Klabin, investindo
no Meio Ambiente
Trombini é a nova parceria
na reciclagem de embalagens
Desde abril, a Trombini Industrial S/A, com seis unidades
espalhadas pela região do Sul do País, está reciclando as
embalagens da Tetra Pak.
A unidade recicladora está na cidade de Canela, no Rio
Grande do Sul, e recebeu investimentos para a montagem de
uma linha específica para a produção de papéis reciclados.
“Em breve atingiremos nossa capacidade total de produção de
reciclados. Estamos produzindo hoje 250 toneladas/mês e
chegaremos a 500 toneladas mensais”, prevê Clóvis José e
Oliveira, Supervisor Administrativo da Unidade Canela.
O papel produzido nessa unidade é enviado para a fábrica
de Farroupilha, para ser utilizado na produção de caixas de
papel ondulado, que são comercializados no Brasil e
Mercosul.
A empresa é uma das mais tradicionais do mercado
brasileiro, tendo iniciado suas atividades em 1941. Hoje é a
maior produtora de caixas de papelão ondulado do Sul do
Brasil, através de suas unidades industriais de Curitiba e
Farroupilha, sendo que, essa última recebeu recentemente
investimentos superiores a R$ 50 milhões e é considerada
uma das plantas mais modernas do País para a produção de
papelão ondulado.
Além das seis unidades fabris, a Trombini conta com
escritórios regionais de vendas em cidades estratégicas como
São Paulo, Porto Alegre, Londrina e Blumenau.
Saiba mais: www.trombini.com.br
Fone: (54) 3282-4111

A Klabin S/A, unidade de Piracicaba, interior de
São Paulo, tradicional parceira da Tetra Pak na
reciclagem da embalagem longa vida, investe
seguidamente em novos processos e tecnologias
ambientais.
Utilizando as embalagens da Tetra Pak em seus
processos desde 1999; em 2006 desenvolveu um
sistema de produção, em parceria com a empresa
alemã Voith Paper, com investimento aproximado de
R$ 1,8 milhão. “Essa nova tecnologia de reciclagem
possibilitará melhor aproveitamento das embalagens
cartonadas, reduzindo perdas e aumentando a
produtividade, com fibras de maior qualidade”,
destaca Hélio Biagio, Gerente Geral de Papéis
Reciclados.
A Klabin recicla cerca de 1.400 toneladas/mês de
embalagens da Tetra Pak, que após passarem por
diversos processos, são utilizadas na produção de
caixas de papel ondulado. Com mais de um século de
história, a Klabin é hoje a maior recicladora de papéis

do Brasil. Recentemente, a Klabin integrou um projeto
juntamente com Tetra Pak, Alcoa e TSL, que resultou
numa planta de reciclagem de embalagens longa
vida, em Piracicaba, que faz uso de uma tecnologia
inédita no mundo, o Plasma, separando o plástico e o
alumínio dessas embalagens.
Saiba mais: www.klabin.com.br
Fone: (11) 4588-7115

Cooperativas criam Rede para ampliar a reciclagem
Em uma iniciativa pioneira no Brasil, a Rede CataVida (Rede de Comercialização Solidária das
Cooperativas de Sorocaba e Região), conseguiu
resolver uma das grandes dificuldades das
Cooperativas de Reciclagem, que é a
comercialização dos materiais a preços e volumes
competitivos.
A Cata-Vida nasceu de uma iniciativa do Centro de
Estudos e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e
Cidadania (Ceadec) para promover um processo de
organização de catadores em cooperativas e
associações, além de formar uma rede solidária
envolvendo essas organizações, ajudando a resolver
as dificuldades que
enfrentavam
q u a n d o
comercializavam,
de forma isolada, os
materiais que
coletavam em seus
municípios.
Atualmente, a
Rede é composta
por 10 municípios
d a R e g i ã o
Sorocabana, como

Sorocaba, Votorantim, Capão Bonito, Itapeva,
Alumínio, Laranjal Paulista, Salto de Pirapora, Pilar do
Sul, São Miguel Paulista e Piedade. Juntas, essas
cidades movimentam cerca de 500 toneladas/mês de
materiais recicláveis, das quais, 30 toneladas são de
embalagens da Tetra Pak, vendidas quinzenalmente
aos recicladores.
“Atuando em Rede, as cooperativas aumentam o
volume de materiais, o que possibilita vender
diretamente para as indústrias recicladoras,
conseguindo melhor preço e, por conseqüência,
maior rendimento aos cooperados. Dessa forma
todos ganham”, explica Darci de Oliveira,
Coordenador da Rede Cata-Vida e
responsável pela comercialização
dos materiais recicláveis.
A Rede proporciona ainda
capacitação para os 360 cooperados,
com cursos de alfabetização,
informática, materiais reciclados,
entre outros, de forma a promover o
resgate da cidadania e preparar os
participantes para o trabalho em
grupo.
Cata-Vida - Fone: (15) 3343-4130
E-mail: darcicoreso@hotmail.com

Reciclando materiais, esperanças e vidas
Agenda
divulga a
reciclagem
O Projeto Tzedaká, de Belo Horizonte, lança em dezembro a
Agenda Tzedaká 2007, que utiliza o papel reciclado das
embalagens da Tetra Pak e é produzida pelos adolescentes que
participam das oficinas de ecodesign e produção gráfica.
O projeto vem sendo um importante incentivador da coleta e
comercialização das embalagens longa vida através das
cooperativas de coleta seletiva de Belo Horizonte. Essas
embalagens ficam armazenadas em um galpão com capacidade
para 50 toneladas de material, quantidade que permite a
comercialização direta com os recicladores.
Saiba mais: www.projetotzedaka.org.br

Quem conhece hoje a CoopCarmo - Cooperativa
de coleta seletiva e reaproveitamento de Mesquita, do
Rio de Janeiro, com caminhão próprio, mais de 2.300
pontos de coleta de materiais reciclados, citada como
referência internacional pela ONG belga Autre Terre e
um prêmio Mulheres Empreendedoras 2006 do
Sebrae, não imagina a luta e determinação de um
grupo de mulheres para alcançar seus objetivos.
Fundada há 13 anos, a cooperativa atende os
municípios de Mesquita, Belford Roxo e Nova Iguaçu,

todos na Baixada Fluminense, recolhendo cerca de
25 tonelada/mês, que são comercializadas e a renda
é revertida aos cooperados e à manutenção da
cooperativa, onde todos possuem documentos,
recolhem impostos e participam das decisões.
A CoopCarmo tem seu trabalho reconhecido pela
população local, que separa os materiais recicláveis,
entre eles embalagens da Tetra Pak, além do apoio
de indústrias, lojas e escolas. “Além da Prefeitura,
que sempre nos apoiou, a legalização da Cooperativa
possibilitou muitas melhorias, trazendo
novos parceiros, como o Sebrae e a Tetra
Pak. A empresa sempre nos auxilia, seja nos
eventos ou divulgando a cooperativa para
outras empresas”, comemora Hada Rúbia
Silva, atual Presidente e uma das
fundadoras da CoopCarmo.
COOPCARMO - Fone (21) 2697-0545
E-mail: coopcarmo@ig.com.br

