
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
É DESTAQUE NO 3º ENCOVISAS

Administrar os resíduos dos restaurantes é um dos desafios que o setor enfrenta na atua-
lidade. O assunto será tema de painel durante o 3º Encovisas (Encontro Nacional de Vigi-

lâncias Sanitárias), que acontece em São Paulo no próximo dia 7 de agosto. Segundo tema a 
ser abordado no evento, “Gerenciamento de Resíduos Sólidos” tem como objetivo debater a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), esclarecendo como é possível que restau-
rantes se adaptem às novas práticas. 

A PNRS, Lei 12.305/2010, foi aprovada em 2010 e traz importantes instrumentos que fazem 
com que haja responsabilidade compartilhada das indústrias, comércio e órgãos públicos 
como forma de dar destinação adequada aos resíduos sólidos produzidos. Além disso, amplia 
e intensifica a fiscalização.

Desde a sanção da norma, a ANR busca auxiliar os associados para que se adaptem às de-
terminações, discutindo frequentemente as obrigações e as responsabilidades de bares e 
restaurantes previstas na Lei.  A associação debate o tema por meio do Grupo de Trabalho - 
Soluções Ambientais, criado em 2011. São feitas reuniões periódicas para tratar as melhores 
formas de se adaptar às normas e preparar os associados para essa gestão. 

Participarão do painel do 3º Encovisas Silvano Silvério, presidente da AMLURB (Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana), ívna Costa Cidrão, gerente da Célula de Vigilância Sanitária 
e Ambiental (CEVISA) de Fortaleza, João Baptista da Silva Junior, diretor da ANR, além de 
representante do Ministério do Meio Ambiente.

Para inscrições e mais informações sobre o encontro, clique aqui.
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3º ENCOVISAS
Quando: 7/8/2014, das 8h às 18h.
Onde: Conselho Regional de Química de São Paulo
             Rua Oscar Freire, 2.039, em Pinheiros. 
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