A Seama e o Iema apoiam Programa Jogue Limpo

O objetivo do Programa é promover a coleta das embalagens plásticas usadas
de óleos lubrificantes nos postos de combustíveis e nas concessionárias e a
destinação dessas embalagens para reciclagem em locais ambientalmente
licenciados.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, e o Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA firmaram em 12 de agosto de
2014 o Termo de Compromisso ) para a logística reversa de Embalagens Plásticas de
Óleo Lubrificante em conjunto com o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras
de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), o Sindicato Interestadual das
Indústrias Misturadoras e Envasilhadoras de Produtos Derivados de Petróleo
(Simepetro) e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado
de Minas Gerais (Minaspetro).
A iniciativa representa um importante passo para a implementação definitiva da
logística reversa dessas embalagens em atendimento a Política Nacional de Resíduos,
Lei 12305/2010, onde o termo de compromisso é um instrumento da Política que
baliza as metas a serem cumpridas pelos setores e proporciona o acompanhamento
do cumprimento pelo estado.
O Programa consiste na implementação de um sistema de recebimento de
embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes, inicialmente nos postos de
combustíveis e concessionárias de veículos, por meio de frota itinerante e Centrais de
Recebimento, com o encaminhamento dessas embalagens à indústrias de reciclagem
devidamente regularizadas.
O Programa Jogue Limpo será implementado progressivamente em todo o Estado e
efetuará a coleta das embalagens nos postos de combustíveis e nas concessionárias
cadastradas, sem ônus para seus proprietários, garantindo assim uma destinação
ambientalmente correta e sustentável das mesmas.
Dessa forma, a SEAMA e o IEMA orientam os empreendedores a colaborarem e a
participarem ativamente do Programa Jogue Limpo, segregando e disponibilizando as
embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes para que sejam coletadas,

cumprindo assim sua parte na cadeia de responsabilidades com vistas ao descarte
ambientalmente correto destes resíduos.
A logística reversa culmina na promoção da responsabilidade empresarial para com os
resíduos advindos de sua produção, fomenta a reciclagem e proteção do meio
ambiente e dessa forma traz benefícios sociais, ambientais e econômicos.

