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APRESENTAÇÃO

A cadeia produtiva da construção civil consome entre 14 e 50% dos recursos naturais extraídos do planeta, gerando considerável quantidade de resíduos; No Brasil, os chamados RCD representam de 51 a 70% da
massa dos resíduos sólidos urbanos. Quando mal gerenciada, degrada a qualidade da vida urbana, sobrecarrega os serviços municipais de limpeza pública e reforça no país a desigualdade social, drenando recursos públicos continuamente para pagar a conta da coleta, transporte e disposição de resíduos depositados irregularmente em áreas públicas, quando esta conta é, na realidade, de responsabilidade dos geradores.
Extremamente vantajoso, o uso dos materiais reciclados chega a gerar uma economia de até 30% em relação a similares com matéria-prima não reciclada, dependendo dos gastos indiretos e da tecnologia empregada
nas instalações de reciclagem. Além de forte gerador de emprego e renda, a gestão dos RCC traz melhorias
econômicas e sociais, bem como ambientais, já que reciclados e/ou reutilizados os resíduos, em diferentes
etapas do processo de construção civil, preservam direta e indiretamente o meio ambiente.
ASSAERJ – Associação dos Aterros de Resíduos de Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou em
parceria com a Casa Viva Eventos Ambientais e a Planeja & Informa Comunicação e Marketing, nos dias 4 e 5
de março, o Seminário “Gestão de Resíduos de Construção e Demolição – Da Geração à Disposição Final Adequada”, balizando a temática do V Seminário de Gestão Integrada de Resíduos.
O objetivo foi trazer a discussão sobre desenvolvimento da cadeia logística do segmento de RCC, desde a
sua geração até seu descarte, observando os impactos causados pela legislação pertinente vigente, os entraves operacionais encontrados pelo segmento, suas dificuldades, a excessiva carga tributária, incentivos, formas de financiamentos, bem como a apresentação do que há de mais moderno em tecnologia e gestão.
O evento certamente foi uma forte contribuição para o desenvolvimento da reciclagem na construção civil,
não apenas no Estado do Rio, mas em todo o País, promovendo o intercâmbio entre empresas, governo e órgãos técnicos. A participação e apoio de entidades e empresas ligadas à cadeia de reciclagem de RCD foi fundamental para essa realização.
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PROGRAMAÇÃO
1º DIA – 04 de março
8:00 as 9:00 CREDENCIAMENTO
9:00 as 10:45

CERIMÔNIA DE ABERTURA
Convidados:
André Corrêa – Secretário de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (CONFIRMADO)
Cláudia Fróes - Coordenadora de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de
Janeiro (CONFIRMADO)
Roberto Kauffmann - Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro – SINDUSCON e Vice-Presidente da
FIRJAN (CONFIRMADO)
Helcio Maia - Presidente da ASSAERJ (CONFIRMADO)
João Eustáquio - Presidente da Associação de Órgãos Municipais de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro
(ANAMMA RJ) (CONFIRMADO)
Deputado Átila Nunes – Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ CONFIRMADO)
Vereador Thiago K. Ribeiro – Pres. da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores do Rio
(CONFIRMADO)

10:45 as 11:00

INTERVALO PARA O CAFÉ

11:00 as 12:30 MESA: A GESTÃO DOS RCDs À LUZ DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Mediador: Jorge Pinheiro – Coordenador de Resíduos Sólidos da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de
Janeiro (SEA/RJ) (CONFIRMADO)
Palestra 1 - Walter Plácido – Consultor Ambiental (CONFIRMADO)
Palestra 2 – Carlos Canejo – INEA (CONFIRMADO)
12:30 as 14:00

INTERVALO PARA O ALMOÇO

14:00 as 15:00 PALESTRA: GIPO: FACILITADOR DE NEGÓCIOS E ESTRUTURADOR DE PARCERIAS
Edson Luiz – STONE
Joan Tarragó – GIPO
Josep – Travesset - BTK
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15:00 as 16:30 PAINEL 1| MODELOS TECNOLÓGICOS E DE GESTÃO DOS RCDs – “CASES” E EXPERIÊNCIAS
Eduardo Fagundes - Gerente de Obras Especiais da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro da Secretaria Municia
do de Obras – BRTS, PORTO MARAVILHA e RIO-ÁGUAS) (CONFIRMADO)
Jayne Melo – AMB TECH (CONFIRMADO)
16:30 as 18:00 DEBATE: “ UM NOVO MODELO DE GESTÃO DE RCC PARA AS CIDADES BRASILEIRAS”
João Luiz Potenza - CETESB (CONFIRMADO)
Lídio Bandeira - SINDUSCON (CONFIRMADO)
Walter Plácido – Consultor Ambiental (CONFIRMADO)
2º DIA – 05 de março
9:00 as 10:40 Painel 2| LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL DOS RCD
Carlos Canejo - Diretoria de Licenciamento Ambiental do INEA (representante) - (CONFIRMADO)
Felipe Cordeiro – Coordenador de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente do Rio de Janeiro (CONFIRMADO)
Laercio Souza – Coordenador de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
do Rio de Janeiro (CONFIRMADO)
10:40 as 11:00 INTERVALO PARA O CAFÉ
11:00 as 11:30 PALESTRA - LOGÍSTICA REVERSA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Professor e Consultor Celso Luchezzi (CONFIRMADO)
12:00 as 14:00 INTERVALO PARA O ALMOÇO
14:00 as 16:00 Painel 3| A RESOLUÇÃO CONAMA 307/02, A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GERADORES E OS
PLANOS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO – PGRCD
Ana Cristina Henney – Superintendente de Política de Saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de
Janeiro (SEA/RJ) (CONFIRMADO)
Cláudia Fróes - Coordenadora de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da
Cidade do Rio de Janeiro (CONFIRMADO)
16:00 as 18:00 Painel 4| FINANCIAMENTO E INCENTIVOS FISCAIS PARA A GESTÃO DE RCD’s
Irinaldo Cabral - Assessor Técnico Ambiental do Deputado Carlos Minc - ALERJ (CONFIRMADO)
Guilherme Guimarães Martins – Gerente do Departamento de Meio Ambiente BNDES (CONFIRMADO)
Helcio Maia – Presidente da ASSAERJ (CONFIRMADO)
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PEÇAS GRÁFICAS PRODUZIDAS

BANNER DE PALCO
(01) 1,20 X 2,00

BANNER DE SINALIZAÇÃO
(02) 0,80 X 1,20
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PEÇAS GRÁFICAS PRODUZIDAS

PROGRAMA FRENTE E VERSO
200 PEÇAS
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PEÇAS DE DIVULGAÇÃO

BANNER ELETRÔNICO
PRODUZIDO EM DIVERSOS TAMANHOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DOS APOIADORES.

CABEÇALHO
UTILIZADO EM PEÇAS COMERCIAIS, CONVITES E
RELEASES.

FACEBOOK TAG
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PEÇAS DE DIVULGAÇÃO

CONVITE MALA DIRETA
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CONVITE FACEBOOK
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Gestão de Resíduos da Construção e Demolição será tema de debate no Rio
Evento discute a necessidade de novas regras e incentivos fiscais e tributários para estimular o desenvolvimento da reciclagem dos RCD
A Casa Viva Eventos Ambientais e a Associação dos Aterros de Resíduos da Construção do Estado do Rio de Janeiro (ASSAERJ),
realizam nos próximos dias 04 e 05 de março de 2015, no Rio de Janeiro, com apoio da Planeja & Informa Comunicação e Marketing,
o “5º Encontro de Gestão Integrada de Resíduos da Construção e Demolição – da Geração ao Descarte”.
O objetivo é trazer a discussão, especificamente, todo desenvolvimento da cadeia logística do segmento de RCC, desde a sua
geração até seu descarte, observando os impactos causados pela legislação pertinente vigente, os entraves operacionais encontrados pelo segmento, suas dificuldades, a excessiva carga tributária, incentivos, formas de financiamentos, bem como apresentar ao
segmento o que há de mais moderno em tecnologia e gestão.Os RCD como negócio
O mercado brasileiro de Resíduos da Construção e Demolição (RCD) tem um enorme potencial para crescer, mas ainda é insipiente no Brasil, principalmente pela falta de incentivos fiscais e tributários.
A cadeia produtiva da construção civil consome entre 14 e 50% dos recursos naturais extraídos do planeta; No Brasil, os RCD
representam de 51 a 70% da massa dos resíduos sólidos urbanos. Quando mal gerenciada, degrada a qualidade da vida urbana, sobrecarrega os serviços municipais de limpeza pública e reforça no país a desigualdade social, drenando recursos públicos continuamente para pagar a conta da coleta, transporte e disposição de resíduos depositados irregularmente em áreas públicas, quando esta
conta é, na realidade, de responsabilidade dos geradores.
Extremamente vantajoso, o uso dos materiais reciclados chega a gerar uma economia de até 30% em relação a similares com
matéria-prima não reciclada, dependendo dos gastos indiretos e da tecnologia empregada nas instalações de reciclagem. Grandes
pedaços de concreto podem ser empregados para conter processos erosivos na orla marítima, enquanto o entulho triturado e preparado pode ser utilizado em pavimentação, operações tapa-buraco, construção civil, entre outros.
Resíduos como cerâmica, blocos, concretos, pisos e azulejos podem ser transformados em agregados reciclados como areia,
pedrisco, brita e bica corrida. Esses agregados são utilizados como base e sub-base de pavimentação, concreto para ser usado em
guias, sarjetas, mourões, blocos de vedação e em outras aplicações menores, como no paisagismo.
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Na visão da ASSAERJ, além de um bom negócio para empreendedores, a gestão de RCD é uma ferramenta indispensável para as
“construtoras do futuro”, permitindo a minimização de resíduos de construção civil através da prática de reaproveitamento, envolvendo toda a equipe em praticamente todos os níveis hierárquicos, como mestres de obra, engenheiros e demais funcionários. A
prática de tal medida facilita o entendimento na empresa, trazendo melhorias econômicas, sociais, bem como ambientais, já que
reciclando e/ou reutilizando seus resíduos, em diferentes etapas do processo de construção civil, preservam direta e indiretamente
o meio ambiente.
Intercambio técnico
Além de uma excelente oportunidade para a discussão em torno de modelos, soluções e cases eficientes na gestão de RCD,
o 5º Encontro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos traz uma oportunidade ímpar para a troca de informações e experiências
pelas empresas que atuam no setor de gestão de resíduos. O encontro permitirá também a discussão de novas tecnologias e fontes
de recursos públicos e privados.
Empresas de gestão, coleta e reciclagem de resíduos, construtoras, projetos e tecnologia, fabricantes de materiais e equipamentos e prestadores de serviços, empresas de engenharia e de gestão de resíduos da construção que estejam interessadas em
apresentar soluções e tecnologias para o setor por meio de palestras ou estandes ou divulgar sua marca e seus produtos como patrocinadora podem entrar em contato com a área comercial da Planeja & Informa Comunicação e Marketing, pelo telefone (21) 2262
-9401 / 2244-6211.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo email inscricao.planeja@gmail.com , além dos telefones (21) 2262-9401 / 22152245. Mais informações no Blog http://planejabrasil.wordpress.com/
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Alerj aprova isenção de ICMS para produtos reciclados da construção
Antiga reivindicação da ASSAERJ para incentivar e ampliar a reciclagem no Estado e a geração de emprego e
renda, medida foi aprovada pela ALERJ e será tema de debate no 5º Encontro de Gestão de Resíduos da
Construção e Demolição em março no Rio
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira (03/12), em primeira discussão, o projeto de lei 3.344/10, do deputado Carlos Minc (PT), que prevê a isenção de ICMS na comercialização ou circulação de produtos derivados da reciclagem de resíduos da construção civil.
A medida é uma reivindicação antiga da Associação dos Aterros de Resíduos da Construção do Estado do Rio de Janeiro (ASSAERJ), que defende a desoneração de toda a cadeia produtiva e logística de reciclagem de resíduos da Construção civil (RCC) no Estado. Para o presidente da entidade, Helcio Maia, a isenção vai servir de forte incentivo à atividade da reciclagem de resíduos da construção e demolição no Rio de Janeiro, contribuindo para o desenvolvimento, a melhoria da qualidade ambiental e para a geração de emprego e renda no Estado, devido ao forte potencial de
negócios desse mercado.
Segundo o deputado Carlos Minc, “são milhares de toneladas do chamado 'entulho limpo', degradando os rios. Queremos recolher esse material, triturar e devolver às prefeituras para baratear as obras públicas. Esse projeto tira imposto de cima do material reciclável para estimular a reciclagem, o catador e a sociedade”, justifica o deputado.
A medida acaba com um impasse que vive o setor, afirma o presidente da Assaerj. “A reciclagem de RCC vive uma contradição do ponto de
vista tributário: apesar de parecer absurdo, a tributação do material reciclado (19% de ICMS) é maior que a do convencional (6% de ICMS), independente do fato de esse mesmo imposto já ter sido pago originalmente quando da venda do concreto que, ao ser demolido, vai gerar o insumo
para o reciclado”, afirma.
Encontro discute a gestão de RCD
O tema vai estar no centro das discussões do “5º Encontro de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição – Da Geração ao Descarte”,
que acontece nos próximos dias 04 e 05 de março de 2015, no Rio de Janeiro, numa parceria da Casa Viva Eventos Ambientais e a ASSAERJ, com
apoio da Planeja & Informa Comunicação e Marketing.
O evento tem por objetivo discutir e buscar caminhos e soluções para incentivar e criar regras claras para o desenvolvimento da atividade no
País, apontar fontes de recursos, tecnologias e mecanismos destinados a buscar a capacitação dos gestores públicos, privados e de empreendedores que possam explorar essa verdadeira riqueza que são os resíduos da construção e demolição.
Helcio Maia afirma que o mercado brasileiro de Resíduos da Construção e Demolição (RCD) tem um enorme potencial para crescer, mas ainda
é insipiente no Brasil, principalmente pela falta de incentivos fiscais e tributários.
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A cadeia produtiva da construção civil consome entre 14 e 50% dos recursos naturais extraídos do planeta; No Brasil, os RCD representam de 51 a 70% da massa
dos resíduos sólidos urbanos. Quando mal gerenciada, degrada a qualidade da vida urbana, sobrecarrega os serviços municipais de limpeza pública e reforça no país a
desigualdade social, drenando recursos públicos continuamente para pagar a conta da coleta, transporte e disposição de resíduos depositados irregularmente em
áreas públicas, quando esta conta é, na realidade, de responsabilidade dos geradores.
Extremamente vantajoso, o uso dos materiais reciclados chega a gerar uma economia de até 30% em relação a similares com matéria-prima não reciclada, dependendo dos gastos indiretos e da tecnologia empregada nas instalações de reciclagem. Grandes pedaços de concreto podem ser empregados para conter processos
erosivos na orla marítima, enquanto o entulho triturado e preparado pode ser utilizado em pavimentação, operações tapa-buraco, construção civil, entre outros.
Resíduos como cerâmica, blocos, concretos, pisos e azulejos podem ser transformados em agregados reciclados como areia, pedrisco, brita e bica corrida. Esses
agregados são utilizados como base e sub-base de pavimentação, concreto para ser usado em guias, sarjetas, mourões, blocos de vedação e em outras aplicações
menores, como no paisagismo.
Na visão da ASSAERJ, além de um bom negócio para empreendedores, a gestão de RCD é uma ferramenta indispensável para as “construtoras do futuro”, permitindo a minimização de resíduos de construção civil através da prática de reaproveitamento, envolvendo toda a equipe em praticamente todos os níveis hierárquicos, como mestres de obra, engenheiros e demais funcionários. A prática de tal medida facilita o entendimento na empresa, trazendo melhorias econômicas, sociais,
bem como ambientais, já que reciclando e/ou reutilizando seus resíduos, em diferentes etapas do processo de construção civil, preservam direta e indiretamente o
meio ambiente.

Intercambio técnico
Além de uma excelente oportunidade para a discussão em torno de modelos, soluções e cases eficientes na gestão de RCD, o 5º Encontro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos traz uma oportunidade ímpar para a troca de informações e experiências pelas empresas que atuam no setor de gestão de resíduos. O
encontro permitirá também a discussão de novas tecnologias e fontes de recursos públicos e privados.
Empresas de gestão, coleta e reciclagem de resíduos, construtoras, projetos e tecnologia, fabricantes de materiais e equipamentos e prestadores de serviços, empresas de engenharia e de gestão de resíduos da construção que estejam interessadas em apresentar soluções e tecnologias para o setor por meio de palestras ou estandes ou divulgar sua marca e seus produtos como patrocinadora podem entrar em contato com a área comercial da Planeja & Informa Comunicação e
Marketing, pelo telefone (21) 2262-9401 / 2244-6211.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo email inscricao.planeja@gmail.com , além dos telefones (21) 2262-9401 / 2215-2245. Mais informações
no Blog http://planejabrasil.wordpress.com/
Planeja & Informa Comunicação e Marketing
http://planejabrasil.wordpress.com/
carlos.emmiliano@gmail.com
Informações para a Imprensa: (21) 2262.9401 e 2215.2245 / 998078975
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Isenção de ICMS para resíduos da construção
e demolição pode ir a sanção ainda este ano
Entidades do setor consideram a medida, já aprovada na Alerj, fundamental para incentivar e ampliar a reciclagem de RCD no Estado e a geração de emprego e
renda
As associações profissionais e técnicas do Estado ligadas à área de resíduos da construção e demolição estão mobilizadas para aprovar ainda este ano, em caráter definitivo, na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o projeto de lei 3.344/10, do deputado Carlos Minc (PT), que prevê a isenção de ICMS na comercialização ou
circulação de produtos derivados da reciclagem de resíduos da construção civil.
A medida é uma reivindicação antiga da Associação dos Aterros de Resíduos da Construção do Estado do Rio de Janeiro (ASSAERJ), e pode ser o incentivo que
faltava para o desenvolvimento da atividade da reciclagem de resíduos da construção e demolição no Rio de Janeiro, contribuindo para o desenvolvimento, a melhoria da qualidade ambiental e para a geração de emprego e renda no Estado.
O Pl 3.344/10 foi aprovado no último dia 03/12 em primeira discussão pela Alerj com uma emenda e encaminhado para redação final. Agora, precisa voltar à
pauta das sessões plenárias para leitura e votação final e seguir para sansão do Governador Luiz Fernando Pezão. O projeto de lei já ganhou apoio do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro (Sinduscon), que ncaminhou telegrama nesse sentido ao autor do projeto, Deputado Carlos Minc, e ao Deputado André Correa.
Potencial econômico
A ASSAERJ defende a desoneração de toda a cadeia produtiva e logística de reciclagem de resíduos da Construção civil (RCC) no Estado. Para o presidente da
entidade, Helcio Maia, a isenção do ICMS na comercialização ou circulação de produtos derivados da reciclagem de resíduos da construção civil vai servir de forte
incentivo à dinamização do setor e acaba com uma contradição tributária: “Apesar de parecer absurdo, a tributação do material reciclado (19% de ICMS) é maior que
a do convencional (6% de ICMS), independente do fato de esse mesmo imposto já ter sido pago originalmente quando da venda do concreto que, ao ser demolido, vai
gerar o insumo para o reciclado”, afirma.
A cadeia produtiva da construção civil consome entre 14 e 50% dos recursos naturais extraídos do planeta; No Brasil, os RCD representam de 51 a 70% da massa
dos resíduos sólidos urbanos. Quando mal gerenciada, degrada a qualidade da vida urbana, sobrecarrega os serviços municipais de limpeza pública e reforça no país a
desigualdade social, drenando recursos públicos continuamente para pagar a conta da coleta, transporte e disposição de resíduos depositados irregularmente em
áreas públicas, quando esta conta é, na realidade, de responsabilidade dos geradores.
Na visão da ASSAERJ, além de um bom negócio para empreendedores, a gestão de RCD é uma ferramenta indispensável para as “construtoras do futuro”, permitindo a minimização de resíduos de construção civil através da prática de reaproveitamento, envolvendo toda a equipe em praticamente todos os níveis hierárquicos, como mestres de obra, engenheiros e demais funcionários.
Seminário discute a gestão de RCD
O tema vai estar no centro das discussões do “5º Encontro de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição – Da Geração ao Descarte”, que acontece nos próximos dias 04 e 05 de março de 2015, no Rio de Janeiro, numa parceria da Casa Viva Eventos Ambientais e a ASSAERJ, com apoio da Planeja & Informa Comunicação e
Marketing.
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O evento tem por objetivo discutir e buscar caminhos e soluções para incentivar e criar regras claras para o desenvolvimento da atividade no País, apontar fontes de recursos, tecnologias e mecanismos destinados a buscar a capacitação dos gestores públicos, privados e de empreendedores que possam explorar essa verdadeira riqueza que são os resíduos da construção e demolição.
Além de uma excelente oportunidade para a discussão em torno de modelos, soluções e cases eficientes na gestão de RCD, o 5º Encontro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos traz uma oportunidade ímpar para a troca de informações e experiências pelas empresas que atuam no setor de gestão de resíduos. O
encontro permitirá também a discussão de novas tecnologias e fontes de recursos públicos e privados.
O evento vai reunir empresas de gestão, coleta e reciclagem de resíduos, construtoras, projetos e tecnologia, fabricantes de materiais e equipamentos e
prestadores de serviços, empresas de engenharia e de gestão de resíduos da construção para apresentar soluções e tecnologias para o setor, além da 1ª Feira de
Tecnologia em Gestão de Resíduos, através de estandes e palestras.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo email inscricao.planeja@gmail.com , além dos telefones (21) 2262-9401 / 2215-2245. Mais informações
no Blog http://planejabrasil.wordpress.com/
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Comlurb vai transferir gestão de resíduos
da construção e demolição ao setor privado
Licitação marcada para 26 de fevereiro prevê a implantação de três Centros de Tratamento e Reciclagem. Modelo do Rio vai ser debatido em seminário em março
A COMLURB vai realizar nos próximos dias uma licitação para transferir ao setor privado os serviços de beneficiamento e valorização de resíduos da construção
civil – o chamado entulho de obras. A concessão tem por objetivo o gerenciamento e a operação do sistema de manejo dos resíduos sólidos inertes provenientes
principalmente de obras de construção civil, de reforma ou de demolição de bens imóveis e bens inservíveis (RCC misturado ao lixo público e resíduos coletados pelo
serviço de Remoção Gratuita), com processo de valorização de resíduos.
A licitação prevê investimentos da ordem de R$ 13 milhões de reais por um período de 10 anos, podendo a concessão ser renovada por mais 10. Esses recursos
deverão ser aplicados na implantação do sistema, compra de maquinários e na operação dos CTRs.
De acordo com o edital, o serviço de recepção e beneficiamento dos RCC será operado em três áreas da Prefeitura com 37 mil metros quadrados – Gericinó (17
mil m2), Caju (13 mil m2) e Missões (7 mil m2), onde as empresas vencedoras da licitação deverão transformar as áreas de Transbordo e Triagem (ATTs) em Centros
de Tratamento e Reciclagem de Resíduos (CTRs), que receberão os RCC gerados no Município do Rio de Janeiro.
Embora considerada um avanço para começar a resolver o problema dos chamados entulho de obra no Rio de Janeiro, a iniciativa da Comlurb ainda gera
muitas dúvidas entre os empresários do setor, e vai ser debatida durante o “5º Encontro de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição – Da Geração ao Descarte”, que acontece nos próximos dias 04 e 05 de março de 2015, na sede do Sindicato da Indústria da Construção (SINDUSCON-RIO), no Rio de Janeiro, numa parceria
da Casa Viva Eventos Ambientais com a Associação dos Aterros de Resíduos de Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro (ASSAERJ) e o próprio SINDUSCON.
O objetivo é trazer a discussão todo o desenvolvimento da cadeia logística do segmento de RCC, desde a sua geração até a disposição final ambientalmente
adequada (descarte), observando os impactos causados pela legislação pertinente vigente, os entraves operacionais encontrados pelo segmento, suas dificuldades, a
excessiva carga tributária, incentivos, formas de financiamentos, bem como apresentar ao segmento o que há de mais moderno em tecnologia e gestão.
Pela expectativa da ASSAERJ, as três áreas de tratamento e reciclagem previstas no edital publicado pela Comlurb, juntas, poderão processar inicialmente
90 mil toneladas de resíduos por mês, sendo 45% em Gericinó (45,5 mil t/mês), 36% no Caju (32,4 mil t/mês) e 19% no CTR das Missões (17,1 mil t/mês), área conhecida como Ponto Zero, no km zero da Rodovia Washington Luiz.
A cadeia produtiva da construção civil consome entre 14 e 50% dos recursos naturais extraídos do planeta; No Brasil, os RCD representam de 51 a 70% da massa
dos resíduos sólidos urbanos. Quando mal gerenciada, degrada a qualidade da vida urbana, sobrecarrega os serviços municipais de limpeza pública e reforça no país a
desigualdade social, drenando recursos públicos continuamente para pagar a conta da coleta, transporte e disposição de resíduos depositados irregularmente em
áreas públicas, quando esta conta é, na realidade, de responsabilidade dos geradores.
Na visão da ASSAERJ, a gestão de RCD é uma ferramenta indispensável para as “construtoras do futuro”, permitindo a minimização de resíduos de construção
civil através da prática de reaproveitamento.
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O Secretário do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, André Corrêa, confirmou presença no “5º Encontro de Gestão Integrada de Resíduos da Construção e
Demolição – da Geração à Disposição Final Adequada”, que acontece nos próximos dias 04 e 05 de março de 2015, na sede do SINDUSCON RIO.
O evento é uma iniciativa da Casa Viva Eventos Ambientais em parceria com a Associação dos Aterros de Resíduos da Construção do Estado do Rio de Janeiro
(ASSAERJ) e apoio da Planeja & Informa Comunicação e Marketing.
O objetivo é trazer a discussão, especificamente, todo desenvolvimento da cadeia logística do segmento de RCC, desde a sua geração até seu descarte, observando os impactos causados pela legislação pertinente vigente, os entraves operacionais encontrados pelo segmento, suas dificuldades, a excessiva carga tributária,
incentivos, formas de financiamentos, bem como apresentar ao segmento o que há de mais moderno em tecnologia e gestão.

Além do Secretário André Corrêa, já confirmaram presença no evento:
Roberto Kauffmann - Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro – SINDUSCON - e Vice-Presidente da FIRJAN

Helcio Maia - Presidente da ASSAERJ

João Eustáquio - Presidente da Associação de Órgãos Municipais de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (ANAMMA RJ)

Deputado Átila Nunes – Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ

Vereador Thiago K. Ribeiro – Pres. da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores do Rio

Jorge Pinheiro – Coordenador de Resíduos Sólidos da Secretaria de Estado do Ambiente do
Rio de Janeiro (SEA/RJ)

Walter Plácido – Consultor Ambiental

Lídio Bandeira – SINDUSCON

Ana Cristina Henney – Superintendente de Política de Saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA/RJ)
Cláudia Fróes - Coordenadora de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro

Felipe Cordeiro – Coordenador de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro

Laercio Souza – Coordenador de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro
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CETESB inicia implantação de sistema online
de Gestão de Resíduos da Construção Civil
Ferramenta que auxilia no gerenciamento das informações referentes aos fluxos de resíduos sólidos desde a geração até a destinação final vai ser apresentada no
Seminário Gestão de RCC no Rio

A SMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) e o SINDUSCONSP - Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo desenvolveram um sistema online de gerenciamento de resíduos sólidos que está sendo disponibilizando às prefeituras, denominado SIGOR - Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos. O objetivo da ferramenta é auxiliar o gerenciamento das informações referentes aos
fluxos de resíduos sólidos no Estado de São Paulo, desde sua geração até sua destinação final, incluindo o transporte e destinações intermediárias
O SIGOR - Módulo Construção Civil vai ser apresentado pelo Gerente do Departamento de Políticas Públicas de Resíduos Sólidos e Eficiência dos Recursos
Naturais da CETESB, arquiteto João Luiz Potenza, durante o “5º Encontro de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição – Da Geração ao Descarte”, que acontece nos próximos dias 04 e 05 de março de 2015, na sede do SINDUSCON-RIO, no Rio de Janeiro. O evento é uma parceria da Casa Viva Eventos Ambientais com a
Associação dos Aterros de Resíduos de Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro (ASSAERJ) e o SINDUSCON-RIO.
Ferramenta de gestão
Segundo o arquiteto da CETESB, o SIGOR permitirá que o Estado, Municípios e setores da sociedade civil tenham conhecimento e acompanhem a situação
dos resíduos sólidos no Estado de São Paulo, bem como permitirá a obtenção e armazenamento de grande volume de informações em banco de dados, de forma a
subsidiar futuras ações de controle e fiscalização, planejamento, elaboração de políticas públicas e estudos de viabilidade para os investimentos necessários à melhoria da gestão dos resíduos sólidos.
João Luiz Potenza explicou que o SIGOR - Módulo Construção Civil consiste em uma plataforma eletrônica que permitirá a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos (PGR) por parte dos geradores de resíduos da construção civil e a emissão dos documentos que acompanham os resíduos transportados
denominados Controle de Transporte de Resíduos (CTR). As Áreas de Destino que receberem os resíduos deverão dar baixa nos CTR.
Por meio do SIGOR, acrescenta, a CETESB e as Prefeituras, quando aplicável, validarão os cadastros das áreas de destinação e os Planos de Gerenciamento
de Resíduos elaborados pelos geradores, desta forma o SIGOR propiciará agilidade e desburocratização de procedimentos administrativos.
O primeiro módulo do SIGOR referente a resíduos da construção civil, foi estabelecido pela Resolução SMA nº 81 de 06 de Outubro de 2014. O SIGOR –
Módulo Construção Civil compreende os resíduos provenientes das atividades da construção civil de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações
e outros resíduos comumente gerados nos canteiros de obras.
O SIGOR – Módulo Construção Civil foi resultado do convênio firmado em fevereiro de 2012, entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e
da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo – SINDUSCONSP para a conjugação de esforços
para a consolidação do desenvolvimento sustentável no setor da construção civil no Estado
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Logística reversa desafia reciclagem no
setor de Resíduos da Construção Civil

Especialista mostra as dificuldades das empresas para fazer uma Logística Reversa em conformidade com a Lei 12.305. Tema vai a debate no Seminário Gestão de
RCC no Rio

O grande desafio do setor de Resíduos da Construção Civil hoje é encontrar formas de reciclar materiais e obter ganhos financeiros e ambientais preservando recursos naturais e não promovendo acúmulos de lixo nas obras. Com uma separação correta na fonte geradora isso facilitará o trabalho de coleta e, consequente, transformação em outros produtos de forma a reutilizá-los dentro da cadeia produtiva da Construção Civil através de uma Logística Reversa estruturada.
Essa análise é do professor e consultor Celso Luchezzi, um dos palestrantes do “5º Encontro de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição – Da Geração à Disposição Final Adequada”, que acontece amanhã (04/03) e quinta-feira (05/03), na sede do SINDUSCON-RIO, no Rio de Janeiro. O evento é uma parceria da
Casa Viva Eventos Ambientais com a Associação dos Aterros de Resíduos de Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro (ASSAERJ) e o SINDUSCON-RIO.
O Seminário tem por objetivo trazer a discussão todo o desenvolvimento da cadeia logística do segmento de RCC, desde a sua geração até a disposição final
ambientalmente adequada (descarte), observando os impactos causados pela legislação pertinente vigente, os entraves operacionais encontrados pelo segmento,
suas dificuldades, a excessiva carga tributária, incentivos, formas de financiamentos, bem como apresentar ao segmento o que há de mais moderno em tecnologia e
gestão.
Na visão do especialista Celso Luchezzi, que vai mostrar as dificuldades que as empresas têm de fazer uma Logística Reversa em conformidade com a Lei 12.305, a
indústria da Construção Civil vem ocupando grande espaço e se tornando um setor importante no cenário nacional devido sua tendência de crescimento, pelo programa como Minha Casa Minha Vida e os Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro, por exemplo. Devido a estes fatos, surgem iniciativas de crescimento sustentável
juntamente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Lei 12.305, que está fazendo com que as empresas do setor de Construção Civil comecem a se preocupar com o lixo (entulho) gerado, dando a devida importância à reciclagem de entulhos, pois estes materiais podem gerar muitas oportunidades dentro da cadeia
produtiva decorrente da revalorização dos resíduos

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

GRAFICO DOS PARTICIPANTES

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

GRAFICO DOS PARTICIPANTES

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

MAILING

ANEXO I
(PLANILHA — INSCRITOS GRCD)

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

FOTOS — ESTANDE BTK/GIPO/ STONE

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

FOTOS — PALESTRAS

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

FOTOS — PALESTRAS

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

FOTOS — PALESTRAS

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

FOTOS — PALESTRAS

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

FOTOS — PALESTRAS

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO

APOIO DE REALIZAÇÃO

FOTOS — PALESTRAS

PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA EVENTOS
CARLOS EMMILIANO — DIRETOR GERAL
21 2262-9401 I 21 2215-2245
carlos.emmiliano@gmail.com

APOIO INSTITUCIONAL:

