CURSO
ESTRATÉGIAS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SÓLIDOS
10ª Edição: dias 25 e 26 de outubro de 2017

ecatre

SEGURANÇA AMBIENTAL & GERENCIAMENTO DE RSE ÍDUOS EIREIL

Horário: 9h00 às 19h00
Carga Horária - 20h

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
0xx(61) 3345-7105 ou 9.9984-7102
secatre@secatreambiental.com.br
www.secatreambiental.com.br
LOCAL DO CURSO
MÚTUA - Caixa de Assistência dos
Profissionais do CREA
Auditório - SQN 409, Bloco E, Brasília/DF

PROGRAMA
Principais definições no contexto do PGRS;
Coleta seletiva; logística reversa; responsabilidade compartilhada;
Aspectos legais e normas - Lei 12.305/2010, Decreto 7.404/2010, Decreto 5.940/2006,
Resoluções do CONAMA e outras afins;
Cooperativas de catadores de materiais reciclados;
Diagnóstico situacional;
Panorama de consumo de água, energia elétrica;.
Redução de uso de bens de consumo e permanente;
Identificação de eletroeletrônicos e de materiais de obra e reforma;
Uso racional de produtos de consumo e de bens naturais;
Identificação de produtos que liberam resíduos químicos após a sua utilização;
Programa de inclusão social;
Combate ao desperdício involuntário;
Orientação para a aplicação dos 3Rs - reduzir, reciclar e reaproveitar;
Conscientização da economia - medidas simples para redução dos desperdícios;
Dicas para elaboração PGRS;
Dicas para Implantação de PGRS;
Principais ações administrativas, técnicas e educativas;
Novas legislações do GDF para grandes geradores.

CURSO
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SEGURANÇA AMBIENTAL & GERENCIAMENOT DE RESÍDUOS EIRLEI

Estratégias para Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

OBJETIVO
Estimular gestores, servidores públicos e privados, civis e militares, a incorporar princípios e
critérios de gestão ambiental em suas atividades rotineiras. Garantir a economia de recursos
naturais e a redução de gastos institucionais por meio do uso racional do bem público.

ÁREAS DE INTERESSE
Profissionais de nível superior e técnico com envolvimento e interesse nas áreas de saúde e meio
ambiente;
Órgãos públicos em geral: federal, estadual, municipal e distrito federal, civis e militares;
Universidades, hospitais universitários e órgãos de pesquisa, organizações não governamentais,
hotéis, restaurantes e outras empresas.

INVESTIMENTO
O curso está orçado em R$ 980,00 ou duas vezes de R$ 500,00
Até dia 25/09/2017 o valor é de R$ 900,00
Associados da MÚTUA/DF, em dia, tem 20% de desconto
Aceita-se Nota de Empenho - valor integral R$980,00

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
A inscrição será efetivada com o envio de cópia do boleto ou da nota de empenho.
O cancelamento poderá ser feito até o dia 10 de outubro, ocasião em que o inscrito
desistente poderá requerer 70% do valor pago, considerando as despesas administrativas.
A Secatre reserva o direito de transferir a data do curso caso não atinja um número
suficiente de participantes, quando informará aos inscritos e pré-inscritos a nova data
para a realização do mesmo.

Coordenação e Realização
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Colaboração

