6º Encontro de Gestão de Resíduos terá
ponto para coleta de eletroeletrônicos
Com exceção de monitores, Instituto Ambiental Reciclar (IAR) vai
recolher todo tipo de material eletroeletrônico para reciclagem no local
O Instituto Ambiental Reciclar (IAR), parceiro institucional do evento, vai
montar um ponto de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos no espaço de exposição
do 6º ENCONTRO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS – Da Geração ao Descarte” e
a EXPORESIDUOS, que acontecem na sede do SINDUSCON RIO, nos dias 29 e 30 de
novembro, no Rio de Janeiro.
Participantes do evento e pessoas do público que tiverem material inservível
para descartar poderão entregar seus resíduos no local durante os dois dias, entre 9:00h
e 18:00h, e ainda visitar a EXPORESIDUOS para conhecer as novidades tecnológicas e
soluções na área de gestão de resíduos. No local poderá ser recolhido todo tipo de
material eletroeletrônico, exceto monitores, devido aos gases envolvidos, e que
precisam ser encaminhados a um ponto específico. Mas os integrantes da ONG estarão
lá para orientar também sobre isso.
Apoiador institucional do 6º Encontro de Resíduos, o Instituto Ambiental Reciclar
é uma ONG com mais de 12 anos de experiência na reciclagem de resíduos
eletroeletrônicos na região de Niterói e Maricá, que tem como missão defender,
proteger, manter e elevar a qualidade do meio ambiente buscando melhor qualidade
de vida e o desenvolvimento sustentável, com a participação da sociedade.
Localizado em Maricá, o Instituto tem o objetivo de criar um elo entre o descarte
e a produção, coletando os resíduos nas indústrias, escolas, comércio e consumidores
finais através de agendamento prévio ou pontos de entrega voluntária (PEV´s),
avaliando possibilidade de reuso funcional (reutilização de equipamentos), reuso
estético (arte) e finalmente a separação de materiais para a reciclagem, garantindo o
destino correto para cada parte dos equipamentos.
A ONG é a única do Rio de Janeiro especializada na reciclagem de resíduos
eletroeletrônicos. Com 12 anos de existência, já reciclou e beneficiou mais de 39ton de
eletrônicos que deixaram de seguir para os aterros e gerariam contaminação do lençol

freático e gases tóxicos. O IAR se mantém com a venda dos materiais separados para
reciclagem, doações de voluntários e realização de palestras e eventos.
https://www.facebook.com/InstitutoAmbientalReciclar/
Agenda do Encontro
Em 2016, o evento prevê a realização da 1ª EXPORESÍDUOS do Rio de Janeiro,
destinada a mostrar na prática as novidades tecnológicas para gestão e operação de
Resíduos Sólidos Urbanos. O evento será uma oportunidade para a discussão em torno
de modelos, soluções e cases eficientes na gestão de RCD, além da troca de informações
e experiências pelas empresas que atuam no setor de gestão de resíduos, novas
tecnologias, coleta e reciclagem de resíduos, construtoras, projetos, fabricantes de
materiais e equipamentos, prestadores de serviços e empresas de engenharia.
Empresas do setor interessados em apresentar soluções, tecnologias e
equipamentos e divulgar sua marca e produtos no evento podem entrar em contato
com a Planeja & Informa Comunicação e Marketing, através do telefone (21) 2262-9401
/ 2215-2245.As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail
inscricao.planeja@gmail.com ou pelo site www.residuosgestao.com, além dos telefones
(21) 2262-9401 / 2215-2245.
Estudantes têm 50% de desconto na inscrição. Para as ONGs do setor, o evento
disponibiliza uma inscrição como cortesia e 50% de desconto nas demais.

Mais informações:
Planeja & Informa Comunicação e Marketing / Casa Viva Eventos Ambientais
(21) 2262.9401 e 2215.2245
www.residuosgestao.com

