da Silva, 
coordenadora da Cooperativa Vitória do Belém (SP). 

Virada Sustentável

A Virada Sustentável é a patrocinadora do maior festival de educação e mobilização para a 
sustentabilidade do Brasil, promovendo uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabili-
dade e seus diferentes aspectos para a comunidade.

Em setembro de 2021 ocorreu mais uma edição da Virada Sustentável e a Novelis marcou 
presença durante o fórum virtual ‘Transformando a reciclagem em propósito’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=lPQh6qzmOSA), com a participação do vice-presidente 
de Suprimentos da América do Sul da Novelis, Alfredo Veiga.
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O projeto alcançou bons resultados em 2021 

tP • ••• ..... 
22 173 71 42 

Cooperativas Cooperados Participações certificados e líderes 
Capacitadas Grande São Paulo nas lives certificados nos 

e Manaus 3 eixos de atuação. 
treinados 
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2.3. Curso de Capacitação 
para Gestores Públicos 
Municipais

 ³https://www.sema.ce.gov.br/residuos-solidos/ Acesso em 12.01.2022. 

(Atendimento à Cláusula Oitava do TC).

O TC exige a capacitação técnica de gestores municipais, sendo facultada a participação de 
gestores públicos estaduais, visando ao seu aprimoramen to técnico e ao desenvolvimento 
de planos municipais de gestão de resíduos sólidos; o estímulo à promoção de iniciativas 
municipais voltadas para a educação ambiental; desenvolvimento de parcerias com enti-
dades representativas dos municípios e pro moção de programas público-privados de ca-
pacitação de gestores.
 
O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a receber o curso, sendo que a escolha do estado 
deve-se em função do protagonismo da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA/CE) na pauta 
de resíduos sólidos, possuindo Planos Regionais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
programas de incentivo à reciclagem, coleta seletiva e apoio aos catadores, dentre outras 
iniciativas disponíveis no site do órgão³. Além disso, a escolha do Ceará foi estratégica para 
incentivar a capacitação de gestores públicos na região Nordeste, pois, assim como outros 
estados, ainda possui oportunidades de melhorias na gestão de resíduos. 

“Estamos muito gratos de ter participado como estado pioneiro na celebração deste acordo, e por termos a 
oportunidade de construir, em conjunto com esta estimada instituição, o conteúdo técnico a ser transmitido 
aos gestores públicos do Ceará. Sabemos da realidade da grande maioria dos municípios brasileiros, em 
especial os cearenses, e das necessidades que eles passam. Portanto, vemos com bons olhos a ação da Recicla 
Latas em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente em realizar esta capacitação.”  Sarah Pianowski - 
bolsista do Programa Cientista Chefe do Meio Ambiente da SEMA/CE
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a) Divulgação

A divulgação foi realizada via site e redes sociais da SEMA/CE, nas redes sociais da Re-
cicla Latas, na rádio FM Assembleia, no jornal Notícias do Ceará (Anexo C3), via e-mail 
marketing e WhatsApp durante os 15 dias que antecederam a realização do curso e 
foi focada em seu público-alvo, os gestores públicos do Ceará. Como resultado, foram 
obtidas 178 inscrições.

Figura 9. Divulgação do curso de capacitação em gestão de resíduos sólidos oferecido pela Re-
cicla Latas para gestores públicos do Estado do Ceará. Disponível em: https://www.ceara.gov.
br/2021/12/10/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-residu-
os-solidos-para-gestores-municipais/
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b) Programação

O curso foi realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2021, na modalidade EaD, contando 
com 110 participantes.
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Capacitação para 
Gestores Públicos 

PROGRAMAÇÃO 
1 1 

...illllll Dia 13 (Segunda-feira) - 9h às 11 h 
9h às 9h10-Abertura 
Artur José Vieira Bruno (Secretário do Meio Ambiente do Ceará) 

9h 1 O às 1 Oh30 - Capacitação 
Renato Paquet (Secretário Executivo da Recicla Latas) 
Renat a Vi larinho (Diret ora de Parcerias Estratégicas na Polen) 

Conteúdo 
Conceitos de Economia Circular 
Política Nacional de Resíduos Sólidos · PNRS 
Logística Reversa e Responsabil idade Compartilhada 
Desafios na Gestão de Resíduos 

10h30 às 11 h 
Debate com os Gestores Públicos 

...illllll Dia 14 (Terça-feira) - 9h às 11 h 
9h às09h30 
Política de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará e a atuação do 
Ministério Público (Ministério Público Estadual) 

9h30 às 1 Oh30 - Capacitação 
Sarah Pianowski (SEMA·CE) 
Viviane Monte (SEMA-CE) 
Lua na Bezerra (SEMA·CE) 

Conteúdo 
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Planos Regionais do Estado do Ceará 
Plano de Coleta Seletiva Múltipla 

10h30 às 11h 
Debate com os Gestores Públicos 

Reci~ 
t~ 

• • • • • 
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c) Avaliações

Gráfico 1. Satisfação dos participantes do curso de capacitação em gestão de resíduos sólidos.

Gráfico 2. Avaliação sobre a relevância do curso para o trabalho dos gestores públicos.
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Comentários dos 
Participantes

“Considero todos os pontos de fundamental importância, pois nos dá 
capacidade para a avaliação, melhoria e execução daquilo que se planeja 
para melhor servir à população.”  - Paulo Henrique de Souza, Secretário 
Municipal de Meio Ambiente de Santana do Cariri /CE

“Difícil destacar um ponto mais importante, pois acho todos de grande 
relevância para nosso conhecimento e para o desenvolvimento de nosso 
trabalho nos Municípios.” - Jose Mauricio de Lima Neri, Coordenador do 
Comitê Interinstitucional de Resíduos Sólidos de Groaíras /CE

“ (...) as experiências que estão caminhando e as que já deram certo; o 
conhecimento da forma de atuação do MPCE; a necessidade da logística 
reversa; a política estadual de resíduos sólidos; acesso ao conhecimento 
do trabalho exercido pela Recicla Latas; o 'puxão de orelha' aos gestores, 
técnicos e coordenadores sobre ter conhecimento da lei de resíduos 
sólidos na ponta da língua e tudo que foi apresentado.

Capacitação maravilhosa! Pareceu ser de um tema específico (sobre 
latas e alumínio) e surpreendeu com a abrangência; bem apresentado; 
linguagem clara até mesmo no que diz respeito às leis, muito bem 
explanado pela Jacqueline Faustino; a apresentação de outros locais que 
deram certo dá esperança para outros que olham para um lixão e nem 
sabem por onde começar; só elogios.”Ana Maria Pereira Borges, Chefe 
de Departamento de Infraestrutura (Limpeza Pública) de Varjota /CE

“Parabéns a todos os envolvidos pela objetividade quanto à explanação 
dos temas propostos e organização.” - Nathália de Sousa Fernandes, 
Fiscal ambiental de Crato /CE

“O curso foi muito interessante e com uma sequência bem lógica 
e organizada dos conteúdos. Enriquecedora das informações 
compartilhadas. Um verdadeiro estímulo para o fortalecimento das 
ações nos municípios. E para atualizar conhecimento de como andam os 
consórcios, esses têm um grande desafio até sua efetivação. (...) Parabéns 
a todos os envolvidos.” - Maria Ianamar Peixoto Xavier, Analista 
Ambiental de Crato /CE
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d) Municípios 
capacitados

Figura 10. Mapa dos municípios cearenses capacitados.
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2.4. Guia de Boas Práticas para 
Cooperativas e Pequenos e 
Médios Recicladores

Figura 11. Mapa com quantidade de cooperativas de catadores cadastradas por estado brasileiro.

(Atendimento à Cláusula Sétima do TC).

O Guia de Boas Práticas terá por objetivo estimular o cumprimento da legislação ambiental 
e a implementação de critérios para comercialização de sucata aos grandes recicladores, de 
forma gradual e regional (Cláusula 7ª, parág. 2º).

Conforme prevê a Cláusula Oitava, Parágrafo Único, letra “g”, essa iniciativa será executada 
no prazo de 18 meses após a assinatura do TC, e sua dis tribuição está prevista para o mesmo 
período.

Em 2021, a Recicla Latas iniciou o cadastro de cooperativas (Anexo C1), com foco nas 
cooperativas localizadas na área de influência dos centros de coleta, e também o cadastro de 
pequenos e médios recicladores (Anexo C2) para a distribuição do Guia de Boas Práticas.

Além da distribuição para todas as cooperativas e recicladores cadastrados, o Guia de Boas 
Práticas também será disponibilizado no site da entidade.
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2.5. Índice de Reciclagem de 
Latas de Alumínio

(Atendimento às Cláusulas Quinta e Oitava do TC).

Historicamente, a reciclagem da lata de alumínio para bebidas no Brasil registra índices acima da 
média mundial ou de 95% há mais de 15 anos. A reciclagem da lata é uma referência de economia 
circular, com a renovação infinita da embalagem, evitando a emissão de mais de 20 milhões de 
toneladas de gases de efeito estufa desde 2005.

O TC firmado visa garantir a manutenção do percentual histórico médio nacional de reciclagem 
das latas colocadas no mercado nacional no patamar de 95%. Para tanto, conta com a otimização 
das operações das recicladoras conforme a demanda e a própria evolução do volume comercia-
lizado nacionalmente, com destaque para a disponibilidade de rede própria de centros de coleta 
da sucata da latinha.

Os seguintes fatores se destacam para o sucesso da reciclagem das latas de alumínio para bebi-
das no Brasil:

- estruturação da reciclagem de alumínio como negócio;
- investimento na capacidade de reciclagem em consonância com a evolução do mercado;
- garantia de compra de 100% da sucata disponível, em condições de mercado;
- modelo de logística reversa autossuficiente, consolidado e com alcance nacional.

Metodologia de cálculo
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Índice de Reciclagem de 2021

Em 2021, o índice de reciclagem das latas de alumínio para bebidas foi de 98,7%,
mantendo o Brasil entre os líderes mundiais (Gráfico 3). Em números, isso significa
que foram recicladas 409,2 mil toneladas de sucata de latas sobre um volume
comercializado de latas vazias de 414,5 mil toneladas (Gráfico  4).

Asseguração

Em cumprimento ao compromisso assumido no TC, o índice de reciclagem de 2021 foi
assegurado por empresa terceira, no sentido de garantir confiabilidade às informações.
No Anexo D1, pode-se acessar o respectivo parecer emitido pela empresa de auditoria e
consultoria, BDO Brasil, incluindo as práticas adotadas para tanto.

Gráfico 3. Índice de reciclagem de latas de alumínio para bebidas no Brasil e no mundo de 2011 a 2021.

Gráfico 4. Vendas, coleta e índice de reciclagem de latas de alumínio no Brasil no período de 2011 a 2021.
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(a) Centros de Coleta de Sucata: disponibilização 
de centros de coleta de acordo com o volume de la-
tas comercializadas no mercado brasileiro; 

(b) Venda Direta de Sucata: dos operadores, como 
cooperativas e associações de catadores de mate-
riais recicláveis, aos recicladores, considerada a 
viabilidade técnica e econômica da operação;

(c) Garantia de Compra de Sucata: pelos reci-
cladores e/ou centros de coleta, aos operadores 
(catadores) ou aos titulares de serviço público de 
limpeza urbana, a preço de mercado.

(Atendimento às Cláusulas Sexta e Oitava do TC).

O TC trata sobre a necessidade de disposição de 
uma rede própria dos centros de coleta, visando à 
manutenção do índice de reciclagem das latas de 
alumínio em patamar de 95%, por meio da compra 
da sucata disponível no mercado. Esse objetivo de-
verá ser atendido via três frentes de trabalho: 

Tal obrigação vem sendo cumprida ao longo dos 
anos pelas empresas do setor de latas de alumínio 
para bebidas e pelos produtores de chapas e 
recicladores, o que é refletido no alto índice de 
reciclagem dessa embalagem.

A expansão da capacidade de coleta e 
processamento da sucata da lata está alinhada com 
a sua comercialização.  

O setor, por meio das suas principais recicladoras 
e associadas da Recicla Latas, mantém 36 centros 
de coleta (Anexo E1) distribuídos estrategicamente 
em todas as regiões do Brasil. Além de garantirem 
aproximação com os detentores da sucata da 
latinha, também cumprem o relevante papel de 
reunir e encaminhar adequadamente toda a sucata 
para as unidades recicladoras.

2.6. Garantia de coleta e 
compra da sucata da lata
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Em novembro de 2021, a Novelis, associada da Recicla Latas, concluiu a 
expansão do seu complexo de reciclagem, localizado em Pindamonhangaba 
(SP), ampliando a capacidade de processamento da sucata de lata de 
390 para 490 mil toneladas por ano. A expansão contou com cerimônia 
de inauguração com a participação do Ministério do Meio Ambiente, 
representado pelo secretário de Qualidade Ambiental, André França.

Figura 12.  Novo centro de coleta de latas de alumínio da Novelis, localizado no município de 
São Gonçalo, Rio de Janeiro.

Figura 13. Evento de expansão da reciclagem de latas de alumínio para bebidas da Novelis, 
associada da Recicla Latas.
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PA 1

BA 2

CE 1

PE 2

RN 1

MG 2

SP 14
RJ 2

RS 1

SC 1

PR 2

MT 1

MS 1

GO 1

DF 1

PB 1
AL 1

MA 1

Figura 14.  Mapa com quantidade total de centros de coleta de latas de alumínio por Estado Brasileiro.

“A relevância da coleta da sucata é bem maior do que o simples ato 
comercial de compra, envolve distintos e importantes aspectos, tais 

como: social, sustentabilidade (ambiental e econômica), preservação de 
recursos naturais, ou seja, a síntese aplicada de todos os conceitos de 

vanguarda debatidos e aprofundados na COP 26. É por isso que nossos 
centros de reciclagem se intitulam LATASA GARIMPEIRO URBANO”, 

conclui Mario Fernandez, CEO do Grupo ReciclaBr.

De acordo com estudo estratégico desenvolvido pelas recicladoras 
associadas da Recicla Latas, os centros próprios de coleta cobrem 
juntos cerca de 96% da geração de sucata dos estados brasileiros. 

O estudo foi desenvolvido com base no potencial de consumo de 
lata de alumínio. As empresas possuem parceiros que atuam nas 

áreas não atendidas pelos seus próprios centros de coleta, ga-
rantindo, assim, um sistema eficiente de reciclagem de norte a sul e 

de leste a oeste do Brasil.  
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A entidade Recicla Latas está comprometida com o avanço da logística 
reversa no Brasil e atuando para fortalecê-la. Muitas iniciativas 
foram implantadas ou aprimoradas em 2021 com base no Termo de 
Compromisso assinado com o MMA. Temos consciência de que essas 
ações e o sucesso alcançado são fruto de um trabalho em equipe que 
envolve iniciativa privada, cooperativas, poder público e sociedade 
em geral.

Fala de Eunice Lima, presidente da Recicla Latas: 

“A adoção de práticas baseadas em princípios de equilíbrio ambiental, 
justiça social, adequada governança corporativa e eficiência econômica 
é de suma importância para o cuidado, manutenção e desenvolvimento 
da sociedade como um todo. É inegável que o Brasil evoluiu muito em 
questões relacionadas à sustentabilidade, incluindo a temática de resídu-
os sólidos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Nesse trajeto, 
a responsabilidade é de todos nós, poder público, iniciativa privada e 
cidadãos, porque não há transformação sem educação, conscientização e 
mobilização da sociedade!”

São Paulo, 30 de março de 2022
 

Renato Paquet
Secretário Executivo

Eunice Lima
Presidente da Recicla Latas

Q~;~;'nc,_ 
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ANEXO A
ANEXO A1
Cartão CNPJ 

22/11/2021 16:54

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
44.286.376/0001-80
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
18/11/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO GESTORA DO PROGRAMA DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DA LATA DE
ALUMINIO PARA BEBIDAS - RECICLA LATAS 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RECICLA LATAS 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.11-1-00 - Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
R HUMBERTO I 

NÚMERO 
220 

COMPLEMENTO 
ANDAR 5 

 
CEP 
04.018-030 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA MARIANA 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO.RECICLALATAS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(11) 5904-6450 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/11/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/11/2021 às 16:53:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

53



ANEXO A2
Estatuto Social 

54

ESTATUTO SOCIAL DA m 
ASSOCIAÇÃO GESTORA DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE 
LOGÍSTICA REVERSA DA LATA DE ALUMÍNIO PARA BEBIDAS· RECICLA LATAS 

(TERMO DE COMPROMISSO DE LOGÍSTICA REVERSA DE LATAS DE ALUMÍNIO) 

CAPÍTULO I • DENOMINAÇÃO, SEDE E Oll.lETIVOS 

Art. 1 º. A Associação Gestora do Programa de Aperfeiçoamento do S istema de Logística Reversa da Lata 
de Alumínio para Bebidas - RECICLA LATAS, com sigla RECICLA LATAS, é uma associação civil sem 
fins econômicos e de âmbi to nacional. A Associação será regida pe lo disposto no presente Estatuto, pelo 
seu Regimento Interno e legislação cm vigor, podendo operar com nome fantas ia, a ser designado por seu 
Conselho Diretor. 

Art. 2º. A Associação tem sede e foro na Cidade de São Paulo, na Rua Humberto!, nº 220 - 5° anelar, Vila 
Mariana, Cep: 04018-030, São Paulo- SP. 

Art. 3°. A Associação tem por objetivos: (a) promover a gestão cio Programa Cada Lata Conta 
("Programa"}, no âmbito do Termo de Compromisso firmado com a União, por intermédio do Ministério 
do Meio Ambiente ("MMA"),em I0/11/2020 ("TC"}, tendo por objeto a disciplina do sistema de logística 
reversa das latas de alumínio para bebidas; (b) fomentar a reciclagem das latas de alumínio para bebidas, 
estimulando a conscientização da sociedade sobre a importância do uso e reciclagem das latas, na 
forma prevista no TC; bem como (c) representar as associadas ("Associadas") perante quaisquer 
órgãos, a utoridades ou entidades, públicas ou privadas, para defesa de seus interesses no âmbito do 
TC. 

Parágrafo único. As atividades da Associação re lacionadas ao Programa serão executadas mediante 
a contratação de empresas terceirizadas, dotadas da capacitação para tanto necessária, especialmente 
para as seguintes finalidades: 

(a) promover o Programa e buscar novas adesões de empresas apoiadoras ("Apoiadoras"); 
(b) conceber e manter site da Associação na internet; 
(e) desenvolver ações educativas sobre preservação ambiental, com a capacitação técnica de gestores 
públicos, cooperativas de caladores de latas, pequenos e médios recicladores, entre out ros; 
(d) elaborar e publicar o relatório anual do Programa; 
(e) elaborar os relatórios da Associação a serem apresentados ao MMA; 
(f) elaborar o Guia de Boas Práticas a ser distribuído às cooperativas de caladores de latas de alumínio; 
(g) executar campanhas de comunicação para a sociedade em geral, com implementação de canal de 
comu,úcação online e duas campanhas digitais por ano; 
(h) manter serviço de atendimento ao público sobre a execução e promoção do Programa; 
(i) coordenar a auditoria da metodologia de cálculo do índice ele reciclagem das latas de alumínio a ser 
realizada por empresa terceirizada; 
(j) coordenar a auditoria das informações fornecidas pelas Associadas para o cálculo do índice ele 
reciclagem elas latas de alumínio a ser realizada por empresa terceirizada, facultando-se às Associadas 
fornecer informações previamente auditadas, conforme defi nido no protocolo de informações incluído 
como Anexo I ao presente Estatuto ("Protocolo de ln formações"); e 
(k) preservar a confidencialidade das informações que forem fornecidas pelas Associadas e por terceiros 
para o cálculo do índice de reciclagem das latas de alumínio e para a elaboração de relatórios, abstendo-
se de divulgá-las a terceiros (Associadas, Apoiadoras ou não), sendo vedada a requisição e uso de 
informações comerciais sensíveis que não sejam diretamente relacionadas com o referido índice de 
reciclagem. 
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,(# 
Art, 4". A Associação e1lis1irá pçlo prazo de 1 (quatro) anos, rcnovl1veis por dtcisão dos Associadas. cm 
votação que obse1·ve o quôrum de aprovação de mudanças estatutárias prevista no arligo 24. ••an. 

A11 . ..5''. O exercício socia l da Associação coincidi nl con, o nno civil. A Associaç,ão não dis1ribt1irã lucros, 
bonificações ou vantagens a seus dirigen1es, Associadas ou Apoiadoras, sob nerhuma forma 0 11 pretexto. 

CAPITUl.0 11 •DAS ASSOCIAOAS 

Art. 6". Some111e poderão ser Associadas ela Associaç.l\o as signatárias do TC. que serão classi ficadas nos 
seguintes grupos: (a) Associadas RecicladonlS si.gfüllárias do TC que ntuein tul recic lagem de latas de 
alumínio metálico. presentes no ato <le fundclçâo da Associ(1çâo; e (b)Associadus F'abricanles de Latas 
sigllan:il'ias do TC que produzam la1as <le alum ínio para o envasc de bt:bidas, pn:.senlcs no ato de fundação 
da Associação. 

1. As Associadas Recicladoras serão responsáveis: 

(a) pela manutenção das atividades que já vinham desenvolvendo na logística reversa d as latas de 
a lumínio~ bem como aquelas inerentes às suas demais atividades, as qua is não serão objeto de 
custeio pela Associação. nem de responsabilidade das demais Asso:indas ou Apoiadoras. As 
Associadas Recicladoras poderiio promover modificações ç ajustes nos seus sistemas de cokla 
que se façrlm necessários em vista das circunstâncias de mercado; 

{b) nas mesmas condições. por contribui r para a garantia da compra da sucara dispo11ível no 
mercado, nas condições previstas no TC: 

(e) pelo fornecimemo. ãs empresas contra:tndas pela Associação pam tal fim. das informações que 
forem necessárias ao cálculo do índice de reciclagem e aos relatórios ao MMA. nos termos do 
Protocolo de Informações a que al ude o artigo 22. "d"; 

(d) por arcar com as cornribuições associa1ivas necess.ól"ias ao custe io das a ti vidades do Programa, 
llOS moldes do diSJ)OStO no artigo 16; e, 

(e) pelo cadastramento de cooperativas de caiadores nas suas regiões de influênc ia e d istribuição 
do Guia de Boas Práticas estabelecido no TC. 

li. Associadas Fabricantes de Latas serão responsáveis: 

(a) pela manutenção das atividades que já vinham desenvolvendo na loglstic~ reversa das latas de 
aluminio. bem col'no aquelas inerentes às suas a tividades., as qua is não serão o bjeto de custe io 
pela A~sociação, nem de responsabilidade das demais Associadas 011 Apoiadoras; 

(b) pelo fomecimento às empresas coniratadas pela 1\ ssociação para tnl fim, das informações a 
e las relacionadas que forem necessárias ao cálculo do ind ice de reciclagem e aos re latórios ao 
MMA, nos termos do Protocolo de Informações a que alude o artigo 22. "d''; e 

(e) por arcar com as contribuições assoc iativas necessárias ao custeio das atividades do Programa, 
nos moldes do disposto no artigo 16. 

§ l ". Poderllo ser admi1iclas novas associadas que se enquadrem nas categorias a que se refere o artigo 
,,,put, mediante él aprovação unânime de sua candid atunl pelas Associadas> em Assembleia Ger.al. 
§ 2•. A tàlto dn condiç~o de Associado não impede as empresas interessadas, que atendam aos requisitos 
opficáveis, de aderir ao TC diretamcntejumo ao MiMA. tampouco de contribuir com a Associa ção para a 
consecução das atividades relacionadas ao sistema de loglstica reversa das lacas de alumínio I>ara bebidas. 
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Art. 7CJ. /\s Associadas niio re~pondem, direta ou indireuuncnte. ~lidária ou sub.-.idilll'i:imente, por quni~uer 
ob1i,r1ções de respon"nbilidade do A~:-.ocinçllo. 1ais como as d1; ordem fiscal. civil, comercial, 1rnhnlhi~la. 

ambiental ou previdenciilom, 

Arl,!r. São direitos da, A,soc:iadas: (a) comparecer às AssemblcoM Gcmis. nprescnr,r proposta>, diSC\111r, ,otar 

e ~crcm vorndas; b) 111iliwr-sc dos serviços nianiiôo:. pela A:,,ocidçào; (e) recorttr no Conselho f>irc1or dAs 
dccisôes da Secremriit .. Executiva , bem como h Assembleia Gemi d1ls decisões do Con!«:lho Direlor. 

Art.9".São deveres dtth Auociadas: (a) cum1>rir as disposições dc~le Fsmturo: (b) pagi,r pontualmenlc a anu,dade 
e dcn>i« cootribuiçõc,, a scu cargo: (e) cumprir com as obriJ~• que lhes caob.'ln no ,\mbito do TC: e (d) 

fornecer à empresa terceirmada conlrutada M dados e documcntO.\ ncc~tários ao c1ml)fimen10 das obna-ações 
estipuladas no TC. sempre obscmidos os cuidados uecessáro<» il preservação do, .cgrcdoo de negócio e das 
infonunções concorrcncmhucnle se1)síveh dn" A~:,,odadas, n serem estipulados no Protocolo de lnfonnaçõcs a 

ser nprovado pelo Conselho Oi1e1or, nos moldes <lo <lisposlo no urLigo 22, "d". 

A rl. J0. As Associadn, e as Apoiadoras poderão desligar-se du A,;,ociaçâo medinn1c pedido de dcmi!...no. 
com uviso prévio de 90 (lloventa) dias de antecedência, sem pl'CJUÍZO das respo1>.1bilidades dn A,sociada 

ou A po1adora que ª"sim se desligar nos termos estabelecido~ no TC. 

Arl, 11, Perderão u condição ile Am,ciadns "quolas que, evcntuulmen1c, se dosligurem do TC Jl'O' quul4uc1· 
motivo. mesmo que não fo1•maliz.cm 1>cdido de dcmi%HO dn A:isociação. Tambér"n perderão n condição di; 
Assodadas as que vícrcm a ser excluídas. por juslo mo1i\'o. no forma a ser deliberada pela muioria do 

Con,elho Diretor. garnntindo-seà Associada. previamente ao 1ulgamen10, defcsac<erita pemnte o Conselho 
Diretor, no prazo de 10 dios contados de uuimaçã.o que couh.mhn o justo motivo alegado pn.m a exclusão, 

bem como recu,·so hcrilo à Assembleia GcraJ no prazo de I O drns conrndo!, d.a i111imação da deci\5o de 

cxclu si!o proferido pelo Con~elho Di1-.:1or, devendo o rccu1-so em quesli'lo ser j ulgado nos 30 dfah 

subsequentes ao correspondente protocolo. sendo decidido 1>çlo nrnioda dn~ Associadas prcscnles à 
A,sembleia Geral. 

A rl. 12. O dcslignn,ento ou a cxclu,llo nilo omponanlo na ~u,tação dos débito& da Associada ou da 

Apo1odora. cabendo-lhes arcar. me~mo npós o desligamcnco ou excJusão, crm o~ ohrigaçõc~ <1ue lhe 

cabedam até o rérmino cio exercício em que ocorrer o desligum..:nlo ou exclusl'So. 

A1·l. J3. A AssociHÇÔé'I poden1 admitir como A1>ojaclorns OUll"'dS empresas (lllt' pnn icipeo1 da cntlciu de 

consumo de lata., de alumíuio, tais to,nn cnipre.w.s ~ecundoiistus que utilizem ilumínio reciclado em seu 
pmce<M> de íabricaçllo, ou fabricantes de bebidas que cn,•a,em ,eu., produtos enlato.< de alumínio, dentre 
ournu, que: desejem con1nbufr para n con~cução dos objcti~~ do Programa. ~m que se rcvislflm da 
condlçüo de Associudal e sem direito n voto. As contribuiçõru. dns ApoiadorJs serão conve.ncionadn~ por 

m1ítuo ocordo llO ato de sua ac.fe~ão à As~ocrnção. 

PBráigrofo 6n.ico, As Apoiadoras poderno ser excluídas: dn Ai,;socinç5o e perder11.:, n condição de Apo iadora 

por dcc,são do Consclho Diretor. 

CAP(T]JLO Ili· DO PAJRl"IÕ.'00 SOÇJA11 ll llA RECEITA 

Art,t 4. Constituem o píllrimõnio e a n:ceiw da Associação: (n) as contribuições das Associucla~ e 

Apoiudoras; (b) as cJoaçõt?s, legados e: .subvenções~ (e) os bcn~ m6veis e imó,cis que venha a ndquil'ir; 

(d) n1o rendas e rendi,ncnLo.s a uferidos em r.u:fí.o do sc:u pa1rimônjo; c(e) outro, bens e con 1rih11içõe" 

aprovados !)l')O Ç()n<elho Diretor. 

Art.LS. O patrimônio e n rccci1a da Auoc1aç80 ,cr3o inregrnlmcntc nplicados na l'Msecução das íinahc.L.,clt!~ 
institucionaii da AssocinçOO. 

~ 3d 
rJIJ 
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§r. As despesas ordin~rins da Associaçfto scri'io prc:visrns ein orçamento nnunl e co~1eadas pelas co111rihuiçõe8 

dos Anociadas e peln-i contribuiçOes dn~ Apoiodoras. que .se100, no seguodo CtísO, obatid:is das dc:t1>esa:, 

ord,nArias. Quando nccc"'"irio, o Con~lho l)m:ior poder~ apmvnr dc.,,pc,,as ewnordin:lrias, para rateio cnt,c "> 

A ,soe inda.,. 

§ 2' • .Bm qualquer hipó1c,e, as despesas o,dimlria.s é ex1niordi11fü'ias considernrõo os gosto~ cfctovnmcme 
incorridos pela Associnçffo, no âinbi10 cio cumprimen10 do TC, pttm fins de fixa~fiodo l'otcio, não compu1odns 

enrre la.is despesas oquclns pcninemes o obrigações assumidas individuolmentc pcln"l As~ocind..1.~ ou Apoiadoras. 

seja para a consecução de suas atividades~fim. SCJa para cu~1do de ouLras inicimivm-isoladas de cada cm1>1~. 

no An,bito de suas n,specu"n atividade<, nmdn que essas ações rcvcnrun em fo""' d, lo@íshca reversa dl\.> loros 

de n1unúnjo. 

A l'I. 16. As despesas pl'C\'ÍsluS no Artigo 15 scriío custei,das 1>cl11s co1llribuiçõcs 1, serem estabcl,eciclns pdo 

Con~clho Diretor até o limile anual de R$ S<X>.000,00 (oitoccn1os mil reais). Observado esse Limite. as des1>csas 

serno dwi<lidas em partes i~uais (50% • 50%) cnu-e os As.sociodllS Recicladoras e•• Associadas Fabricon1cs de 

Lnras, a:, quais podemo, cru seu respectivo grupo, convencionM entre si urna di>lribu,çào proporcional difcrcnrc. 

de fo1nm a totalizar os S&J. Não estarão sujeil~ a rateio ns dcspcsns e lnvcstimcnrm, ninda que revertam em 

ravor (la logística rcvcr~u objeto do Termo de Compromisso, que sejam de res1')(1n~abilidá:de e.spccflicn das 

referi.dos Associadax e c111cgorins previs ln~ 110 n, 1. 6º, incisos I e 11, do prc.~en1c 6:111111,,0. 

Arl. 17. No caso de di,soluçilo da A<socinçilo, """-' bens ;crao rcvenidos cm benclícoo de ourra emidndc 00111 

finahd11dcs semdhantcs, conforme desrinaçi'lo a ~r definida cm A•semblcia Gem~ conYOC&dn especialmente 

paro tnl tirutlidnde. 

CAJ'Í' f'ULO IV • DA ASS€Mnu:1A <;J',ltAL 

A rl. 18. As Asscmblcin, Gerais serilo Ordinácias 011 l!x11aordinárias e dcln, po<kriio panicipar as 

A«nc,odas quites com suas contribuiçõe, e ,w gozo do,. d1rc11ns assegurado< i:or e.te E,,1a1u10, podcodo 

ser convocadas por <1UUl<1uer membro em exercício do Con5iclho Oireror ou por qualquer Assoe inda. 

Ar'L, 19. As Assemhleia~ Ocrois serão C<lnvocudu:,; por escrito, por carta ou outro 1neio clecomunicaçlio que 

perntila a comptovnçl'io de :.cu recebimcn10. de emissão do Prci,.iden1e ou do Vicc•Prc.liidente do Con~~lho 

D,rcror. com antecedênci• núnima de 8 (oito) dias de sua rcoliuçlio. Serão rcu'iuidns em local c hor4rio 

con~rnntcs da respecliva con,•ocação. 1>0dcndo ocorrer por mciot; remo1os. nlCdiruue a utih2açJo de 

ferrnmen,as de comunicação cletrôruca. 

Art. 20. As Assemhlcio..li Ocrnis scrno instn1adas. em primeira convoçc1çiio, com ri 11r~cnçn da totalidndc elas 

A~snciadas e. em segundu convocação, com a prc::se11ça de ao 1ncno.s J Associada rcprcsentonte da categoria das 

A"50CiBdas Recic1adoru e I Associada representante da categoria dos A~sociadas FJbticantes de Ln1as. 6.ntr'C a 

segunda e prin-.,ira comocaçlo obsttvar-sc-4 um intetvolo mloimo de 1 (uma) hom 

Art. 21. As Ass;einhlcin"l Gerais serão prcsiô1<Jus pelo Pri:.siclcntc e secretariadAA pelo Vice~Presidellte: do 

Conselho Di,·etor, dcsignmlos confonne o m·1i~o 26. § 5'\ des1c Estn1u10, ou quem vier 11 ser designado JX:ltls 

As,nc.iadns 1')81-a de~empenhar e~:,;as funções. 

Art. 22. A Assemblci• Geral Onlioário rcoli,ar-se-:1 anualm,nle, alé IS de onal'(o, compelindo-lhe: (a) 

coma r ciência dos trnblllh~ dn Assoeinçno. mediante relatório a11ual a ser nprc\.Cntado pelo Con-.elho 

Diretor; (b) aprovar us contas a presenrndu, 1,elo Conselho Dirclor; (e) eJcgcl' "s membros do Con8t:1ho 

-
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Oirelori e (d) aprovar c,,cnturus aju.s1cs no Protocolo de lnfonnaçõe.\, que definir:\ u. da<bi a serem fonlCC1dm 

1>eln" Associadas 011 por terceiros l'ls emprc~us contrarnd,h pclu A~sociação pnr.:i o cálculo do fndicc de 

rcciclngem., ou parn outms finalidade~, no Ambilo dos limi1es eMritnmenle nece.~ár os para o curnprimc1110 ele 
lal fil 1a1idade e ob~c.l'vndos os cuidados que forem estabelecido:, 1mm preservação do contidenc inlidndc dos 

infonnações Wb ru.sc>cind..b e dos terceiros. 

Art. 23. As Assemhlc1as Gcrni.s Ex1mordinl1nas realizar-se-no b-OlllCnte quando houi.er rlOCessidade. para: 

(a) ullerar o éstatuto; (bl desti tuir os membros do Con1clho Diretor: (e) deci.li1· sobre o dc,tiuaç3o do 

1lnlrttnônio social em cn~o ele dissoJuçno da As:,ociação. que poclcni se clnr, 11 11 11alquer rc111po, umn vez 
consta tada a impo.ss:ibi lidudedc sun °'ohrcvlvõncin. face o illll)0'-Nibilidad..: de mn1111lcnção dc seu~ ohjc1ivos 

,ocini~. ou por carência de recursos fi nanceiro, ou humano~. o u. aindu, porqunl(Jlcr outro motivo 1ndicflc.lo 
b Associadas mediante nprcsenraç:lo de parecer que aponte o, motivos da propo.ia de dissoluçilO: e (d) 

decid ir sobre os dema1\ a~~untos de in1rrcs.;c da Associação que. por sua urgi!naa. não possam aguardar a 
rcnli7nçilo da próxima A~semblcia Gend Ordimlfia. 

A1·t. 24.O CJL1611.1in de aprovação de mméafos ua As.semblcin úel'a l o bservar~ o~ seguintes c ritérios: 

(a} para alterações do Estanno. scrno consideradas nprov.Klli> as proposiçõe. que contarem com o voto 
afimuri\'O do maioria absoluta das Anocw:fas Recicladoras e o voto afirmath'O d.1 maioria 11bsOlu1a d;t,, 

Associada~ Fabnc:anrcs de U\tM, que cstcjrun prescnrci na A~cmblei:t. computados separndamcntc. 

(b) pera a elciçno dos membros do Conselho Diretor e ,cus suplente.<, n vnuçno será feita cm :<eplll'lldo 

pelas AssociadtlS Rccicladoras e pc.lll\ Associadas Fnbl'iC1l1Hcs de L1un. 1·cpu1uodo--se cle:ilo,s os 

candidatos que obüvcrcm a m,niorin dos vo1os em cada uma de tais categorins e. cm caso de ,cmpmc., por 
sone!O; 
(e) para a admissão de novas As;ociada.s e evcn1uai> UJUSles oo Protocolo de húonru,çõc,. pela 
unrulimidade dos pre,;entes rui Assembleia; e 
(d) para os demnis ru,suntos, serio consjdcrudas aprovadas ns delibernçõe~ <1uc <.'OUlflfent com o \0to 
nfirmativo dn nmiorio dos Associnclas Rcc.iclaclonL\ e o voto afinnnti vo díl maioria das Associuclas 

Fabricantes de Luta~. que cstcjo.m prei,,e.ntes na Asscmblcin. com.putados sc11twnch11ne01e. 

Pnnl1,'Titfo único. Os votos correspondcnles às Associadas R«icladorns prcscnres na Assemhleia 

corre.sponderão a 50'1.· (cioqueota por cento) dos vom~ 1mni~. cabendo O\. demnís 50'% (cinquenta 1>0r 

ccnro) às Associada.i Fobricames de l.m~ prc~entes nn A,sembleia. Deu rn de cada umn de Wi<ll 

catcgol'i&!', os vo tos scr!io düaribuídos ein cotas iguais entre º" As~ociadas prc$emes na As'.liernblçiu. 

CAl'Í f ULO )'·DA All~lli"ISTRAÇÁO 

/\rt. 25. A admimsuaçilo da Associação ser:I exercida pelo Conselho Oire1or e 1>0r uma Secrc1aria-
êxecu t1va, na formn dc4-tc Cnpítulo. 

Art. 26. O Conselho Direto,· será compo.s10 por dois Consclheiroi-; e pelos respec1ivos supJente.s cuj a ruuçíio 
nlin ~crti rcmunernda, i,endo um represen1on1e indicado pelo grupo de Ai.sociodas Rcciclaclorns e um 
rcprcsen1unte indic1Klo pelo grupo de Assocíodlls Fabricam"" de Lat ... proccdendo•-.e da mesma forma ooin 
re laç ilo aos suplentes. 

§ 1•, O• Conselheiro$ e seus respectivos su1ilcntcs ;e1·ão e leitos pela Assembleia Geral, parn mandato de 2 (dois) 
anos, corllados a pani,· Ja daln de fundnção da Associação, e ricaJ'Uo em seus cnr1;os oté a pos.ire de ~cus 

°' IICCS$01'CS, 

§ r. Ck Conselheiro~ serão subsliruídos. em ~uu au~ncias e imp.'tlimentos, pc.Jos seu.) respectivos suplc:nt~. 

Em ca<;o de vacância. caberá ao !iupleme d<> Conselheiro que tenha de,xOOo o cargo DMUmir a sua íunçno. Em 

caso deu vacância vir a ocorrer apenas no suplência , cnbení i.10 Conselheiro eferivt: da rt.:speeliva categOfia de 

assnc1adns indicur o novo suplente, que será invc.slido na função u partir da accitaç~o d11 indicação. 
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§ 3'. Os membros efetivos e suplentes do Conselho Diretor serão escolhidos dentre os conselheiros. diretores. 
sócios e acionistas das Associadas. ou de qualquer e mpresa a eles coligada, ou que comprovem o exercício de 
função de gestão análoga às anleriormente ciladas e perderão seus mandalos em caso de desligamcnlo da 
respectiva empresa. 

§ 4", As reuniões do Conselho Diretor somente serão instaladas com a r,resença de dois Conselheiros. 
represen1a,1do cada qual uma das catesorias de Associadas e as deliberações serão ad01ada~ apenas por consenso. 
As reuniões poderão ser convocadas por qualquer dos Conselheiros e poderão ser realizadas de forma remota, 
1nediante a utilização de femunentas de comunicação e letrônica. 

§ 5'\ Nos primeiros 12 (meses) meses, exercerá a ()residência do Conselho Direlor o Conselheiro indicado 
pc::las Associadas Rccicladoras e a Vice~Presidência o Conselheiro indicado pelas Associadas fabricantes de 
Latas. Nos 12 (doze) meses subsequentes, as posições se inverterão, ocupando a Presidência o Conselheiro 
indi~l<lo pelas Associadas Fabricantes de Latas e a Vice-Presidêncfal o Conselheiro indicado pe las Associadas 
Recicladoras. 

Arl. 27. Com1)ete ao Conselho Dire1or. sempre median1e consenso entre seus ,nembros: 

(a) orientol' e fiscalizar as atividades da Secretaria-Executivo na administração dos assuntos rotineiros 
da Associação, assim como na execução cios projetos e programas da Associação; 
(b) supervisionar o 1rabalho das empresas conlraladas para a execução das ações compreendidas no 
Programa e negociar os termos das respectivas contratações; 
(e) avaliar e aprovar os re lalól'ios preparados pelas empresas contnttados; 
(d) aprovar o Orçamento Anual, bem como eventuais revisões: 
(e) aprovar as normas e os regimentos necessários ao andamento das ativida.:lesda Associação~ 
(f) contra1ar o Sccrelário-Execulivo da Associação~ 
(g) acolher as indicações das Associndns no (lue 1oca â substituição de membros do Conselho Direlor e 
seus suplentes pelas respectivos categorias de associadas, observado o quórum de deliberação 
corresponden(e; 
(h) aprovai' a contra1ação das empresas independenles e especializadas para fim da e~ecuçâo do 
Programa e do TC; 
(i) apt0vn.r a!; rcgl'n.~ para as.~inatura dos documentos que importem em assunç-lio de obrigações pela 
Associação, observados o disposto no § 1 • des1e artigo; 
U) fixar as comribuições devidas pelas Associada.1; 
(k) admitir as Apoiadoras e com e las convencionar a natureza e o medo de execução de suas 
contl'ibuiçõe~~ ao l)rograma; 
(1) decidir sobre recursos inteq>0stos contra decisões da Secretaria-Executiva. os quais sempre terào 
efoito suspensivo; 
(rn) panicipar das imerfaces manei das pela Associação com o MMA, outms a .lforidadcs e lcrceiros, sem 
prejuízo da pal'tic.ipaç.ão direta das Assoc.iadas; 
(n) nptovaro Plano de T rabalho Anual da Associação, para a execução das ali\lidadcs do Programa. 

§ J ' .Os documentos que implicarem a assunção de obrigações pela Associação, tais como ordens ele pagamento, 
chec1ues e conlratos, dever-lo ser assinados com a observância das regras a serem <ferenninadas pelo Conselho 
Diretor. co111a11do sempre com duas assinaturas, dentro das seguintes hipóteSc..~: (a) de dois Conse lheims em 
conj11nto; (b) de um Conselheiro e um procurador; (e) do Secrelário-Executivo e um procurador. 

§ 2'. A Associaç~o poderá constituir procuradores com podere., específicos, por prazo não superior a 12 (doze) 
111eses, ,exceto em caso de mandatos co111 a cláusula adjudu.:,a,que podei ão seroulorgados a prazo indelenn inado 

*~ 
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Todas as procurações deverão ser n.s.sioadas, conjunlamente, pelos 02 (dois) in1eg:ran1cs do Conselho Diretor em 
exercício. 

§ 3•, Os mos e. a1ribuições de competência do Conselho Diretor poderão ser <lelegad)s, lotai ou parcinlmenre. à 
Secrctaria-êxeculiva. Jlas coodições que forem estabelecidas pelo Conselho Dire1or. 

Art. 28. Em caso de divel'gência entre os n-.embros do Conselho Diretor <Jue lhe$ irnpcçn de tomar alguma 
dcJibemçHo. os Conselheiros deverão de boa-fé procunu :mlucionur o impasse, observaJldo-se sempre os 
imeresses que melhor sirvam aos propósitos: da Associa~:.:lo. 

§ I". C11so o impasse niio possa ser resolvido no prnzo de IO (dez) dias e se n natur,~w da dccisiio ;'L'-SÍm o exija, 
wá i;1fcio um 1,rocesso de medinçao pnm n busca de umn soluçito consensual Jl.ll'a .J impasse, a ser conduzido 
J>Or terceiro imp:'lrcial a ser indic.ado 0f>011wHune01e pelos Conselheiros . cabendo,lhc aconsclhnr e buscar a 
aproximação das posições divcrgcnlcs, sem pode1·es de ~útitro. 

§ 2''. Caso a mediação não chegue a mna solução sntisfmória no prnzo ndicional de 10 (dez) dias 1l contar do 
prazo csrabelecido no § 1°, a questão será submelida à As..-;embleia Geral, a ser re,1liz.1da no prazo de l O dias a 
contar da convocaç.ão. que deliber:lrá mc1füuue o (IUÓl'um de aprovação necessário para aprovação de aJlemções 
do Estatuto. 

§ 3.,, C.aso o impasse não seja superado, a Associação entrará cm processo de liquidação e díssoluçtio. 

Art. 29. A Secretaria#Bxecutivtl sen\ compos(H por J (um) Secrerádo~Execuüvo remunerado, observ;1do o 
disposto no arl~ 27, alfüi!a " f", cujos sefviços sel'ão providos por uma das cn1prcsas con(ratndas para a 
execução das ações do Prognuna. 

§1°. Em caso de vncílncia ou impedimento do Secretário-Executivo. caberá no Presiden1e cio Conselho Di.reLor 
exercer a adrni1Ustrc1ç.ilo dos assu01Os rotineiros da Associação. bem como sua rcvresentação judicial e 
cxtrajudiciill, a1é a nomeação do Sec1-etário-Bxecutivo. 

§ 2•. O Secre1ário-Executivo não poderá manter nenhuma vin<:ulação ou imeresse comercial com qualquer das 
Associadas. Apoiadom.'-, ou com as associações de classe a que elas faç-<1m parte. 

Art. 30. Compete à Secretaria-Executi va: 
(a) orga11iza1·, dirigi!' e fiscalizar os serviços administrativos da Associação; 
(b) preparar • propos1a de Plano e Trnbalho Anual da Associação. a ser submetido ao Conselilo Du-elol'; 
(e) exccuhtr o Plano de Trabalho Anual da Associação, apl'ovado pelo Conselho Diretor; 
(d) organizar as reuniões do Conse lho Diretor. esrabelecenclo con1010s com seus membros; 
(e) organizar e assessorar as delegações da Associação cm reuniõe-s com àul•)ridades e tetceirns; 
(0 execurar todas as tarefas que lhe forem dc.~ignadas pelo Consdho Di.reto1; 
(g) participa,·, seni direito a voto, das reuniões do Conselho Diretor e das Assembleias Gerais: 
(h) assinar papéis que sejam de caráter merame n1e achni,li.srrativo e m:i.ntcr o c onlrolc geral da 
correspondência e docume ntos do Associ3çno; 
(i) visar contas e assinar ordens, c.·hcques ou outros documentos que e m,olvam ;1 respo,is.abi liclade 
financeira da Associaç~o. inclusive 11 aquis ição e nlienaç5o de bens duráveis, observadas as regras deste 
Estatuto e as estabelecidas pelo Conselho Diretor: 
G) arreca dar e guardar sob .sm1 responsubiUdade todos os valotes que per1e1lçam à A ssociação, 
recoJhendo-os a es rabelecimentos bancários da escolha do Conselho Direwr; 
(k) receber. em conta corrente de lhulariclade da Associação, as: contribuis·ões da.s Associadas e das 
Apoiadorns~ 
(1) 1~pt.-e~~n1111• oí.::iii lm~OIE! ;1 A ,;1,f1Ci t1çllo,j udicfal e extr~judiciahuenle. por dekl!açito do Con:-elho Onet(w. 1i-e1;'1nt.:.6rgi(1S públicos 
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e privados. podendo, ÍIK.:lusive, receber citações e intimações; 
(m) ,elnr 1Jela prescrvoçilo cio sigilo das informações do Associaçno, das Associadas, das A poiodoras e 

de terceiros, devendo comunicar ao Conselho Dirc1or quaJqucr violação ou tenlíllivo de violuçtlo. para 

que sejam ,ornadas as medidas cabíveis: 
(n) exercer iodas as mribuições e responsabilidade, increntes ao cargo. bem como outras q,o: possam 

vir o serem lixadas pelo Conselho D1re1or. 

PAr4grafo Único. O Conselho Diretor definirá as metas para a avalinçao do (ksempcnho do Secr.:tário-

Executivo e monitorará seu cumprimento. 

(APi'l'llLO VI lllSPOSIÇOF}i (a'jHAIS E f[NAI~ 

Art. 31.A As)O<'iação não poderá intervir nas atividade~ das Associadas ou das Apoiadoras nem lhes 

\Olici tar infonnaçôcs comercialmente sensíveis. com ressalva das informações a ~erem fomecidas às 

cn1 presas con1rntadas. nos moldes definidos no Protocolo de Informações. 

Arl. Jl. Fica exprcssamen1c vedada, no ,mbito da AsM><iaçào, • n:vclaçto ou 1roca de quai;quer 

,nfonnaçôes ou dados sensíveis das Associ:odas ou do. Apoiado=. assegunnd<>-se a observância da 

legislação de defesa da concorrência no rclaciona111ento das A,sociodas, Apoiadoras e de seus 

rc1')rcscntantes no contexto da!t alividades sociuis. 

Ar!. JJ. Os cas°" omissos n«lc Es1a1u10 scr1lo resolvido,, pçlo Conselho 01re1or. 

São l'aulo. 20 dcjulho de 202 1. 

Ct1DUA801t1211 

Cátllo Cândido 
Presidente EieculM> 

AIIRN41ÃS 

~~to»1fÇ0.I OOlt Se, par~ ww~s>dfit;""d~&(t> @'l'tf!lt• 
t1r q11~t Qs ,_,. <t.iClmt da tU.OOl4t 4ot d~, ill•> _,,.,•(•)N: 

(r• 1)lillotllq1 J-CA1:1t.o IIUtSIO C'AIDYOO ,. , , ·• "' •,,,,,, •••· • , • •• • • • • • 
'•• ·•' .. ~-· ......... .. .... ... ........ ... ... ...... .. ........... . 
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ANEXOI 

PROTOCOJ.O DE INFORMAÇÕES 
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ANEXO! 

PROTOCOLO DE INFO(U\1AÇÕES 

Al't. 1 º. Es te Protoco lo de Infomiaçães lem a Jina lídade de estabelecer o fot~~cimenlo de dados pelas 

i\ssociatlas ou por terceirns ils empresas contn1ta<.l,1s pe l~ Associayiio. nos termos e para os flns do a rl. 3º 
pa rágrafo (mico, letrn "r do Esta tuto, bem como normas para a prese rvação de in formações confide11ciais 

e estratégicas, concorr· ncia lmcrlle sensíve is ("Informações Concorre11cialmeule Sensiveis") da 

Assoc iadas e Apoiadoras no âmbito de s uas ativ idades 11a Associação, no que 1u1ge ao cumprimento dos 

com prnmissos firmados no TC. 

Art. 2º. Exceto se de outra forma disposto ,,e te Prolocolo, os lermos aqlli grafa,:los com a letra inicial em 

1m1lúscula tcr~o o sig,n ifkado a eles c1tri buldos n Esla tuto. 

Art. 3". As Associadas engaj arão suas res pectiva~ associações seto ri ais, notadamcnte a Assoc ias;ão 

Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (''AJJRALA AS") e a Assoc i,u,~o Bras il eira do Alumín io 

(~ABAL") no ge renciamento das informações obj eto deste protocol o, no que couber. As Associadas e as 

Apoiadoras envidarão seus mel hores esforços paro aperfeiçoar u s istema de logística l'eversa da lata de 
11 lum ínio 110 Brasil , confonne as r~spo11sabllidades que for~m a tribuídas a cada C11t idade por meio do TC e 

do Estalllto. 

P11r,íg1·11ío t'mil'tl. Sel'á facul tado às Assoc iadas fornecer informações previamente ~ud itadas para o calculo do 

índice de recic lttgem das latas de a luminio, nos termos do a1·t 3º, § único, let ra (j) do Estatu!O da Associaçno. 

Arl. 4". A A.s,ociaç/lo cont ratará empresa terce irizada independente ("Empresa ludepe11de11lc") para 

executa r as seguiJues atividades re lacio11ada..~ ao Programa. se m limiltição a outras atividades que 

porventura possam ser necessárias iio cumprimento do TC: 

(a) coletar e consolidar dados, infonnações e documentos, fornecid os pe las Ass~iadas e Apoiadoras, para a 

e laboração dos relatórios necessários à comprovação do cumprimento das ob rigações ~ lipuladas 110 TC, ta is 

como o cálcu lo do índ íce de recic lagem de laia e relatórios s.ob rc as a1ividades do Programo; 

(b) solicitará ABRAl,ATAS dados coosolidadossobre o vol ume de l111as de a lumín io vc11d idas no mercado 

nacional; 

(e) so lícitar à ABAL dados conso lidados SC)bre o volume de a lumí11io reciclado a partir ele latas de alumínio; 

(d) leva111ar e estimar os volumes de al11mínio rec iclado por empresas 11i!o associadas à ABAL; 

(e) realizar o cálculo do índice de reciclagem das latas ele a lllminio com base nos dados, in formações e 

documentos encaminhados individua lmente pelas Associadas e Apoiadoras; 

(f) dispo11ibilizm· rio SINIR, de forma d ireta ou integl'ada, i11fo11nm;:ões sobl'e a gestão do de logística 

reversa da.., latrn,, para perm itir a avaliação de resu ltados e. acompanhamento das metas e ações do Termo ele 

Comp rom isso, devendo gtiardar confidcnci(ll idade a respeito das l11forma~ôes Concorre ncialmente Se1uiveis 

das Associadas e Apoiadorns; 

(g) el,1borar o relatório anual do Prognima, bem como os demais relatórios da Associação, a serem 

apresentados ao MMA; 

(h) obler dados consolidado., sobre o volume de Jat de al11m f11io importadas; 



64

Art. Sº. A Empresa Independente deverá preservar a confidencialidade das informAções que forem 
fornecidas pchlS Associados~ Apoiadoras e por terceiros, empregando aho grau de cuidado pora assegurar 
a confidencialidade dns Informações Concorrencialmente Sensíveis a que 1iver acesso em razão de suas 
atividades relacionadas ao Pl'ograma. 

§ I". A obrigação de preservar a confidcncifllidade das Informações Conco1n~ncia lmcntc Sensíveis das 
Associadas. Apoiadoras e terceiros é aplicflveJ tanto no âmbito da Associaçao quanto fora dele. 

§ 2". /\ Empresa Independente não compartilhará quaisquer informações recebidas no âmbito da execução 
de suas a lividades contratuais, salvo 1nedia11te auto,'iz.ação da respectiva AssociAçãol Associada, Apoiadorn 
ou terceiro, e envidará seus melhores esforços para evitar que as Assochldas ou ,-\poindoras compárlilhem 
entre s i Infonnaçõcs Sensíveis ou segredos de negócio no âmbito da Associaçno ou do Programa. 

Art. 6º, Os relatórios. infomrnções e documentos preparados e divulgados pela Associação e pela Empresa 
l ndependente para o cumprimento do TC flão deverão conter I nfonnaçõcs Concorrencialmente Sensíveis 
ou segredos de negóc.ios das Associadas, Apoiadoras ou de terceiros. 

§ 14 • As lnformaçõe.s Concorrencialmente Sensíveis coletadas das Associadas e Ap0iadoras peUa Empresa 
Jndependente serão tratadas antts de sua d ivulgação, con1 o objetivo de retirtu•wlhes seu caráter sensível, 
por meio de métodos como t1 ag,-egação de dados individua liwdos, ononimização ou o uso de dados 
historiicamcnte defosodos. 

Art. 7n, A d ivulgação dos telatórios. infonnações edocu1nentos preparados pela Associação e pe lo Empresa 
Independente para o cumprimento do TC deverá, sempre que possível, ser feiu1 cm canal que não pennita 
sua discussão entre as Associadas e as Apoiadoras, com menção expressa ao fato de que as Informações 
Concorrencialmente Sensíveis foram tratadas. 

Art. 8 '\ As Associadas e Apoiadoras deverão fornecer à sua respectiva associação setoria l, a saber. 
ABRAL ATAS e ADAL, contbrme o casot os dados que se façam ncc~sários ao cálculo do índice de 
reciclagem. Após a devida consolidação, a AORALATAS e a ABAL repassarão os dados consolidados à 
Empresa Independente, a quem caberá calcular o índice de reciclagem a ser incorporado ao rela16rio anual 
corn os resul1ados do Programa a ser encaminhado ao MMA. 

Pa1,igrafo lmieo. As intonnações a que se refere es,e ai1igo serão fomccidas pelas Associadas e 
A1>oiadoras à sua respeeti va associaçõo setorial com antecedência suficiente para que ditas associações 
possam entregar seus dados consolidados à Empresa Independente até o d ia 28 de fevel'eil"o de cada ano. 

Art. 9'°. As Associadas Recicladoras fornecerão à ABAL informações consolidadas sobre as cooperativas 
de catadores por elas cadastradas. sem reve lar suos denominoç,ões ou endereços. por se tratar d e segl'edos 
comerciais de tais einpresas. Da mesma forina. as i11formações sobre a entrega do Guia de Boas Pl'áticas às 
cooperativas serão fornecidas por inlerrnédio da ABA L. Se1n prejuízo disso, as Associados Recicladoras 
manterão regislro.adequado de tais informações, que ficarão disponíveis ao MMA para fins de fiscaliz.ação. 

Art. 10. Pnra fins deste Protocolo de Informações, as lnfol'mações Conco1,·encialmente Sensíveis 
corr,cspondem especia lmente a dados envolvendo os seguintes itens: 

(a) custos. tabelas ou políticas de preços, incluindo descontos, recentes, atuais ou fu turos que não scja111 
p(ot>Jicos; 
(b) margens de lucro recentes= atuais ou fun1ras; 
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(e) especificidades de novos produtos cm planejamento~ 

(d) nível de cap,,cidode produ1iva e planos de expansão; 

(e) planos de estra1égias com1>e1i1ivas, incluindo business plun, eslratégias d! marketing. relatórios de 
tcr<:ciros (auditorias e empresas de consultoria) ou estudos de mercado~ 

(f) c lientes atuais, incluindo tennos do contrato, custos, preços (incluindo descon10s). remabilidade, 
~tratégias de marketing ou de desenvolviment<> de produtos. en1re outras infonnações específicas dos 

clientes; 

(g) status de negociações ou intenções de negociações rclutivtls a clie11tes atuais ou potenciais ; 

(h} salários de funcionários; 

(i) fornecedores atuais ou potenciais, bem como os tennos de contrnlos com e le~ celebrados, qu.e pennitam 
di:cisão estra1ég,ica ele 1legócio; 

(i) informações nno públicas sobre marca-:. e paterntéS e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); 

(k) planos de ,1(1uisições ou vendas fumras; 

(1) estratégias competitivas; 

(m) inteligência de mercado, tais e-orno avaliação de concorrentes. cUe1ues e mercados potenciais~ 

(n) qualquer outra informação que possa razoavelmente ser usada para prejudicar a concorrência enlre as 

Associadas e A 1>oiadoras. 

Art. 1 t. S-Om prejuízo das disposiçél<)S eslabelecidas nesle Pro(ocolo de lnfonnaçõcs. as Associadas e 
Apoia.doras comribuirão com oulras informações que se fo9axn necessárias para a elaboração do,s relatórios 
que devam ser entregues ao MMA, enlregando~as diretamente ã Empresa Independente, ficando desde já 
e-scJarecido que as Associadas ou Apoiadoras não esta rão obrigadas a fornecer i nfonnações que sejam p0r 
e las consideradas Informações Concorrencialmente Sensíveis. Para tal ri m. caberá às associadas prover 
in formações que digam respe ito às atividades ao seu cargo no fünbito do Termo de Comprom isso, conforme 
a locação constante do Anexo A ao prç5ente Pl'otocolo de lnlol'mações. 

A.-t. 12. Os casos omissos. situações e obrigações necessárias ao fornecimento de inforrnaç.ões para o 
cumpr imento do TC nno previstas neste Protocolo de Informações serão discutidos amigavelmente pelas 
Associadas. 
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TERMO DE POSSE 

Aos 20 dias do mês de julho de 2021 , na sede da Associação Gestora do Programa de 

Aperfeiçoamento do Sistema de Logística Reversa da Lata de Alumínio para Bebidas - RECICLA 

LATAS, na Cidade de São Paulo - SP, na Rua Humberto 1, nº 220, 5° andar, CEP: 04018-030, a Sra. 

EUNICE TOMAIDIS SOARES DE LIMA, casada, brasileira, publicitária, nascida em 12/02/1963, 

inscrita no CPF sob o nº 073.104.358-85, e portadora do RG nº 14.855.741 , expedida pela SSP/SP, 

com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 12.551, 14º andar, Brooklin, São Paulo -SP, 

e-mail: Eunice .lima@novel is .adityabirla .com, tomou posse como Conselheira do Conselho 

Diretor da Associação , indicada pelas Associadas Recicladoras, e como Presidente do Conselho 

Diretor da Associação, em conformidade com a eleição ocorrida na Assembleia Geral de 

Constituição da Associação realizada nesta data, com mandato iniciando-se em 20 de julho de 2021 

e terminando em 20 de julho de 2023, ou até a posse do sucessor, declarando a signatária aceitar o 

referido cargo e assumindo o compromisso de exercê-lo com dedicação, lealdade e eficiência , 

respeitando e fazendo cumprir a legislação v igente e o Estatuto da RECICLA LATAS. 

São Paulo, 20/07/2021 

Assinatura: 
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ANEXO B1
Convênio Recicla Latas e CONAMP

ANEXO B

 
 
 
 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO GERAL Nº 
 
 
 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO GERAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP) E A RECICLA 
LATAS 

 
Pelo presente instrumento particular, entre as seguintes Partes: 

 
 
Recicla Latas, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Humberto I, no. 220, 5º 
andar, Vila Mariana/SP, CEP: 04018-030, inscrita no CNPJ sob o n. 44.286.376/0001-80, 

neste ato representada pela sua Presidente Eunice Tomaidis Soares Lima; e 

 
CONAMP – Associação Nacional de Membros do Ministério Público, sem fins lucrativos, 

com sede no endereço SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, salas 305/306, Brasília/DF, 
CEP: 70.316-102, inscrita no CNPJ sob o n. 54.284.583/0001-59, neste ato representada 

pela Dra. Mauricia Marcela Cavalcante Mamede Furlani. 

 
Considerando o “Termo de Compromisso para o Aperfeiçoamento do Sistema de Logística  

Reversa de Latas de Alumínio para Bebidas”, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente 
(“MMA”), a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio – ABRALATAS 
e a Associação Brasileira do Alumínio – ABAL, em 10 de novembro de 2020, doravante 

denominado (“Termo de Compromisso”); 

 
Considerando o interesse comum na execução do Termo de Compromisso acima, o qual 
possui relevante impacto social e ambiental, dado o elevado número de pessoas físicas e 

entidades envolvidas na coleta de latas de alumínio, bem como a sustentabilidade do 

processo industrial da reciclagem dessas latas, com a preservação de recursos naturais e 
energia elétrica, gerando benefícios a toda a sociedade. 

D4Sign 8e205b6c-09b4-439d-ae8e-2869a41f6a98 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

67

Re . CS NAMP 
Associação Nocional dos Membros do Ministério Público 



68

RESOLVEM, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente CONVÊNIO 

DE COOPERAÇÃO GERAL com o objetivo de conjugar esforços no sentido de promover a 

adequada gestão de resíduos sólidos em território nacional, tendo em vista as realidades 

regionais dos planos municipais aplicados e a troca de conhecimento entre as instituições 

sobre o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e legislação 

correlata. 

Cláusula Primeira - Objeto 

Constitu i objeto do presente Convênio: 

1 - Promoção de intercâmbio de informações técnicas sobre a temática de gestão de 

residu os sólidos. 

li - Realização de cursos de ensino à distãncia para gestores públicos estaduais e 

municipais, sobre a construção e a execução de planos de gestão de resíduos sólidos, com 

desenvolvimento de conteúdo, divulgação, engajamento desses gestores públicos e dos 
membros da CONAMP, in cluindo indicação de representante(s) da CONAMP para palestrar 

e/ou debater sobre o tema. 

Ili - Desenvolvimento de material instrutivo de boas práticas relacionadas com a legislação 

aplicável para cooperativas de caladores de materiais recicláveis, especialmente de latas de 

alumínio. 

IV - Realização de campanhas de educação ambiental ao consumidor brasileiro, de forma 

preferencialmente virtual, a ser definida pela RECICLA LATAS, sobre consumo consciente e 

descarte adequado de resíduos. 

Cláusula Segunda - Execução do Convênio 

1 - Os signatários estabelecerão um plano de trabalho de atividades a serem realizadas, de 

acordo com o interesse em comum e disponibilidade de cada Parte, defin indo caso a caso 

suas obrigações e contrapartidas. 

§ 1º O plano de trabalho acima será estabelecido no prazo de até 90 dias após a assinatura 

do presente Convênio e, uma vez assinado pelas Partes, passará a integrá-lo. 

§ 2º O plano de trabalho não envolverá informações técnicas de natureza confidencial das 

Partes ou de natureza pessoal protegida pela legislação, especialmente a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14/08/2018). 
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§ 3º Caso as Partes não cheguem a um acordo sobre o plano de trabalho, o presente 
Convênio poderá, então, ser rescindido por qualquer uma delas, mediante comunicação por 

escrito à outra Parte, o que poderá ser feita por e-mail. 

li - A CONAMP autoriza o uso e aplicação de seu nome e logomarca nos materiais das 

ações desenvolvidas com a RECICLA LATAS, livre de remuneração, na forma de apoio, 

podendo a RECICLA LATAS valer-se da prerrogativa de abrir mão dessa aplicação, na forma 

do presente Convênio. 

§ 1º O uso e aplicação acima poderá ser feito pela RECICLA LATAS, livre de qualquer 
remuneração, enquanto vigorar o presente Termo. 

§ '2!' A RECICLA LA TAS poderá, a seu exclusivo critério, deixar de usar o nome e logomarca 

da CONAMP em determinados materiais, 

Cláusula Terceira - Recursos Financeiros 

O presente Convênio não envolve a transferência de recursos financeiros, sendo que o 

custeio de despesas necessárias para execução das atividades será inteiramente assumido 

pela RECICLA LATAS, salvo ações não previstas neste Convênio, mas alinhadas ao Objeto, 

a depender de comum acordo pelas partes, no limite das suas atribuições. 

Cláusula Quarta - Vigência do Convênio 

O presente Convênio terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da sua 

assinatura, ficando sua renovação sujeita à celebração de termo aditivo firmado pelos 

representantes das Partes. 

Cláusula Quinta - Disposições Gerais 

1 - As cláusu las deste Convênio poderão ser modificadas, mediante aditivo a ser celebrado 

pelas Partes. 

li - Embora as Partes prevejam colaboração cooperativa e produtiva, cada uma é 

independente da outra, e nada neste Convênio as toma parceiras ou solidiariamente 

responsáveis para os fins legais. 

Ili - O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer das Partes, independente 

de aviso prévio, em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições 

nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que 
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o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante 
comunicação prévia da Parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, ficando as Partes responsáveis pelas obrigações anteriormente 
assumidas. 

Cláusula Sexta - Resolução de Controvérsias e Foro 

Os casos omissos e/ou situações contraditórias ou controversas serão resolvidas em comum 

acordo entre as Partes, de acordo com a legislação em vigor, no prazo de até 30 após o 
recebimento de comunicação da parte interessada na solução amigável, com identificação oo 
ponto omissão, contraditório ou controverso, ficando eleito o Foro da Comarca de São 
Paulo/SP, para dirimir eventuais litígios acerca deste Convênio não solucionados de forma 
amigável. 

E por estarem assim avençadas, as Partes firmam o presente Convênio em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, perante as testemunhas instrumentárias abaixo. 

São Paulo/SP, 03 de janeiro de 2022 

Recicla Latas 
Eunice Lima - Presidente 

CONAMP - Associação Nacional de Membros do Ministério Público 
Maurícia Marcela Cavalcante Mamede Furiani 

Testemunhas: 

1 
RG: 20.913.547-4 

2) 
Nome:RenataAndradeVilarinho RG: 21.634.163-ô 
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CS NAMP 
Aswcioção Nocional dos Membros do Ministério Público 

ATO DE NOMEAÇÃO 

O Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
- CONAMP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, VIII e XII, 
do Estatuto da entidade, 

RESOLVE: 

Designar a Sra . Mauricia Marcela Cavalcante Mamede Furlani, Promotora 
de Justiça, CPF 275.682.103-91, endereço Rua Santa Branca, 105, casa 8, Lagoa 
Redonda, Fortaleza/CE, CEP 60.831-265, para representar a Entidade no 
Convênio com a Abralatas. 

Brasília (DF), 11 de janeiro de 2022. 

SHS Q . 6, conj. A · Complexo Brasil 21, bl. A, sala 306 I Telefax 61.3314-1353 
Brasília - DF I CEP 70.322-915 1 www.conamp.org.br 
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pela p lataforma Zoom, e com ará com a part icipação do Secretár io de Melo AmbJente, Artu r Elruno, do Ministér io Público, de 

e quipe técnica especial illlda em gestão de resíduos , com integrantes da Recicla Latas e da SEM,\ a lém de convidados, 

https://www.instagram.com/p/CXRNf5VLgnZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://aprece.org.br/blog/noticia/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-r
https://aprece.org.br/blog/noticia/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-r
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https://www.ceara.gov.br/2021/12/10/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-residuos-soli-
dos-para-gestores-municipais/

https://www.instagram.com/p/CXTwnZjLR9n/?utm_source=ig_web_copy_link
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Sema e Recicla Latas re·aliza1m curso dle 
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Capacitação para Gestores Públicos 
Gestão Integmda de Residuos SóJidos 

13 e l 4 de Dezemb,o - 9-h às 11 h 

9 Onllrie (v1a Zonml 

CEARÁ 
fil~IHll.l'i'Mià 

@ ,ema.ceara · Seguir 

, ema, eara A. Cap,:1dtaçào para Gestcre.s 
Públicos Ambie ri ta ,s com foro a Gestáio 
ln egrada ele Res(cluos Sôl1do; será 
realizada n s doas 13 e 14 de deze mbro 
de 2021. 
A cap ac,ta ão é u ma realização da 
l'nti clade ges ora Redda Latas em 
parceria com a 5 ela ia de Mem 
A biente do E:.tado do Ceará, O ever1to 
será 1 00% orilme e h~ ve,rá a em,~s.ão de 
certifica dos para os pa icipanl es. 

o ov 
B1 curtidas 

Q Ad 1c1ene UITI comertar o .. 

https://www.ceara.gov.br/2021/12/10/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-
https://www.ceara.gov.br/2021/12/10/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-
https://www.instagram.com/p/CXTwnZjLR9n/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/CXTjK1QLjtr/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/CXTkfSMMuuZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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Capacitação para 
Gestores Públicos 

@ sema{.eara • Seguir 
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107 cu Jdas 

Q Adic·ore um com enMrio ... 

sem~{.ea ra • Seguir 

~emacear SEMA e Redela Lalas 
real<Zam curso d e c.ap.ac,tação em gestão 
de resld11Jo& sófld os par a gestores 
munk"1pais. 
:iaioa majs: 
(h fl« '. //wi.""1.s ema.ce.gov.br/ 2021/ 12/07 
/r;e a-ae-,rrocla-latas-realizam-rnrw -de-
ca .acitacao -em-9 estao-de-resiiduas-
s. lido&-pa1a. g ll!>to res - 1u icipai~/l 

da iane silva318 ÔÔÔÔÔ 

marcellocoslia_of semaceara o Q 
proj e,to AIA existe lg cór:ligol E a 
turma 2 i:rá me s:mo rece.b-er o s 

B HI visualiza~ 

Q Ad ic·cre um comertá, ·o ... 

Q 

https://www.instagram.com/p/CXTjK1QLjtr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXTkfSMMuuZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.sema.ce.gov.br/2021/12/07/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-residuos-soli-
dos-para-gestores-municipais/

https://www.sema.ce.gov.br/2021/12/17/sema-e-recicla-latas-promovem-curso-de-capacitacao-sobre-gestao-de-residu-
os-solidos-para-gestores-municipais/
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SU 5TEN1ABI UDADE 

Do ue voce prem;a? - INSTlfUCIONAI. 1 SIJSllNTÁVEL I e 

SEMA e Re,cicla Latas r'ealizam curso de 
capacitação em gestão de resíduos, sóliidos parai 
gestores muni 1cipais 
7 Dl J!l l2 UllRO DE 2.021 - l li:10 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

SlJSTEITTABILIDADE 

Do que voce pr ecisa? lil tNSTnUCIONAL I sumNT.lvn 1 

SEMA e Recicla Latas promovem curso de 
capacitação sobre gestão de resíduos sólidos 
para gestores municipais 
17 DE DEZihlBllO DE 2021 - 1~ 

https://www.sema.ce.gov.br/2021/12/07/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-d
https://www.sema.ce.gov.br/2021/12/07/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-d
https://www.sema.ce.gov.br/2021/12/17/sema-e-recicla-latas-promovem-curso-de-capacitacao-sobre-gesta
https://www.sema.ce.gov.br/2021/12/17/sema-e-recicla-latas-promovem-curso-de-capacitacao-sobre-gesta


https://www.portalin.com.br/in-loco/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-residuos-soli-
dos-para-gestores-municipais/

https://www.instagram.com/p/CXltn52L_-u/?utm_source=ig_web_copy_link
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

SEMA e Recicla Latas realizam curso de 
capacitação 1em1 gestão de resíduos 
sólidos paira ge,stores m1unicipais 
Por carol - Em 1 de àe-2em ro e .202'll 

A part ir da ce lebração de Acordo d Coopera ~o Técnica, a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente ('SlEMA) e a ec icla Latas, promoverão um cursu de cap cita ~o em gestão de 
resíduos sólidos para gestores mu icipais, e corpo exerntivo operacior1aL dos 

consórcios p · blims de gestão de resíduos. O evento ocorrerá nos dias 13 e 14 de ezembro. de 
9h às 11 , pela platafo rma Zoom, e conta ir; ' com a partici pação o Secretário de Meio 
Ambiente, Artu r !Bruno, do Ministério Público. de equipe técnica especializa dia em gestão de 

síduas, com in tegrantes da Recicla Lata.s e da SEMA, além de convidados. 

s.imac~ ra • Seguir 

~emac.iara S EMA e Re · ela t<lss 
prn °""'' curso de capac,ta,ção so re 
gest~o d e resíduos ~ólidos pa ra ge&t01es 
municipais 

Ac,es.s.e o link , a b 10 

:iai ba mai~: 
(.llt, f)S://www.sema.ce,go-.r.br/2021/12/17 
/sem a -e -rec,d 3-latas,- prc>movern -curs.o-
de-ca pacitacao-:;.çb re-ge5tao-de-
l'Es1d uos-sol 1do~-pa ra -ge,stores" 

72 curtidas 

Q Ad 1cicne um comertãno .. 

https://www.portalin.com.br/in-loco/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-
https://www.portalin.com.br/in-loco/sema-e-recicla-latas-realizam-curso-de-capacitacao-em-gestao-de-
https://www.instagram.com/p/CXltn52L_-u/?utm_source=ig_web_copy_link
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16/12/2021
#SemaNaMídia
RÁDIO ASSEMBLEIA FM 96,7 - NOTÍCIAS DO CEARÁ 10.12.21
SEMA e Recicla Latas realizam curso de capacitação em gestão de resíduos sólidos para ge-
stores municipais

https://www.youtube.com/watch?v=CISEp221hOg

A partir do 6’05’’ até 7’20’’

Transcrição:
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Recicla Latas assinam Acordo de Cooperação Téc-
nica para um curso de capacitação em gestão de resíduos sólidos. Ele acontece nos dias 13 e 
14 (de dezembro) pela plataforma Zoom. Participa o Secretário de Meio Ambiente Artur Bru-
no, representantes do Ministério Público, equipe técnica especializada em gestão de resíduos, 
integrantes da Recicla Latas além de convidados. Viviane Monte é engenheira agrônoma e 
técnica da Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável da SEMA. “Vai contemplar os téc-
nicos municipais da área de resíduos sólidos, a equipe técnica dos consórcios públicos munic-
ipais, os representantes municipais da associação de catadores e vai tratar de temas a partir 
da economia circular, inclusão social dos catadores, a questão da legislação, enfim, é toda uma 
abordagem voltada para a economia circular. O Estado do Ceará é o primeiro a ser contempla-
do com esse curso o que demonstra o resultado positivo da nossa Política Estadual de resídu-
os que é voltada para a gestão integrada e através dos consórcios públicos municipais.”
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https://www.youtube.com/watch?v=CISEp221hOg 


ANEXO B4
Acordo de Cooperação Recicla Latas e SEMA/CE e Plano de Trabalho

80

mt? • # 

CEARA 
GOVERNO 00 ESTADO 

ACORDO COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 228/2021 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA E RECICLA LATAS, 
PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA 

O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA, inscrita no 
CNPJ sob nº 22.156.351/0001-29, criada pela Lei nº 15.773, de 10 de março de 2015, com sede na Av. 
Pontes Vieira, nº 2666, Dionísio Torres, Fortaleza-CE, neste ato representada por seu Secretário, o Sr. 
Artur José Vieira Bruno, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 93002255146, Órgão 
Expedidor SSP-CE e CPF nº 156.188.703-04, residente e domiciliado nesta Capital, e a Entidade 
Gestora RECICLA LATAS, doravante denominada Reàcla Latas, inscrita no CNPJ nº 
44.286.376/0001-80, com sede na Rua Humberto I, nº 220 - 5° andar - Vila Mariana, CEP: 04018-030, 
neste ato representada pelo seu Secretário Executivo, Sra. Eunice Tomaids Soares de Lima, portadora 
de Identidade nº 14.855.741, Órgão Expedidor SSP/SP e CPF nº 073.104.358-85, residente e 
domiciliada em São Paulo/SP, resolvem firmar o presente TERMO DE ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA, nos termos do art. 116 da Lei Federal de nº 8.666 de 1993, como consta 
no processo administrativo 11295234/2021 e em conformidade com as cláusulas e condições que 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente Acordo visa estabelecer Cooperação Técnica e Parceria entre os participes para realização 
do Curso de Educação à Distânàa (EaD) de Capaàtação Técnica para Gestores Públicos, a ser 
oferecido ao Governo do Estado do Ceará pela Recicla Latas. 

CLÁUSULASEGUNDA-DAEXECUÇÃODOSTRABALHOS 

Para a execução do presente Termo, os partícipes designarão representantes que serão responsáveis pela 
manutenção do perfeito e permanente intercâmbio de informações necessárias à execução do objeto 
deste Acordo de Cooperação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PLANO DE TRABALHO 

Este acordo será implementado através das atividades previstas no Plano de Trabalho, em anexo, 
aprovado em comum acordo pelos participes, observadas, sempre, as cláusulas e condições co:rstan s 
deste Termo e da legislação vigente cabível. . 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Para a execução deste Acordo, as partes se comprometem a cumprir com as responsabilidades e/ou 
atribuições, de comum acordo, abaixo elencadas 
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I· Das Obrigações da Recicla Latas 

a) Realizar curso de capaótação de ges10res públicos com especialistaS do mercado, 10talmente 
grarui10, e adequado às necessidades alinhadas com a Secretaria de Meio Ambiente do Ceara (SEMA); 
b) Fomentar atraca de conheómento entre a SEMA e a Recicla Latas; 
c) Apoiar o Estado do Ceará no engajamento dos gestores públicos para a temáúca da gestão adequada 
dos resíduos sólidos; 
d) Realizar ações de comunicação ressaltando esta parceria e os resultados do Curso nas redes sociais e 
site do Reócla LataS; 
e) Promover os Cursos e gerenciar a plataforma EaD; 
1) Promover e gerenciar cursos de capacitação presenciais, a depender da disponibilidade de datas, 
verba e deslocamento do úme da Recicla Latas e agenda da SEMA. 

li. Das Obrigações da Secretaria do Melo Ambiente do Estado do Ceará- SEMA 

a) Fornecer o cadastra com informações arualizadas e aplicadas ao objeto deste Termo dos municlpíos 
localizados do Estado do Ceará; 
b) Viabilizar o conta10 e o ageodamen10 de reuniões com os gestores municipais responsáveis pela 
pauta de gerenciamento de resíduos; 
e) Contribuir com conteúdo e especificidades locais para realização do curso; 
d) Fornecer declarações e imagens, se aplicável, sobre a realização do curso para fins de divulgação e 
repone ao Ministério do Meio Ambiente; 
e) Cooperar com a Reócla Latas para melhorar o alcance e os resultados das ações de comunicação 
supracitadas; 
1) Acessar a plataforma do Curso EaD apenas como usuária. 

CLAUSULA QUl.l'ITA-DOS PRAZOS 

O presente Acordo terá validade de 01 ano, contado da sua assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO • Sempre que necessário, as cláusulas deste Acordo de Cooperação, à 
exceção da que trata do objeto, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Adiúvo, 
celebrado enrre as Panes, passando esses termos a fazer pane integrante deste ins1rumento como um 
todo, único e indivis!veL 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO E DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e/ou siruações contndítórias deste Termo de Cooperação serão resolvidas de acordo 
com a legislação em vigor, ficando eleito enrre as panes o Foro da Comarca de São Paulo/SP para 
dirimir eventuais litígios acerca do Termo, podendo ser resoMdos, também, por meio de procedimento 
arbitral. 

PARÁGRAFO PRIMEmO • Este Termo de Cooperação poderá ser denunciado por qualquer das 
partes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem 
assim pela superveniência de nomia legal ou fato admirústraúvo que o 10me formal ou material.mente 
inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da pane que dele se 
desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando as panes responsáveis pelas 
obrigações anteriormente assumidas. 
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CLÁUSULA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Acordo será providenciada pela SEMA no Diário Oficial do Estado do Ceafa 
até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinarura, devendo ocorrer a sua publicação no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em conformidade com o art. 61 da Lei nº 8.666/93 de 1993. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DfSPOSIÇÔES GERAIS 

Embora os Participes prevejam colaboração cooperativa e produtiva, cada um é independente do 
. outro, e nada neste Acordo de Cooperação t0ma os Partíci~s parceiros para fins jurídicos, ou 
peimite que um Partícipe possa cliar ou assumir qualquer obrigação em nome do outro participante 
para qualquer finalidade. · 

PARÁGRAFO PRIMEffiO - Nenhum Partícipe aoibuírá, delegará ou subcontratará este Acordo 
de Cooperação a terceiros sem prévio consentimento da outra pane, e qualquer tentativa de fazê-lo 
sem o consentimento das panes será considerada nula. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

Fíca eleito o foro da Comarca de Fortaleza para resolver as questões oriundas deste Acordo que não 
puderem ser solucionadas por entendimento direto entre as partes. 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Acordo de Cooperação Técnica em 03 (três) 
vias de igual teor e valor jurídico, na presença das testemunhas que o subscreveram para todos os 
efeitos legais. 

Fortaleza, f de 1) !;;: [ de 2021 

Presidente da Recicla Latas 
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PLANO DE TRABALHO 
ORGÃO RESPONSA VEL CNPJ/MF 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará - SE.;\,IA 221.563.51/0001-29 
ENDEREÇO 
Av. Pontes Vieira, 2666 - Dionísio Torres 
CIDADE 

1 UF I CEP DDD/l'ELEFONE Fortaleza Ceará 60135-238 (85\3108-276012761 
NOME DO R.ESPONSA VEL CPF 
Anur José Vieira Bruno 156.188.703-04 
CUKGAO EXPEDIDOR ICARGO I FUNÇ'\O 93002255146/SSPCE Secretário Secretário do Meio Ambiente 
EMPRESA RESPONSAVEL CNPJ/MF 
Entidade Gestora Recicla Latas 44.286.376/0001-80 
ENDEREÇO 
Rua Humbeno 1. no. 220 - 5° andar - Vtla Mariana 
CIDADE 1 UF l CEP E-MAIL 
SP SP 04018-030 contato@reciclalatas.com.br 
NOME DO RESPONSAVEL CPF 
Eunice Tomaidis Soares de Lima 073.104.358-aS 
RG/ORGAO EXPEDIDOR I CARGO 
14.855.741 -SSP/SP Presidente 

I FUNÇAO 
Presideme 

OBJETIVO 
Cooperacão T écnlca na Area de Reslduos Sólidos 
PROJETO PF.RIODODEEXECUCÃO 

01/12/2021 - 01/12/2022 
Capacitação de Gestores Públicos para Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos 
JUSTIFICATIVA 00 PROJETO 
Acordo de Cooperação Técnica entre a SEMA e a Redela Latas com vistas ao 
desenvolvimento de capacltaç.io de gestores públicos municlpals para gestão integrada de 
resíduos sólidos, troca de informações e conhecimento té<:nico sobre o tema, visando 
fomentar a implementação de políticas públicas, o aumento da eficiência para aprimoramento 
da infraestrutura recicladora, os índices de reciclagem, o engajamento dos gestores públicos e a consdentlz.acào ambiental da oooulacão nora reciclaoem no Estado do Ceará. 
COMPETENCIAS DOS PARTICIPANTES 

Obrigações da Redela Latas 

a. Realizar curso de capacitaçJo de gestores públicos com especialisras do mercado, 
totalmente 2raruito, e adeauado às necessidades allnhadas com a Secretaria de Meio 

l/3 
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Ambiente do Ceará (SEMA); 
b. Fomentar a troca de conhecimento entre a SEMA e a Recicla Latas; 
c. Apoiar o Estado do Ceará oo engajamento dos gestores públicos para a temática da geslào 
adequada dos resíduos sólidos; 
d. Realiz.ir ações de comunicação ressaltando es10 parceria e os resultados do Curso nas redes 
sociais e site do Recicla Latas; 
e. Promover os Cursos e gerenciar a plataforma EaD; 
f. Promover e gerenciar cw-sos de capaciraç!o presenciais, a depender da disponibilidade de 

datas, verba e deslocamento do lime da Recicla Latas e agenda da SEMA. 

Obrigações da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará - SEMA 

a. Fornecer o cadastro com informações atuall:r.aclas e aplicadas ao objeio deste Tenno dos 
municípios localizados do Estado do Ceará; 
b. Viabilizar o contato e o agendamento de reuniões com os gestores municipais responsáveis 
pela pauta de gerenciamento de resíduos; 
e. Conaibuir com conteúdo e especific.iclades locais para reall:r.açào do curso; 
d. Fornecer declarações e imagens, se aplicável, sobre a realização do curso para fins de 
divulgação e reporte ao Ministério do Meio Ambiente; 
e. Cooperar com a Recicla Latas para melhorar o alcance e os resultados das ações de 
comunicação supracitadas; 
f. Acessar a plataforma do Curso EaD apenas como usuária. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Capacitação realizada. 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

Meta Especificação Instituição Duracão 
resoonsável Início Término 

Elaboraçào de conteúdo Recicla 
1 tknico para o Latas / SEMA 15.lll/21 02/12/21 

curso/caoacitacão. 

2 Articulaçào com o público- Recicla 01/12/21 17/12/21 
alvo. Latas/ SEMA 

3 Realização do Recicla 13/12121 14112/21 
curso/capacitação. Latas / SEMA 

4 Realização de avaliação da Recicla Latas 13/12/21 14/12/21 

capacitação realizada e 
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apresentação dos resultados 
àSEMA 
Divulgação do Curso nos 

S canais de comunicação 
dis níveis 

G 
CEARÁ 
- ... 00 uuoo -----

OU12/21 

Pl-esldente da Recicla Latas 

17/12/21 

313 



ANEXO B5
E-mail de agradecimento SEMA/CE

1

renata@brpolen.com.br

De: Sarah Pianowski <sarah.pianowski@sema.ce.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 14:18
Para: Renato Paquet; Guilherme Canielo; Eunice Lima; Artur Bruno
Cc: Luana Bezerra; Renata Vilarinho; Cristiane Caetano; Gabriel Pesente; Viviane 

Monte; contato@reciclalatas.com.br; Sarah Pianowski; Andre Pereira; Luzilene 
Saboia; Maria Dias; Marjory Bezerra; Melina Ribeiro; Ingrid Andrade; 
jacqueline.faustino@mpce.mp.br; Eliana Oliveira; Secretaria Executiva; ASCOM; 
Demetrio Andrade; Tarcilia Rego; Diego Parente; Daniel Santos

Assunto: Assinatura Acordo de Cooperação Técnica da Logistica Reversa entre Recicla Latas 
e SEMA

Anexos: Plano de Trabalho Logistica Reversa Latas de Aluminio.pdf; Acordo de Cooperação
Ténica Logistica Reversa Latas de Aluminio.pdf

Status do sinalizador: Sinalizada

Prezados, 
 
É com muita animação que lhes enviamos a cópia assinada do 
Acordo de Cooperação Técnica nº228/2021 e o Plano de Trabalho 
para a realização do Curso de Educação à Distância (EaD) de 
Capacitação Técnica para Gestores Públicos, a ser oferecido pela 
Recicla Latas em parceria com a SEMA. 
 
Estamos muito gratos de ter participado como estado pioneiro na 
celebração deste acordo, e por termos a oportunidade de 
construir em conjunto com esta estimada instituição o conteúdo 
técnico a ser transmitido aos gestores públicos do Ceará. Sabemos 
da realidade da grande maioria dos municípios brasileiros, em 
especial os cearenses e das necessidades que eles passam. 
Portanto vemos com bons olhos a ação da Recicla Latas em 
conjunto com o Ministério do Meio Ambiente em realizar esta 
capacitação em todo o Brasil. 
 
Gostaria de agradecer a todos que participaram deste processo, 
tanto da equipe da SEMA, quanto da equipe da Recicla Latas; em 
especial ao Guilherme Canielo, pela parceria com o Estado do 
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Ceará e por se disponibilizar a construir conosco essa 
capacitação, ao Secretário Artur Bruno, por confiar em nosso 
trabalho, e a todos os outros envolvidos na celebração deste 
Acordo! 

Estamos à disposição e contem conosco para futuras parcerias. A 
capacitação será um sucesso!! 
Parabéns!! 

Abraços, 

Sarah Pianowski. 
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Nome Fornecedor Telefone Email Estado Cidade Endereço 

1 Eco Cooperativa ecocooperativa8@gmail.com AM
2 COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES RECICLA JACOBINA (74) 98114-1994 reciclajacobina@hotmail.com BA Jacobina ROD BA 131 - KM 5 - 44700-000
3 COOPERATIVA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DA COSTA DOS COQUEIROS LTDA (71) 99900-6211 verdecoop.rec@bol.com.br BA Entre Rios FAZ VERDECOOP BA 099 KM 81 Linha Verde - 48180-000
4 COOPERATIVA DE CATADORES AGENTES ECOLOGICOS DE CANABRAVA (71) 99196-0188 caecadm10@hotmail.com BA Salvador R MAURITANIA - Granjas Ruraus Pres. Vargas - 41230-040

5 COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA. PROCESSAMENTO DE PLASTICO E PROTECAO AMBIENTAL – CAMAPET (71) 98791-3176 camapet@gmail.com BA Salvador
AV FERNANDES DA CUNHA - Edif. Orlando Souza Brito 2º Andar 
Sala 211 - 40445-200

6 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS-CONCAVES (91) 98116-6185 concaves@gmail.com PA Belém PASSAGEM BRASILIA - 66077-110
7 COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES PROFISSIONAIS DO RECIFE PRO RECIFE (81) 99563-8923 catadores.pe@gmail.com PE Recife RUA ANTONIO CARDOSO DA FONTE - 51170-620
8 COOPERATIVA DE TRAB DE CAT DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS coopagres@yahoo.com.br PE Recife RUA OSCAR MELO - 50090-580
9 COOCENCIPE - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS (81) 99658-4497 lumaoli@gmail.com PE Olinda AV FLORES DO CAMPO - 53060-705

10 CASA DO CATADOR COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS EM GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (11) 98990-4139 coop.casadocatador@gmail.com SP São Paulo ESTRADA FAZENDA DO CARMO - Galpão 2 - 03951-000
11 COOPERACAO-COOP T.C. S.T.PRE B. B. P.P.SERV.COM.M.R. CSP. R.M. ESP jacycardoso@ig.com.br SP São Paulo RUA FROBEN - 05315-010

12 COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS TRABALHADORES EM MATERIAIS RECICLAVEIS DE SAO PAULO - COOPER VIVABEM (11) 98132-6849 tesouraria@coopervivabem.com.br SP São Paulo AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 05034-000

13
COOPERATIVA DE PRODUCAO, COLETA, TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SAO MATEUS - 
C cooperlestesmsp@hotmail.com SP São Paulo EST DA FAZENDA DO CARMO - 03951-000

14 COOPERATIVA DE PRODUCAO, COLETA, TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS RECICLAVEIS JACANA - COOP. SE cooperativasemfronteiras@gmail.com SP São Paulo R GENERAL GERONIMO FURTADO - 02237-000

15 COOPERATIVA DE PRODUCAO, COLETA, TRIAGEM, TRANSF., COML. DE RECICLAVEIS E RECICLADOS TIETE - COOPER. centraltiete@ig.com.br SP São Paulo R SALIM FARAH MALUF - 03077-000

16
COOPERATIVA DE SEGUNDO GRAU DE COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA CIDADE DE SAO PAULO-SP 
RE redepaulistanapp@gmail.com SP São Paulo RUA FROBEM - 05515-010

17 COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM - RECICLA BUTANTA (11) 99563-1576 reciclabutanta@gmail.com SP São Paulo R MARIANA BELIZARIA DA CONCEICAO - 05373-010
18 COOPERATIVA DE TRABALHO COM MATERIAIS REAPROVEITAVEIS E RECICLAVEIS CHICO MENDES coop_chicomendes@hotmail.com SP São Paulo RUA CINIDA POLONO - 08395-320
19 COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM - VITORIA DO BELEM (11) 96226-0623 cooperativavitoriadobelem@gmail.com SP São Paulo AV ARISTON DE AZEVEDO - 03021-020

20 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES AUTONOMOS DE PAPEL, APARAS E MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (11) 95122-3670
coopmare@gmail.com; 
fornecedores.nfe@novelis.com SP São Paulo RUA GALENO DE ALMEIDA - 05410-030

21 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS (11) 95206-2594 cooperativacaminhocerto@gmail.com SP São Paulo R: JEQUIRANA DE GOIAS - 08032-230

22
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA FAVELA VILA PRUDENTE DE SÃO 
PAULO (11) 98983-7655 recifavelacml@yahoo.com.br SP São Paulo RUA CAPITAO PACHECO E CHAVES - 03126-000

23 COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM (11) 97244-2483 cooper.neia@hotmail.com SP São Paulo R JAPICHAUA - 03813-310
24 COOPERMAP - COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE MATERIA PRIMA (11) 94742-5380 coopermapcooperativa@gmail.com SP Maua R LUCIA MORMITO BIASON (VL CARLINA) - 09370-835

25 COOPERNOVA COTIA RECICLA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUCAO DE COLETA E RECICLAGEM (11) 97465-7142
fornecedores.nfe@novelis.com; 
coopernovacotiarecicla@hotmail.com SP Cotia EST MANOEL LAGES DO CHAO - 06705-050

26 COOPERPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E COLETA DO PARQUE COCAIA cooperpac_grajau@hotmail.com SP São Paulo AV CARLOS BARBOSA SANTOS - 04852-025
27 REDE DE COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO SP Mogi das Cruzes RUA CECILIA DA ROCHA - 08750-590
28 YOUGREEN COOPERATIVA DE TRABALHO DE BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS RECICLAVEIS (11) 94530-2788 adm@yougreen.coop SP São Paulo RUA ALDEIA VINTE DE SETEMBRO - 02202-000
29 ASSOC 28 associacaovinteeoito@gmail.com SP
30 CAMINHO CERTO sr.pepe.legal@hotmail.com SP
31 COOPER GLICÉRIO cooperativacooperglicerio@gmail.com SP
32 COOPER AREIS renataeduart2@gmail.com SP
33 COOPERE s.lourisvaldo.silva@gmail.com SP
34 Coopernatuz eli.ap.correia@gmail.com SP
35 Cooperpac valquiria.candido.1947@gmail.com SP
36 CooperParelheiros elaine78cris@gmail.com SP
37 Cooptresc pm871898@gmail.com SP
38 Fênix Ágape magdarabelo486@gmail.com SP
39 Fênix Diadema serginhomcr@gmail.com SP
40 Moreira Cesar alexsandrodealmeida14@gmail.com SP
41 Rainha da Reciclagem meireledeide@gmail.com SP
42 Renascer - RECOOP sidney.bl.lima@hotmail.com SP
43 Univence alessandrabrum374@gmail.com SP
44 Cooperativa Resíduo Solidário (44) 99978-2878 PR Campo Mourão
45 Associação Anjos da Ecologia (51) 99379-3597 RS Porto Alegre

46 Cooperativa de Trabalho Coleta Seletiva e Reciclagem de Blumenau
(47) 3340-2332 / 
(47) 99789-6682 SC Blumenau

47 Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Otacílio Costa (49) 99808-7653 SC Otacílio Costa

48 ASCAMARA - Associação dos Catadores de Material Reciclável de Araguari
(34) 3246-5679 / 
(34) 98829-2936 MG Araguari

49 Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis do Centro de Campinas Renascer

(19) 99390-
7390/(19) 98319-
2342 SP Campinas

50 Cooperativa de Trabalho de Catadores Braganca Recicla (11) 98623-3960 SP Bragança Paulista
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Nome Fornecedor Telefone Email Estado Cidade Endereço 
51 Cooperativa Recicle Bragança (11) 97260-2403 SP Bragança Paulista
52 Cooperativa de Trabalho Nova Vida Coleta de Reciclagem (19) 98841-0313 SP Campinas
53 Cooperativa Santo Expedito de Coleta e Manuseio de Recicláveis (19) 98151-1862 SP Campinas
54 Cooperativa Central de Coleta e Comercialização de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Campinas e Região - Reciclamp (19) 98195-1621 SP Campinas
55 Cooperativa Nossa Senhora Aparecida - Projeto Reciclar (19) 3252-0488 SP Campinas
56 Cooperativa de Trabalho, Coleta e Manuseio de Material Reciclável Aliança - Cooperativa Aliança (19) 99619-4760 SP Campinas
57 Cooperativa São Caetano (antiga Cooperativa Tatuapé) (19) 98222-4229 SP Campinas

58
Cooperativa de Produção dos Profissionais em Coleta, Manuseio e Comercialização de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis Antônio da Costa 
Santos (19) 98109-0357 SP Campinas

59 Cooperlírios (19) 98942-3092 SP Americana
60 Cooper Sonhos (19) 99151-8552 SP Nova Odessa

61
Cooperativa de Produto, Coleta, Manuseio, Processamento e Comercialização de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis Unidos para Vencer - 
Cooperuni (11) 95873-6082 SP Hortolândia

62 Pro Recicle Ambiental, Transportes e Reciclaveis LTDA ME (21) 99917-4700 rodrigofaria@prorecicle.com.br RJ Duque de Caxias Avenida Monte Castelo, 1700, Jardim Gramacho
63 Cooperativa Ecco Ponto Brasil Sustentável (21) 97026-1635 eccoponto@gmail.com RJ Rio de Janeiro Estrada João Paulo, 1500, Barros Filhos
64 ASSOCIACAO SUSTENTAR DE AGENTES AMBIENTAIS (37) 99859-5047 sustentar.associacao@gmail.com MG Oliveira Rua Michel Mitre, 100, Centro
65 Recitol Gerenciamento e Comércio de Resíduos Recicláveis Ltda (45) 99916-5507 recitol@hotmail.com PR Toledo Avenida Ministro Cirne de Lima, 860, Jardim Coprago
66 Cooperativa de Trabalho em Produção de Reciclagem e Beneficiamento - Crescer (11) 98102-9533 cooperativacrescer@hotmail.com SP São Paulo R MARINA CIUFULI ZANFELICE, 289, Lapa. 
67 Anita Chequer Coelho Comércio de Reciclagem Ltda (31) 99152-0068 anitachequer@reciclagemstamaria.com.br MG Sete Lagoas Rodovia MG 238, Km 28, Plator B, Venceslau Bras. 
68 Biopar Soluções Ambientais Ltda (14) 99123-8015 lucas@tecipar.com.br SP Santana de Parnaíba Avenida Ouro Branco, 474, Bandeirantes. 
69 Recitotal Comércio Transporte e Serviços Ltda (11) 98278-7371 recitotal@recitotal.com.br SP Guarulhos Avenida Jaraguá, 10, Cumbica.
70 ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA (27) 3264-0071 contabil@esambiental.com.br ES Linhares ROD PAULO PEREIRA GOMES, SN, KM 04.
71 CANAA AMBIENTAL LTDA (65) 99811-9600 transobrasmt@gmail.com MT Cuiabá R PROGRESSO, 100
72 TRANSOBRAS TRANSPORTES, LOCACAO E RECICLAVEIS LTDA (65) 99811-9600 transobrasmt@gmail.com MT Cuabá R PROGRESSO (LOT JD UBATA), 100
73 Ambiental Fênix Reciclagem Eireli (85) 99271-9717 meioambiente@reciclagemfenix.com.br CE Itaitinga Rua José Abreu Pita Pinheiro, 327, Gererau
74 Capital Indústria e Comércio de Produtos Recicláveis Ltda (61) 99987-4620 cargas@capitalreciclaveis.com.br DF Brasília Setor Industrial do Guará, Quadra 09 Conjunto, Cidade Estrutural
75 Fênix Gerenciamento de Resíduos Eireli (81) 98843-9074 fenixreciclagem.msp@hotmail.com PE Jabotão dos Guararapes Rua Guepardo, 77, Barra de Jangada
76 Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente Ltda (Coopama) (21) 96975-3113 luanafernz@gmail.com RJ Rio de Janeiro Rua Miguel Angelo, 385, Maria da Graça
77 Recicla + Eireli (Reciclar) (51) 99162-1633 reciclar@reciclar.ind.br RS Nova Hartz Rua São Manoel, 95, Liberdade
78 CORE - Coleta e Destinação Final de Rresíduos Orgânicos e Recicláveis LTDA (Arco) (51) 99191-7447 contato@arcoresiduos.com.br RS Porto Alegre Rua Arabutan, 415, Navegantes. 
79 CobreMax Indústria e Comércio Ltda (21) 99621-5695 qualidade@cobremax.com.br RJ Rio de Janeiro Avenida Brasil, 49700, Campo Grande
80 FERPALGLASS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA (45) 99911-6259 ferpalglass@gmail.com PR Foz do Iguaçu AV BONITO-LINDO, 1261, PORTAL DA FOZ
81 CICLO AMBIENTAL LTDA (85) 99157-6577 pintolucas77@gmail.com CE Maracanau R CENTRAL-4 SN

82 FERRER E FELINTO LTDA (84) 99408-5066 crystiane@ferrerfelinto.com.br RN Macaiba
R RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA, SN, LOTE NOVO ALECRIM 2 
00050, DISTRITO INDUSTRIAL I

83 E.S.R. COMERCIO DE METAIS EIRELI (41) 99612-2829 suellen@jpimexbrazil.com PR Curitiba R JOAO BETTEGA, 4950  CIDADE INDUSTRIAL
84 KAPERNORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA (92) 99984-2468 comercial.kapernorte@kwm.eco.br AM Manaus AV BURITI, 5500, DISTRITO INDUSTRIAL I
85 Comércio e Transportes de Sucata Paladini Ltda (67) 99229-6886 kleberpaladinipp@gmail.com MS Ponta Porã Avenida Internacional, 2720, Centro
86 MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERNANDES (RCTEC) (83) 98755-9631 fcosta@rctecresiduos.com.br PB João Pessoa RUA MANOEL MEDEIROS GUEDES, 12, SALA 203 - MANAIRA.
87 SIDER COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. (82) 99981-9703 sidercomercio@uol.com.br AL Macéio AV LOURIVAL MELO MOTA, Nº 13333, SANTOS DUMONT

88 Cooperativa de Trabalho dos Recicladores ELORECICLA (48) 98500-7678 clau1998santos@gmail.com SC Florianópolis
EST CRISTOVAO MACHADO DE CAMPOS, 2827-VARGEM 
GRANDE

89 COOPERATIVA DE TRABALHO PAZ E BEM (54) 99955-9956 cooperativapazebem@gmail.com RS Caxias do Sul ROD RSC 453, 28567- ROTA DO SUL
90 COOP RECICLA (64) 99283-9191 coop-recicla@hotmail.com GO Rio Verde AV INDUSTRIAL, 238-SETOR INDUSTRIAL
91 CRA COMERCIO E RECICLAGEM DE APARAS LTDA (11) 99612-1740 ivany@cbsaparas.com.br SP São Paulo R CAJATI, 142-VILA ALBERTINA
92 ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE OLIVEIRA (37) 99902-1785 lenaascol@hotmail.com MG Oliveira ROD BR 494 KM 103 LOCALIDADE MORRO VERMELHO
93 RECICLA.CITY (54) 99240-2195 contato@recicla.city RS Flores da Cunha AC L GARIBALDI, SN- LOTE RURAL 37, GARIBALDI
94 RECICLA LAGOS RESIDUOS EIRELI - MERECICLA LAGOS (21) 96459-4980 marcosbarreto@reciclalagos.com.br RJ Araruama R TAIS, 580 BURACO DO PAU

95 COLLECT SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (95) 98409-2304 atendimento.collectambiental@gmail.com RR Boa Vista
AV DAS INDUSTRIAS, 462 LOTE 01 DISTRITO INDUSTRIAL 
GOVERNADOR AQUILINO MOTA DUART

96 ECCAPLAN (11) 95129-8675 financeiro@eccaplan.com.br SP São Paulo AV AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES, 2242
97 ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS ECO FRANK (41) 99730-5455 renatovsm@bol.com.br PR Curitiba R ZULMIRA BACILA, 565, UBERABA. 

98 COMERCIO DE APARAS DE PAPEL MANTOVANI LTDA (11) 99174-5499 heitor@aparasmantovani.com.br SP São Paulo
R PASTOR ADARCY DE OLIVEIRA, Nº 45, CIDADE SAO 
MATHEUS
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1 ALFONSO KURTZ FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO fundicao.kurtz@hotmail.com 49
3563-1178 / 
3563-0622 89500-000 R. MARIA DEOMAR DA COSTA NEVES, 438 CAÇADOR SC

2 ALLE ALUMINIO LTDA contato@allealuminio.com.br 31 3438-7900 32681-136 RUA BARRA LONGA, 281
DISTRITO INDUSTRIAL 
PAULO CAMILO BETIM MG

3 ALLOYS & METALS RECICLAGEM DE METAIS alloys@alloys.com.br 11 4136-3638 18147-000 ESTRADA IMPERIAL, 1500 DISTRITO INDUSTRIAL ARAÇARIGUAMA SP
4 ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA almeida@almeidametais.com.br 11 2303-4144 07250-000 RUA TRÊS, 154 BONSUCESSO GUARULHOS SP
5 ALUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA - 67 3668-0256 79500-000 RUA B, 235 PARANAIBA MS
6 ALUENGE INDÚSTIRA E COMÉRIO DE ALUMÍNIO contato@aluenge.com.br 21 3715-1534 24721-280 AV. SANTA LUZIA, 1920 SÃO GONÇALO RIO DE JANEIRO RJ
7 ALUFERRAZ RECICLAGENS EM ALUMÍNIO LTDA aluferraz@uol.com.br 11 4678-2094 08500-000 ESTRADA JOÃO GASPAR DELGADO, 389 FERRAZ DE VASCONCELOS SP

8 ALUMÍNIO RIOCEDRENSE IND. E COM. DE METAIS LTDA rhriocedrense@aluminioriocedrense.com.br 47 3386-1240 89121-000
AV. EXPEDICINÁRIO ANSELMO 
LEITEMPERGHER, 3100 SJOSÉ RIO DOS CEDROS SC

9 ALUMIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA alumiza@alumiza.com.br 51 2129-4235 94930-280 RUA JOSE ZINGANO, 103 DIST. INDUSTRIAL CACHOEIRINHA RS

10 ALUX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contatoalux@hotmail.com 19 3476-5800 13460-000
RODOVIA ARNALDO JÚLIO MAUERBERG, 
3.960 Prédio 4 - CP 145 DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ODESSA SP

11 ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA LTDA omega@omegametalurgia.com.br 11 4649-5555 08586-220 RUA DO ALUMINIO, 153 PARQUE SÃO PEDRO ITAQUAQUECETUBA SP
12 C. S. M. IND. E COM. DE METAIS LTDA / ALUSIDER csmmetais@uol.com.br 11 4648-6670 08586-120 RUA DO COBALTO, 305 B. CORREDOR ITAQUAQUECETUBA SP
13 COM. E BENEFICIAMENTO DE METAIS MOSSORO - 11 4663-1566 06900-970 RUA NATALINO DOS SANTOS, 100 REC. CPO. VERDE EMBU GUACU SP
14 COMERCIAL ANOX LTDA anoxltda.br@terra.com.br 31 3333-2446 32210-190 RUA DEZ, N. 2775 INCONFIDENTES CONTAGEM MG
15 COMETAIS IND. E COM. LTDA contato@cometais.com.br 92 3212-5500 69075-846 RUA BAMBUZINHO, 831 DISTRITO INDUSTRIAL MANAUS AM
16 DAFMETAL IND. E COM. DE METAIS LTDA dafmetal@ig.com.br 11 2413-4040 07221-070 AV. GUINLE, 600 CUMBICA GUARULHOS SP
17 FBL FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE LIGAS LTDA - 16 3969-3851 14075-010 RUA TAMBAÚ, 952 VILA ELISA RIBEIRÃO PRETO SP
18 FUNDILIGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA fundiligasmetaiscgms@hotmail.com 31 3591-.3947 32663-340 VIA DO ALUMÍNIO, 322 JARDIM TERESÓPOLIS BETIM MG
19 FUNDILIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA fundilima@gmail.com 11 4679-3833 08541-010 RUA ADOLFO LAGUNA, 198 CHÁCARA LAGUNA FERRAZ DE VASCONCELOS SP
20 FUNDIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA fundipar@fundipar.com.br 41 3292-6116 83604-700 RUA TEODORO KACHINSKI, 215 CAMPO DO MEIO CAMPO LARGO PR
21 FUSÃO LIGAS COM E IND LTDA atendimento@fusaoligas.com.br 31 3852-2383 35930-480 ROD. BR 381, KM 337 DISTRITO INDUSTRIAL JOÃO MONLEVADE MG

22 GRUPO RECICLABR contato@gruporeciclabr.com.br 11 2222-1085 02113-010
AVENIDA GUILHERME COTCHING, 726 - 4º 
andar VILA MARIA BAIXA SÃO PAULO SP

23 HELUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA comercial@helur.com.br 31 3241-8160 32450-000 R. SÃO COSME E DAMIÃO, 32 CACHOEIRA SARZEDO MG
24 I.C.A. LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA icaligasaluminio@uol.com.br 11 4649-2323 08586-150 AV. INDUSTRIAL, 1295 CORREDOR ITAQUAQUECETUBA SP
25 INDUSKETTY IND. E COM. DE METAIS LTDA - 11 2091-5523 03421-020 RUA DO CORREGO, 32 VILA CARRÃO SÃO PAULO SP
26 INDÚSTRIA E COM. DE METAIS CAPIXABA LTDA metaiscapixaba@metaiscapixaba.com.br 11 4648-6514 08586-170 RUA DO BRONZE, 195 CORREDOR ITAQUAQUECETUBA SP
27 INDÚSTRIA E COM.DE METAIS UNIÃO PINTO LTDA producao@uniaopinto.com.br 54 3226-1623 95095-280 RUA JULIO CLEGARI, 1.520 NOSSA SENHORA DAS CAXIAS DO SUL RS

28 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS PEQUI LTDA administrativo@pequimetais.com.br 31 3333-8534 35667-000 RUA DO COBRE, 380
DISTRITO INDUSTRIAL 
ALEX GARCIA PEQUI MG

29 INTAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA intal.adm@bol.com.br 11 4529-5771 13315-000 RUA DAVID MARCASSA LOPES, 1200 PINHAL CABREÚVA SP
30 JM IND.E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - ME jm.metais@jm.metais.com.br 11 4649-5825 08586-150 AV. INDUSTRIAL, 1480 DIST. INDUSTRIAL ITAQUAQUECETUBA SP
31 MC METAIS mcmetais@mcmetais.com.br 11 4352-1654 05715-020 RUA ITAMATAI, 50 S/34 SÃO PAULO SP
32 MELO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA administrativo@grupomelo.com.br 21 3147-3600 21215-563 ESTR. DO QUITUNGO, 1.290 BRAS DE PINA RIO DE JANEIRO RJ
33 METAL JÓIA COMÉRCIO LTDA metaljoia@uol.com.br 31 3421-.1010 30710-010 AV. PEDRO II, 286 CARLOS PRATES BELO HORIZONTE MG
34 METALACS RS COMÉRCIO DE METAIS LTDA contato@metalacs.com.br 51 3566-1122 93140-280 RUA QUIMISINOS, 384 SÃO LEOPOLDO RS
35 METALUR BRASIL IND. E COM. DE METAIS vendas@metalur.com.br 11 4136-6211 18147-000 ESTRADA DA RONDA, 100 CP 1028 RONDA ARAÇARIGUAMA SP

36 NOVAMETAIS METALURGIA LTDA comercial@novametais.ind.br 31 3597-1622 32681-128 RUA JUIZ DE FORA, 25
DIST. INDUSTRIAL 
PAULO CAMILO BETIM MG

37 NOVELIS DO BRASIL LTDA sao.relacoes.externas@novelis.com 12 3641-9601 12441-270 AVENIDA BURITI, 1087 FEITAL PINDAMONHANGABA SP
38 PERPAL IND. E COM. DE METAIS LTDA - 11 2521-6011 08260-020 ESTRADA DO PESSEGO, 701 ITAQUERA SÃO PAULO SP
39 RECLAX ALUMÍNIO DO BRASIL IND. E COM. compras-sucata@alumbras.com.br 21 2662-1007 26130-150 RUA SÃO JOSÉ, 51 - E CENTRO BELFORD ROXO RJ
40 RECUPERADORA VISTA AZUL IND.COM.METAIS LTDA atendimento@vistaazulmetais.com.br 11 2489-8889 07251-270 RUA AMANCIO GAIOLLI, 475 BONSUCESSO GUARULHOS SP
41 RIMA INDUSTRIAL S.A. mlc@rima.com.br 31 3329-4000 31950-640 ANEL RODOVIARIO, KM. 4,5 NOVO DAS INDS. BELO HORIZONTE MG
42 SULINA DE METAIS S.A sumesa@sumesa.com.br 51 3471-4433 94935-220 AV. FRITZ BEISER, 222 - CP 1008 DISTRITO INDUSTRIAL CACHOEIRINHA RS
43 TECNOLIGAS IND. E COM. DE METAIS LTDA tecnoligas@aol.com.br 11 4648-6644 08586-120 RUA COBALTO, 19 PARQUE SAO PEDRO ITAQUAQUECETUBA SP
44 TOMETAL RECUPERAÇÃO DE METAIS LTDA financeiro.tometal@gmail.com 11 4674-1904 08539-300 RUA ANTONIO RUVOLO, 971 NÚCLEO ITAIM FERRAZ DE VASCONCELOS SP
45 TUIUTI METAIS NOBRES contato@tuiutimetais.com.br 47 3467-2619 89226-001 RUA TUIUTI, 4909 AVENTUREIRO JOINVILLE SC
46 VINER BRASIL TECNOLOGIA LTDA vendas@vbtec.com.br 11 3392-1020 01136-000 RUA DO BOSQUE, 364 BARRA FUNDA SÃO PAULO SP
47 ZINCOLIGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA zincoligas@zincoligas.com.br 11 4646-1210 08586-180 RUA DO BRONZE, 180 PARQUE SÃO PEDRO ITAQUAQUECETUBA SP

Atualização em 24/02/2022
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IBDO Tel.: +551 1 3848 5880 
Fax.: + 5511 3045 7363 
www.bdcbrazil.com.br 

Rua Major Que-dinho 90 
Consolação· são Pauto, SP . Brasil 
01050-030 

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS COM AS 
CONSTATAÇÕES FACTUAIS 

Aos 
Administradores da 
Recicla Latas 
São Paulo · SP 

Nos termos de nossa Proposta n• 2616/21, aplicamos, em conformidade com a norma emit ida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), NBC TSC 4400 - Trabalhos de Procedimentos Previamente 
Acordados sobre lnfomlações Contábeis, determinados procedimentos que foram acordados com 
representantes das entidades Recicla Latas, Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) e Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). 

Esses procedimentos foram aplicados com o ún-co intuito de auxilia r a Recicla Latas no atendimento 
ao Termo de Compromisso de Logística Reversa de Latas de Alumínio {'Termo') fimlado junto ao 
Ministério do Meio Ambiente, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 

1. Nat ureza e escopo dos trabalhos 

1. 1. Int rodução 

A Recicla Latas, entidade gestora criada em 2021, é a responsável pela gestão das ações previstas no 
Termo firmado junto ao Ministério do Meio Ambiente. 

Os recicladores fil iados a ABAL e os fabricantes de latas de alumínio associados a Abralatas se uniram 
para aperfeiçoar o sistema de logística reversa das latas de alumínk> para bebidas, com foco em 
manter o índice de reciclagenl acima de 95% e fortalecer a conscientização ambiental da população 
e gestores públicos. 

Como parte integrante dos trabalhos de procedimentos previamente acordados, submetemos à 
apreciação de v.s. ~, um relatório descrevendo a aplicação desses procedimentos referente ao índice 
de reciclagem, conforme previsto na nossa proposta de prestação de serviços. 

Ressaltamos que por se tratar de um trabalho de procedimentos previamente acordados, e le se difere 
significativamente de uma auditoria das denlonstraçôes contábeis pretendida para emissão de uma 
opinião independente. Apesar de as características específicas e objet ivos deste trabalho, ele não 
pode ser interpretado como representando um exame de auditoria, o qual requer atendimento aos 
padrões profissionais e uso de procedimentos aplicáveis para esse tipo de t rabalho. 

1. 2. Escopo dos t rabalhos 

De acordo com as vossas instruções, aplicamos determinados procedimentos previamente acordados 
sobre o índice de reciclagem consolidado apresentado abaixo pela entidade para o exercício findo em 
31 de dezenlbro de 2021 , considerando as seguintes infomlaçôes: 

800 RCS Auditore:: lndeptndcr,~. - ~...a boa::ieira da~ :.i~. e membro da BOO l.irni:e-d. um11 oompw,ln limitada p« ~• do Reiro 
U..ido, e fa: dattde .,.ttmac:ion:11 BDO de fil"l'l'C--membro ~e. 800 ê nome~ ~a a rede eooe Ollda-da:: 1'irrrlll:; da BOO. 
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ÍNDICE RECICLAGEM DE LATAS DE ALUMÍNIO NO BRASIL 

(1.000 t) 2020 2021 
LATAS VENDIDAS TOTAL 402,2 414,5 
Origem nacional (a) 398,6 ---- 410,3 --------------------- - ------ -- --Importações Ul 3,6 4,2 
LATAS COLETADAS TOTAL 391,5 409,2 
Origem nacional (b) ----------------- _ ___ 375,4 ____ ---- 395,1 ____ 
Exportações l2l 16,1 14,1 
IN0ICE RECICLAGEM (b/a) 97,4% 98,7¾ 
Noos: 
(p) • prcl1m1nor 
(1>·voti.rlc d-=- 14t4 vu i.ii (NCM ] 612 .9019), ide ntifiudo cm rcletôtk>RFB e (omcx Stet/ MEc:onOl'llie. 
(2> ·volumc de $1JC:!t.:I (NCM 7002.0000) com deUol'IO - Ert~ Unidos e Arilb,:i S.:.ud1t.s, c:o nfounc 

,oform.,çôn do mttc:-o11do. Fon1e: Comex Stat/ Mfcol'Dm ia. 

2021/2020 
3,1% 
2,9% ------------16,7% 
4,5% 

---- 5,2% ----
-12,4% 

(a) Volume de vendas de latas de alumínio vazias pelos fabricantes locais (em toneladas) fornecido 
pela Abralatas; 

(b) Volume de compras de sucata de latas de alumínio vazias, de origem nacional, pela indústria 
recicladora, obtido em consulta realizada pela ABAL junto às empresas que ut ilizam sucata de 
lata em seu processo produtivo, conforme mailing da entidade. 

1. 2. 1. Documentação apresentada 

o presente relatório, resultado da apl icação dos procedimentos previamente acordados, está baseado 
nas informações disponibi l izadas pela Administração das entidades. 

Neste contexto, foi-nos apresentada a seguinte documentação referente às t ransações a serem objeto 
da apl icação de procedimentos previanlente acordados: 

• Compra de sucatas de lata de alumínio fornecida pela ABAL; 
• lmpo,t ações brasileiras de lata de alumínio; 
• Exportações brasileiras de lata de alumínio; 
• Relatório de asseguração razoável do volume de latas de alumínio comercializado em 2021 no 

mercado interno brasi leiro fornecido pela Abralatas; 
• Tenmo de Compromisso de Logística Reversa de Latas de Alumínio. 

1.2.2. Procedimentos previamente acordados e aplicados 

Com ,ase na documentação apresentada no i tem anterior "1 .2.1 Documentação apresentada", nosso 
trabalho abrangeu a apl icação dos seguintes procedimentos previamente acordados nos dados da 
coluna 2021 apresentada na tabela acima: 

1. Cruzamos a infonmação (a) com o volume constante no Relatório de asseguração razoável do 
volume de latas de alumínio comercializado em 2021 no mercado interno brasi leiro fornecido pela 
Abra latas; 

2. Confrontamos a informação (b) com dados fornecidos pela ABAL por meio de formulários 
preenchidos pelas associadas l~ovel is do Brasil 5.A. e Grupo ReciclaBR - Latasa, util izados para a 
afe,i ção dos dados de compras de sucata de UBC, uma vez que os volumes adquiridos por tais 
empresas n~pr9Sentam p,art Q p rêpondQr;tnt Q do volume total ; 

4 
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3. Confrontamos a informação (1) com relatório de "Importações Brasileiras de Latas de Alumínio" 
disponibilizado pela RFB conforme registro ABAL; 

4. Confrontamos a infom1ação (2) com o resultado da consulta de "Exportações Brasileiras de Sucata 
de Alumínio" no sistema ComexStat do Ministério da Economia confom1e registro ABAL; 

5. Reperformamos o cálrulo apresentado pela entidade, considerando as compras de latas e coletas 
das mesmas (01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021) e todos os documentos relacionados para 
evidenciar o índice de reciclagem, o qual deve ser superior a 95%. De acordo com o recálculo, 
confinnamos o percentual de 98, 7%. 

2. limitação de escopo 

Os procedimentos que executamos serven1 somente para auxiliar v.s. no atendimento ao Termo de 
Compromisso de Logística Reversa de Latas de Alumínio fim1ado junto ao Ministério do Meio Ambiente, 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 . Este relatório é para uso exclusivo da 
Administração das entidades Recicla latas, ABAL e Abralatas, além do Ministério do Meio Ambiente, 
e não deverá ser apresentado ou distribuído a quem não tenha concordado com os procedimentos 
previamente acordados ou não tenha responsabilidade sobre a sua suficiência e propósitos, bem como 
não devendo ser ut ilizado para qualquer outra finalidade, incluindo discussão judicial. 

Entendemos que v.s. julgam que os procedimentos descritos em nosso reUatório de procedimentos 
previamente acordados são suficientes para os propósitos da avaliação sobre as transações 
apresentadas. Os procedimentos executados são específicos e limitados em extensão e natureza, 
conforme por nós previamente acordados. Dessa forma, a suficiência desses procedimentos para a 
obtenção de todos os objetivos pretendidos por v.s. não é de responsabilidade da BDO RCS Auditores 
Independentes ss ('BDO Brasil'). 

Nossos trabalhos tiveram como base a aplicação dos procedimentos previamente acordados descritos 
no item "1.2.2. Procedimentos previamente acordados e aplicados" deste relatório sobre a 
documentação apresenta pelas entidades, confonne descrito no iten, "1.2.1 Documentação 
apresentada" deste relatório, que representam constatações factuais, razão pela qual não 
representam garantia plena de que terceiros, que não tenha concordado com a natureza e extensão 
dos procedimentos contidos neste relatório, não tenham entendimento adve,rso, admitindo que ceit as 
questões dependam da aceitação prévia de tais procedimentos. 

Não foram efetuados quaisquer testes no sentido de validar os documentos comprobatórios que nos 
foram apresentados nem para certificarmo•nos que as informações recebidas estão completas e 
correspondem à totalidade das operações/transações realizadas no periodo analisado. 

Salvo disposição em contrário aqui contida, ou quando compelido por processo legal, a Contratante 
não poderá divulgar, por via oral ou escrita, qualquer relatório preliminar ou qualquer pa,t e, resumo 
do mesmo, ou faça qualquer referência à 800 Brasil em conexão com ele, a qualquer terceiro sem 
obter o consentimento prévio por escrito da BDO Brasil. 
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Adicionalmente, os procedimentos executados não constituem um exame ou uma revisão de acordo 
com as normas de audito,ia e, consequentemente, nenhuma segurança está sendo expressa em nosso 
relatório. Apenas apresentamos como resultado os aspectos factuais identificados en, consequência 
da aplicação daqueles procedimentos previamente acordados. 

IBDO 
800 RCS Auditores Independentes SS 
C~ 131846/0-1 

Vivienf J~~auer 
Cont~ ora CRC 1 SP 253472/0·2 

São Paulo, 29 de março de 2022. 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO - ANO 01

ANEXO E1
Lista de Centros de Coleta de Sucata

ANEXO E

EMPRESA

Latasa

Novelis

Latasa

Latasa

Novelis

Latasa

Latasa

Latasa

Novelis

Latasa

Latasa

Latasa

Novelis

Novelis

Novelis

Latasa

Novelis

Latasa

Novelis

Latasa

Novelis

Latasa

Latasa

Novelis

Novelis

Novelis

Novelis

Novelis

Latasa

Latasa

Latasa

Latasa

Latasa

Latasa

Latasa

Latasa

AL

BA

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

MG

MS

MT

PA

PB

PE

PE

PR

PR

RJ

RJ

RN

RS

SC

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Maceió

Salvador

Salvador

Eusebio

Águas Claras

Vila Velha

Goiânia

São Luis

Juiz de Fora

Betim

Campo Grande

Cuiabá

Ananindeua

João Pessoa

Recife

Recife

Curitiba

Araucária

São Gonçalo

Rio de Janeiro

Parnamirim

Cachoeirinha

Florianópolis

Campinas

Pindamonhangaba

São Paulo (capital)

Sertãozinho

Bauru

Campinas

Itaquaquecetuba

Itu

Pindamonhangaba

Presidente Prudente

São José do Rio Preto

São Paulo (capital)

São Vicente

(12) 2126-6300

(71) 99662-0918

(71) 3392-1331

(85) 2181-6099

(61) 99875-3530

(27) 4042-1999

(62) 3271-3433

(11) 2222-1085 R. 5067

(32) 99997-1099

(41) 3346-7162

(12) 2126-6300 R. 5026

(65) 3623-0076

(91) 99205-7663

(83) 98155-4072

(83) 98155-4072

(81) 3471-5362

(41) 99168-0988

(41) 3346-7162

(21) 96375-9005

(21) 3180-0703

(84) 98152-0236

(51) 3181-1273

(48) 3258-1299

(19) 99742-7523

(12) 99668-4203

(11) 99649-2843

(16) 99975-5228

(16) 99975-5228

(19) 4042-1995

(11) 4649-6233

(11) 4024-6614

(12) 3645-6322

(18) 3908-2780

(17) 3225-9198

(11) 2631-0331

(13) 4042-1990

Gabriel de Oliveira Souza

Alessandro Cruz

Luiz Antonio dos Santos Nascimento

Paulo Vidal

Alex Prancic

Herbert Diego de Oliveira Alves

Matheus Novais Silva Fernandes

Washington Oliveira dos Anjos

Mauricio Marafante

Andrew Henrique Willy Nunes

Marco Andre Salim Vieira

Candido Ferreira da Silva Filho

Jacilene Freitas

Valeska Moreira 

Valeska Moreira 

Leandro Novaes Sampaio

Henrique Nunes

Carlos Renato da Silva Oliveira

Leonardo Silva

André Luis Schepens

Jurandir Jr

Artur Yoshio Gondo

Jefisther Maico de Campos

Claudio Vita

Rodrigo Palma

Marcelo Giaccom

Paulo Barata

Paulo Barata

Igor Matteus das Neves de Farias

Diego Souza dos Santos

Robson da Silva

Heitor Osses

Lucas Shinzabro Endo

Alexandre Cotrim

Evanildo da Silva Moreira

Paulo Augusto Tenreiro

400*

6000

800*

350*

6000

400*

400*

350*

4800

1800*

450*

1100*

7200

6000 

9600 

400*

9600

1300*

9600

3200*

6000

1600*

1250*

8400

9600

9600

6000

6000

350*

800*

450*

700*

600*

900*

1000*

450*

(*) Valor referente à variadas sucatas de alumínio e não apenas de latas.

Av. Menino Marcelo 2380 Galpão A / Galpão B

Rodovia BR - 324 no 11203 - Aguas Claras

Rodovia BR 116 - Km 21, no 10151 - Jabuti

Av. Senador Robert Kenedy, 369, São  Torquato

Av. Industrial, 569 - Quadra 567 Lote 9 Aeroviário

Est. de Ribamar Km 10 SN Quadra 01 - Bacurizal

Rua Noventa e Oito, 6234, Vila Nova 

Rua 1 (um), 430, São José

Rua Parabor, 240, Guanabara, 67.010-520

Rua Alemanha, 480, Imbiribeira

Av. das Nações, 1690, Capela Velha

Av. Brasil, 14984, Vigário Geral

Rua Manoel Monteiro Filho, 490

A. Frederico Augusto Ritter, 7901, Souza Cruz

Rua Pedro Stancato, 841

Rua Francisco Severino de Souza, 1900, Área Industrial

Av. Independência (Ipiranga), 1057, Lote 4

Rua Marcelo Muller, 825, Jd Independência

Av. Marginal Jose Osvaldo Marques, 2100

Rua Alice Frateano Figueiredo, 1-80, Vila Triagem

Rua Dos Curitiba, 190, Jardim Mossapyra

Av. Hydro Aluminio Acro, 120, Vila da Paz

Av. Independência, 780, Cidade Nova

Rua Izabel Becegato Costa, 176, Jd Planalto

Rua Arari Leite, 629, Vila Maria

Rua Jequié, 930, Jd Rio Negro

Rua Joaquim Gomes de Camacho, 686/696, 
Jd Primavera

Rua Francisco Ceará Barbosa, 451, Chacara 
Campos dos Amarais

Rua Doutor Mario Jorge, 690, Cidade Industrial, 
81.450-580

Rua Estelita Ferreira Da Cunha, S/N, Lotes 394 e 
395, Marambaia, 24.727-148

Rua Ana Barreto, 250, Jardim João, Jaboatão dos 
Guararapes, 54.315-050

Rua Para de Minas, 540, Distrito Industrial Paulo 
Camilo Norte

Rua Presidente Café Filho, 78, Quadra 01 Lote 8A,
Jardim América, Cabedelo, 58.102-592

Rua Genaro de Carvalho, 243, Dom Avelar, 
41.315-209

ADE de Conjunto 15 Lotes, 07/08, Área de 
Desenvolvimento Econômico, Brasília, 71.988-180

Rua Galileu Picorelli, 216, Distrito Industrial, 
36.092-010 

UF CIDADE ENDEREÇO TELEFONES COORDENADOR RESPONSÁVEL CAPACIDADE
TONELADAS / ANO
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