Máquina que separa lixo orgânico do reciclável será
apresentada no 6º encontro de gestão de resíduos
Equipamento já está sendo utilizado pela Prefeitura de Jundiaí, em SP
Uma máquina que separa o lixo orgânico do lixo reciclável vai ser apresentada
durante o 6º ENCONTRO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS – Da Geração ao
Descarte”, nos dias 29 e 30 de novembro, na sede do SINDUSCON RIO. Denominado
SEPALIX, o equipamento rasga o saco de lixo separando recicláveis dos resíduos
orgânicos.

Segundo a Resicalc, representante do equipamento no Brasil, a máquina é ideal
para preservação do meio ambiente, onde 50% do lixo podem ser retirados e
reaproveitados, através das prefeituras, cooperativas, associações e principalmente
empresas que compõem a cadeia de logística reversa. E pode ajudar muito a aliviar os
aterros sanitários pelo país afora.
O 6º ENCONTRO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS – Da Geração ao
Descarte” tem por objetivo debater todo o desenvolvimento da cadeia logística do
segmento, os impactos causados, legislação vigente, entraves operacionais, suas
dificuldades, carga tributária, incentivos, formas de financiamentos, bem como
apresentar ao segmento o que há de mais moderno em tecnologia e gestão. 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.
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 participar do evento.
As inscrições também 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.
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