Feam e Semad apoiam Programa Jogue Limpo em Minas
O objetivo é promover a coleta das embalagens plásticas usadas de óleos
lubrificantes nos postos de combustíveis e nas concessionárias, com o
encaminhamento dessas embalagens a indústrias de reciclagem devidamente
regularizadas, garantindo sua destinação ambientalmente correta e sustentável
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 ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (Lei da Política Federal de
Resíduos Sólidos).
Com o objetivo de implementar a logística reversa das embalagens plásticas usadas de óleos
lubrificantes em Minas Gerais, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) assinaram um Termo de
Compromisso, em 5 de junho de 2012, 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).
O Termo visa à 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 a indústrias de reciclagem devidamente regularizadas.
Os setores de fabricação, importação, distribuição, comércio atacadista e comércio varejista de
óleos lubrificantes, já iniciaram a prática da logística reversa, por meio do Programa Jogue
Limpo, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e cidade de São Paulo. Para
efetivação desse Programa no Estado os empreendedores da cadeia de fabricação, importação,
distribuição e revenda de óleos lubrificantes contrataram, por meio de suasassociações
sindicais, a empresa denominada Gerenciadora de Resíduos Industriais (GRI).
O Programa Jogue Limpo será implementado progressivamente em todo o Estado, iniciando
pela Região Metropolitana de Belo Horizonte, e efetuará a coleta das embalagens nos postos de
combustíveis e nas concessionárias, sem ônus para seus proprietários, garantindo assim uma
destinação ambientalmente correta e sustentável das mesmas.
Dessa forma, a Semad e a Feam 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 parte na cadeia de
responsabilidades com vistas ao descarte ambientalmente correto destes resíduos.

