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1. INFORMAÇÕES GERAIS


Natureza: Oficina de capacitação sobre logística reversa e apoio a implantação da
coleta seletiva municipal;



Data: 18 de julho de 2018;



Local: Fundação de Amparo ao Menor (FUNDANOR) – Palmeira dos Índios/AL;



Profissionais

participantes:

Elaine

Melo

(SEMARH/AL),

Kamila

Aderne

(FAPEAL/SEMARH) e Magdally Costa (SEMARH/AL).

2. APRESENTAÇÃO
Este relatório descreve os resultados da Oficina de Capacitação sobre logística
reversa e apoio a implantação da coleta seletiva municipal, oferecida aos representantes
dos municípios da região agreste, no dia 18 de julho de 2018, na Fundação de Amparo
ao Menor (FUNDANOR), em Palmeira dos Índios/AL.

3. OBJETIVO
A oficina teve como objetivo capacitar representantes locais dos municípios
Arapiraca, Belém, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Estrela de Alagoas, Feira
Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Maribondo,
Minador do Negrão, Olho d’Água Grande, Palmeira dos Índios, Quebrangulo, São
Sebastião, Tanque d’Arca, Taquarana e Traipu, da região Agreste de Alagoas.

4. METODOLOGIA
Os conteúdos apresentados na oficina compreenderam:
 Resíduos de serviços de saúde;
 Resíduos pneumáticos;
 Implantação da coleta seletiva em órgãos públicos.

De forma metodológica, cada tema foi abordado em uma sala específica para
que fosse melhor discutido cada assunto abordado, sendo que as palestras ocorreram de
forma simultânea.
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5. DESENVOLVIMENTO
Inicialmente foi realizada uma explanação da programação da oficina. Em
seguida, os participantes foram encaminhados para as oficinas de acordo com o
segmento escolhido por eles.
Ao final das palestras, todos os participantes se reuniram em uma sala para que
fossem discutidas as ações que estão sendo desenvolvidas nos municípios em relação a
implantação da coleta seletiva. Grande parte dos municípios da região agreste ainda não
iniciou a coleta seletiva, com exceção dos municípios Palmeira dos Índios e Igaci, os
quais já estão realizando em alguns pontos do município.
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