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Paraná adota a logística reversa nas compras do Estado
 Os fornecedores de 
produtos ao Estado têm, ago-
ra, a responsabilidade pelo re-
colhimento e destinação final 
dos resíduos pós-consumo. 
A medida está prevista na Lei 
número 20.132/19, sancionada 
pelo governador Carlos Massa 
Ratinho Junior e que introduz a 
logística reversa nas compras 
feitas pelo Estado.
 A norma cabe a to-
dos órgãos da administração 
direta, autarquias e fundações 
públicas, sociedades de eco-
nomia mista, empresas públi-
cas e demais entidades de di-
reito privado, controladas direta 
ou indiretamente pelo Estado, 
prestadoras de serviço público. 
Produtos como pneu, toner de 
impressora, lâmpadas, eletrô-
nicos, móveis, alimentos, medi-
camentos, produtos de higiene 
e de construção, após o uso 
terão resíduos recolhidos pelos 
fornecedores.
 O objetivo é atender 

o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos e tornar mais sustentá-
veis os processos de aquisição 
de produtos. “Agora, vendeu 
para o Estado, é responsável 
legal pelo resíduo”, explica o 
secretário do Desenvolvimen-
to Sustentável e do Turismo, 
Márcio Nunes. “Esse passivo 
ambiental deve voltar da forma 
mais correta para a cadeia pro-
dutiva para gerar emprego e 
renda”, afirma.
 A Lei nº 20.132/20, 
sancionada pelo governador,  
altera, por meio de emenda 
parlamentar, a Lei 15.608/17, 
que estabelece normas sobre 
licitações, contratos administra-
tivos e convênios no âmbito dos 
Poderes do Estado do Paraná.
 “O expressivo poder 
de compra da administração 
pública tem condições de in-
fluenciar a prática de merca-
do para priorizar contratações 
sustentáveis”, diz o coordena-
dor da Divisão de Resíduos 

Sólidos do Instituto Água e Ter-
ra, Laerty Dudas. “Há, portanto, 
um grande potencial de contri-
buição na área de licitações, 
podendo alcançar inovações 
no processo de oferta e aqui-
sição de bens e serviços, com 
melhores resultados ambien-
tais, sociais e econômicos”, 
ressalta.
 RESÍDUOS ACUMU-
LADOS – A transferência da 
responsabilidade para o forne-
cedor vai evitar que o Estado 
guarde produtos sem destina-
ção final adequada. Por exem-
plo, em órgãos públicos do 
Paraná existem cerca de 100 
mil lâmpadas pós-consumo 
acumuladas.
 “Com a lei, a exigência 
da logística reversa se torna 
imprescindível no momento de 
definir critérios na fase de ha-
bilitação do processo licitatório 
de aquisição ou contratação de 
produtos, embalagens e servi-
ços, para que o Estado tenha 

segurança ambiental”, afirma o 
secretário Márcio Nunes.
 A medida tomada pelo 
Estado pode servir como base 
para alteração na lei municipal 
de licitação, introduzindo e exi-

gindo também a logística rever-
sa.
 CAMINHO INVERSO 
- Como o nome sugere, na lo-
gística reversa, o fluxo segue o 
caminho desde o ponto de con-

sumo até sua origem. O objetivo 
é preservar a natureza com a 
destinação ambientalmente cor-
reta de resíduos, reinserindo-os 
em novos ciclos produtivos.

Fonte: aen.pr.gov.br

Governo articula implantação de logística reversa em diversos setores

Confira setores que já se comprometeram a trabalhar com a logística reversa:

Mercado financeiro reduz
estimativa de inflação este

ano para 3,40%
 As instituições finan-
ceiras consultadas pelo Ban-
co Central (BC) reduziram 
a estimativa para a inflação 
este ano. A projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA – a 
inflação oficial do país – caiu 
de 3,47% para 3,40%. A in-
formação consta no boletim 
Focus, pesquisa semanal do 
BC, que traz as projeções de 
instituições para os principais 
indicadores econômicos.
 Para 2021, a estima-
tiva de inflação se mantém 
em 3,75%. A previsão para 
os anos seguintes também 
não teve alterações: 3,50% 
em 2022 e 2023.
 A projeção para 
2020 está abaixo do centro 
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 4% 
em 2020, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para 
baixo.

Selic
 Para alcançar a meta 
de inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa básica de ju-
ros, a Selic, atualmente em 
4,5% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Nesta semana, o grupo faz a 
primeira reunião do ano para 
definir a Selic.
 De acordo com o bo-
letim do Banco Central, a ex-
pectativa do mercado é que a 
Selic caia para 4,25% ao ano 
até o fim de 2020. Quando o 
Copom reduz a Selic, a ten-
dência é que o crédito fique 
mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da infla-
ção e estimulando a ativida-
de econômica.
 Quando o Copom 
aumenta a taxa básica de 
juros, o objetivo é conter a 
demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-

mulam a poupança. Já a ma-
nutenção da Selic indica que 
o Copom considera as alte-
rações anteriores suficientes 
para chegar à meta de infla-
ção.
 Para 2021, a expec-
tativa é que a taxa básica 
suba para 6%. Para 2022 
e 2023, as instituições esti-
mam que a Selic termine os 
períodos em 6,5% ao ano.

Atividade econômica
 A projeção para a 
expansão do Produto Inter-
no Bruto (PIB) – a soma de 
todos os bens e serviços 
produzidos no país – variou 
de 2,31% para 2,30% em 
2020. As estimativas das ins-
tituições financeiras para os 
anos seguintes, 2021, 2022 e 
2023 também continuam em 
2,50%.
 A previsão do mer-
cado financeiro para a cota-
ção do dólar está em R$ 4,10 
para o fim deste ano e R$ 
4,05 para 2021.

Fonte: aen.pr.gov.br

Estado oferta cursos de
especialização para servidores

 A Escola de Gestão 
do Paraná acaba de abrir as 
inscrições para dois cursos de 
especialização voltados a ser-
vidores públicos estaduais. 
Ao todo, estão sendo oferta-
das 120 vagas para os cursos 
de Gestão Pública e Enge-
nharia e Gestão Ambiental, na 
modalidade a distância.
 O curso de especia-
lização em Gestão Pública, 
promovido pela Escola de 
Gestão e pela Superintendên-
cia Geral da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, oferta 
100 vagas para esta nova tur-
ma.
 A formação será feita 
pelas Universidades Estadu-
ais de Ponta Grossa (UEPG), 
de Londrina (UEL), de Marin-
gá (UEM), do Centro-Oeste 
(Unicentro), do Norte do Pa-
raná (UENP) e do Oeste do 
Paraná (Unioeste). Destina-

se a servidores públicos civis 
e militares, assim como em-
pregados públicos, todos do 
Poder Executivo do Estado do 
Paraná.
 O curso terá carga 
horária total de 480 horas e 
visa capacitar empregados e 
servidores públicos estaduais 
de todas as áreas, sejam eles 
gestores ou técnicos. O edital 
com os pré-requisitos pode 
ser consultado no site da Es-
cola de Gestão www.adminis-
tracao.pr.gov.br/sites/default/
arquivos_restritos/files/do-
cumento/2020-02/2020-edi-
tal_002_espec_gestao-final_
corrigido2.pdf
 O curso de espe-
cialização em Engenharia e 
Gestão Ambiental, promovido 
pela escola de Gestão pela 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Sustentável e 
do Turismo (Sedest) e pela 

SETI oferta 20 vagas e terá 
carga horária de 500 horas.
 Também a distância, 
ele será feito igualmente pela 
UEPG, UEL, UEM, Unicentro 
e Unioeste. O curso tem como 
objetivo capacitar emprega-
dos e servidores públicos 
estaduais que atuam essen-
cialmente como gestores ou 
técnicos nas áreas ambien-
tais.
 O edital pode ser 
consultado no www.adminis-
tracao.pr.gov.br/sites/default/
arquivos_restritos/files/do-
cumento/2020-01/2020-edi-
tal_001_espec_eng_amb-fi-
nal_corrigido.pdf
 As inscrições de am-
bos os cursos ficam abertas 
até o dia 3 de março e a lista 
dos candidatos classificados 
será divulgada até o dia 19 de 
março.

Fonte: aen.pr.gov.br

PNEU

LÂMPADAS

HIGIENE PESSOAL

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

EMBALAGENS CARTONADAS

EMBALAGENS DE AGROTÓXICO

 A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, por meio 
da Divisão de Resíduos Sólidos do Instituto Água e Terra, articula o alinhamento com 
fabricantes, importadores e distribuidores para implantar ações de logística reversa em 
todo o Estado. Em 2019 foram realizadas dezenas de reuniões com representantes de 
diversos setores.
 O objetivo é cumprir a Lei Federal nº 12.305, de 2010, que trata da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10. O 
produto pós-consumo pode voltar para a cadeia produtiva e é responsabilidade dos 
fabricantes, importadores e distribuidores o recolhimento para destinação correta.

 Após acordo com a secretaria, entidade das indústrias de pneu passará a fazer 
logística reversa nos 399 municípios.

 Milhões de lâmpadas fluorescentes pós-consumo estão armazenadas no Estado. 
Após notificações extrajudiciais, as associações de importadores e das indústrias de ilumi-
nação devem realizar o recolhimento e destinação correta desse resíduo no Paraná.

 Responsáveis pelas embalagens do segmento de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos se propôs apresentar para o Estado um relatório de implantação da logística 
reversa que atenda todos os municípios.

 A cooperativa responsável implantará cinco postos de coleta localizados nas far-
mácias veterinárias das unidades da Coamo em Campo Mourão, Toledo, Guarapuava, 
Ivaiporã e Mangueirinha.

 Parceria entre as duas empresas que fabricam as embalagens cartonada Longa-
Vida. Elas trabalharão em conjunto, se comprometendo com o escoamento dessas emba-
lagens, garantindo um preço justo.

 Maior índice de recolhimento do Brasil. De cada 100 embalagens disponibilizadas, 
o Paraná recolhe 98.


