
Assunto: Comercialização Cole va para créditos de reciclagem em outros estados
De: "Cleuza" <cleuza@sindicarnes-sp.org.br>
Data: 24/04/2019 13:15
Para: <sindicarnes.adm@sindicarnes-sp.org.br>, "'Oscar Costa Valle'" <oscar@costavalle.com.br>,
"'Roni Tonelli'" <roni@tonelli.com.br>

Prezados Senhores,

Encaminhamos abaixo,  para conhecimento de todos o e-mail recebido da Eureciclo referente a Comercialização
Cole va para créditos de reciclagem em outros estados.
Qualquer dúvida, favor entrar em contato conosco ou diretamente com a Eureciclo.

Atenciosamente

De: Tania - Eureciclo [mailto:tania@nhecotech.com]
Enviada em: quarta-feira, 24 de abril de 2019 12:25
Para: Cleuza
Assunto: Comercialização Coletiva para créditos de reciclagem em outros estados

Olá Cleuza,

Boa tarde.

Algumas empresas entraram em contato com a New Hope Ecotech perguntando da nossa
atuação em outros estados, principalmente onde houve autuações recentes como Mato Grosso
do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

Por hora, o processo do TCLR liderado pela FIESP/CIESP está apenas em São Paulo, mas a
ambição é torná-lo nacional. Enquanto isso não se concretiza, a New Hope Ecotech poderá
ajudar as empresas, dado que já realizamos a compensação por acordos individuais entre as
empresas e as cooperativas homologadas em todas as regiões.

Como muitas empresas precisam regularizar sua logística reversa nacionalmente e de
imediato, estamos organizando um projeto de comercialização coletiva para ter condições
comerciais melhores em outros estados. Estamos nos referindo aos volumes de embalagens
pós-consumo comercializados em 2017 e 2018.

Lembrando que, quando o sistema atualmente vigente no estado de São Paulo se tornar
nacional, as compensações futuras serão migradas para o novo modelo, salvo manifestação
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contrária de cada empresa.

Gostaríamos de pedir, caso seja conveniente, que vocês divulgassem o conteúdo do e-mail
para seus associados e nos colocar à disposição para ajudar no levantamento dos dados
referentes a Comercialização Coletiva.

Propomos os seguintes passos:

29/04 - envio de comunicado para os associados pela SINDICARNES

14/05 - levantamento de volumes por estado de cada empresa, com suporte da New Hope
Ecotech

30/05 - a New Hope Ecotech envia a proposta com os valores negociados por região/estado

11/06 - assinatura de cada associado da declaração de participação com a escolha de quais
estados deseja compensar

Se preferir, podemos agendar um call para falar com mais profundidade. Serei seu contato para
a Comercialização Coletiva e meu celular e email são: (11)96151-0808
| tania@eureciclo.com.br

A Rafaella vai acompanhar o processo e continua à disposição.

Atenciosamente,

--

 

Tania Sassioto

(+55 11) 96151-0808 | tania@eureciclo.com.br 
eureciclo.com.br
Av. Angélica, 2529, 1º andar - São Paulo - SP

Confira o nosso blog!
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