CENTRAIS DE ATENDIMENTO
Ligue para a Central mais próxima e cadastre o seu estabelecimento.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Jogue Limpo também investe em Educação Ambiental através de cartilhas e revistas com
foco na criança e no adolescente. Além disso, no site, por exemplo, eles podem aprender de

COMO CUIDAR MELHOR
DO MEIO AMBIENTE?

forma lúdica e divertida a função do óleo lubrificante e os impactos que a sua embalagem
causa à natureza quando não é descartada corretamente.

VISITE NOSSO SITE
O site do Jogue Limpo exibe dados relacionados ao sistema, como a quantidade de
embalagens recolhidas e recicladas desde a sua implementação, e também sua
abrangência geográfica. Além disto, oferece notícias relacionadas ao meio ambiente e
reciclagem de resíduos sólidos, através de newsletters e vídeos.

www.joguelimpo.org.br
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O QUE É O JOGUE LIMPO

COMPROMISSOS DO JOGUE LIMPO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

É um sistema de logística reversa de embalagens plásticas de
lubrificantes usadas, estruturado e disponibilizado pelos
fabricantes associados ao Sindicom, gratuitamente, para os pontos
geradores cadastrados.
As embalagens plásticas de lubrificantes usadas, provenientes
dos consumidores e varejistas do mercado, são recolhidas pelos
caminhões de recebimento itinerante. Nas centrais de
armazenagem temporária do sistema, as embalagens plásticas são
drenadas, selecionadas por cor, enfardadas ou picotadas e enviadas
para as recicladoras licenciadas e aprovadas pelo Jogue Limpo.
O Jogue Limpo contrata empresas gestoras nos estados onde
atua. Elas são responsáveis pela logística de cadastramento e
recebimento das embalagens e pela administração das centrais de
armazenagem, além de contarem com uma frota de caminhões
equipados com alta tecnologia, que atendem a todos os requisitos
de segurança, controle e cuidado com o meio ambiente.
Estes veículos são dotados de sistema de monitoramento, que
permite o acompanhamento de suas rotas e das informações
relativas ao peso do plástico recebido nos pontos geradores
cadastrados. No ato do recebimento da embalagem é entregue um
comprovante ao gerador e essa informação do peso é transmitida
em tempo real, através da leitura do código de barras pelo
smartphone disponível em cada caminhão.

O segmento de lubrificantes foi o primeiro a assinar o Acordo Setorial
com o Ministério do Meio Ambiente, em Dezembro de 2012.
O compromisso com o MMA é atingir, em 2014, 70% dos municípios
dos estados que vão do Ceará ao Rio Grande do Sul e do Distrito Federal.
Até 2016 deve-se atingir 100% dos municípios desses estados. O Jogue
Limpo vem atendendo, também, ao compromisso relativo à educação
ambiental: em 2012, lançou a revista infantojuvenil A História da Família
Lubis, com mais de 35.000 exemplares distribuídos. Em 2013, foi
lançada a Agenda Ambiental, um material para capacitação de
professores e alunos do ensino fundamental, com mais de 15.000
exemplares distribuídos por todo o país até março de 2014.
Este material também foi produzido em cd e está disponível para
download gratuito no site. Também foi realizado, em 2013, o primeiro
concurso de redação do Jogue Limpo, que envolveu 42 escolas e 650
alunos.

Para que o Jogue Limpo seja devidamente gerenciado, foi
desenvolvido um sistema que disponibiliza informações exportadas, em tempo real, diretamente das balanças eletrônicas,
imediatamente após a pesagem no ato da devolução das embalagens aos fabricantes.
Uma das grandes qualidades do Jogue Limpo é a
transparência e sua rastreabilidade para os órgãos ambientais.
Através de senhas recebidas, as agências ambientais podem
visualizar a qualquer momento, tanto no município quanto no
estado, as informações disponíveis relativas às quantidades de
embalagens devolvidas pelos consumidores para o Sistema e
enviadas para reciclagem.

ÁREA DE ATUAÇÃO
O Jogue Limpo iniciou sua operação em 2005, no Rio
Grande do Sul. Expandiu sua atuação em 2009 para o Paraná
e, em 2010, para Santa Catarina, Rio de Janeiro e o município
de São Paulo. Em 2013, iniciou a operação em Minas Gerais e
no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Espírito Santo.
Em 2014, iniciou as operações nos estados da Bahia,
Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e
Ceará.

COMO FUNCIONA O JOGUE LIMPO
O consumidor devolve as embalagens plásticas de lubrificantes
usadas ao comerciante varejista, no momento da troca, ou mesmo
depois. Estes comerciantes drenam o óleo existente nas embalagens
usadas e as armazenam em sacos plásticos transparentes,
entregando-as ao Sistema de Recebimento Itinerante ou às Centrais de
Recebimento, que são contratados pelo Jogue Limpo.
Os sacos de embalagens são pesados em balanças eletrônicas e os
dados transmitidos para o site do Jogue Limpo. Esses dados são
disponibilizados, por senha de acesso, às agências ambientais
municipais e estaduais. Para os pontos cadastrados também é
disponibilizado um extrato dos recebimentos bastando digitar o CNPJ na
página inicial do site. As visitas do Sistema de Recebimento Itinerante
aos comerciantes cadastrados são realizadas de forma programada e
periódica.
No ato da pesagem é emitido um comprovante que poderá ser
exigido pelo órgão ambiental quando for realizado o processo de
licenciamento. Nas Centrais de Recebimento, as embalagens são
drenadas, segregadas por cor e acondicionadas para encaminhamento
às recicladoras credenciadas. Na recicladora, o material é triturado e,
depois de submetido a um processo de descontaminação do óleo
lubrificante residual, é transformado em matéria-prima para novas
embalagens e outros produtos plásticos, retornando à cadeia de
produção.
Deste modo, cria-se um ciclo virtuoso, pois evitamos o desperdício
de um material plástico derivado do petróleo que, se fosse jogado na
natureza, teria um período de degradação de 400 anos
aproximadamente.

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
Um dos maiores desafios da Política Nacional de Resíduos
Sólidos é fazer com que cada elo da corrente exerça o seu papel
na responsabilidade compartilhada na logística reversa de
embalagens plásticas de lubrificantes usadas:
• o consumidor: deve devolver a embalagem usada aos
canais de comercialização onde foi adquirida, preferencialmente.
• os comerciantes varejistas: devem receber as embalagens entregues pelo consumidor e armazená-las de forma
adequada, em conjunto com aquelas geradas em seu próprio
estabelecimento, disponibilizando-as para o Sistema de Recebimento Itinerante ou encaminhando-as diretamente às Centrais
de Recebimento do Jogue Limpo.
• os comerciantes atacadistas: devem receber o
material de seus clientes revendedores ou
consumidores e armazená-lo de forma adequada,
em conjunto com aquelas embalagens geradas
em seu próprio estabelecimento, disponibilizando-as para o serviço de Recebimento Itinerante ou
encaminhando-as diretamente às Centrais de
Recebimento do fabricante.
• os fabricantes e os importadores:
devem manter o sistema de logística reversa de
embalagens plásticas de lubrificantes usadas,
recebendo-as dos comerciantes atacadistas e
varejistas, assegurando a destinação ambientalmente correta dessas embalagens.

