Faça diferente
invista na Coleta Seletiva Solidária!
Gestores municipais, governos federal e estadual, iniciativa privada,
organizações da sociedade civil, associações e cooperativas de
catadores, organizações de apoio técnico e fomento, criam espaços de
diálogos para avaliar as experiências, compartilhar conhecimentos e
novas formas de ampliação, financiamento e fortalecimento dos
programas de coleta seletiva nos municípios mineiros.

Acontece nos dias 08 e 09 de julho de 2015 no auditório do CMRR-Centro Mineiro de
Referência em Resíduos, o Workshop - Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos, a
Hora e a Vez da Coleta Seletiva Solidária.
O Centro Mineiro de Referência em Resíduos – CMRR é um programa do Governo de
Minas, cuja execução é compartilhada entre o Serviço Voluntário de Assistência Social
– SERVAS, a Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM e a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.
Uma iniciativa pioneira do Governo de Minas, o CMRR atua como núcleo irradiador de
informações, projetos e parcerias com a finalidade de estimular a reflexão e a ação da
cidadania para os desafios da gestão integrada de resíduos e a articulação entre os
setores público, privado, terceiro setor, comunidade acadêmica e sociedade civil na
busca por alternativas para transformar resíduos em oportunidades de trabalho, renda e
preservação dos recursos naturais.
O Workshop, este ano em sua segunda edição, é uma promoção do CMRR em parceria
com o ORIS - Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária, rede formada por
pesquisadores, acadêmicos, técnicos e catadores de materiais recicláveis, cujo objetivo é
construir soluções para a promoção da reciclagem como alternativa ambiental e social
ao tratamento do lixo urbano.
O evento tem como público alvo gestores municipais, estaduais e federais,
representantes do Poder Público em geral, profissionais da iniciativa privada,
organizações da sociedade civil, associações e cooperativas de catadores.
Dentre os temas que serão tratados estão:
•
•
•
•
•

Avanços e desafios para a ampliação dos programas de Coleta Seletiva em
Minas Gerais e no Brasil;
A cadeia econômica da reciclagem como indutora do desenvolvimento regional
e promotora de trabalho e renda;
Construindo novos referenciais para a gestão de resíduos sólidos urbanos;
Desafios e oportunidades de reciclagem de resíduos orgânicos e do
aproveitamento energético de aterros e lixões;
Apresentação dos projetos de apoio à Coleta Seletiva em Desenvolvimento em
Minas Gerais.

O objetivo principal é criar espaços de diálogos para avaliar as experiências,
compartilhar conhecimentos e novas formas de ampliação, além das possibilidades de
financiamento e de fortalecimento dos programas de coleta seletiva nos municípios
mineiros e brasileiros

Além de palestras com especialistas e gestores sobre estes temas, o Workshop oferecerá
oficinas de capacitação para gestores públicos e outros interessados, em metodologias
de “Diagnósticos técnicos para planejamento de Coleta Seletiva - Gravimetria de
resíduos sólidos urbanos” e “Mobilização social para a implantação de programas de

coleta seletiva nos municípios”, cujos conteúdos foram formatados de maneira a
responder a duas das principais dificuldades que os gestores costumam apresentar
quando da organização de programas municipais de coleta seletiva .
A participação nas atividades de ambos os dias é totalmente gratuita, mas dependem de
inscrição prévia, em função da limitação de vagas. As inscrições podem ser feitas pelo
site www.insea.org.br, pelo email info@insea.org.br ou pelos telefones (31) 3295.7270
ou (31) 3275.3107.
Outras informações sobre o evento podem ser obtidas diretamente no CMRR, nos
telefone (31) 34651215.

.

