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1. APRESENTAÇÃO 

O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos - PIGIRS é resultante de uma 

construção conjunta, entre poder público, sociedade, Organizações Não Governamentais (ONGs) e 

instituições que contribuíram de forma efetiva, com informações a respeito do tratamento dos 

resíduos sólidos nos municípios alagoanos. 

O controle social esteve presente em todo o processo de elaboração do PIGIRS. Entre as formas de 

controle, as reuniões públicas foram as principais utilizadas. Assim, na presente etapa, buscou-se 

realizar a apresentação da versão final do plano através do evento de Divulgação e Finalização do 

PIGIRS para a região do Agreste Alagoano. 

Para relatar os métodos e ações de tomada para a viabilização do evento prescrito no processo de 

finalização do PIGIRS, o presente relatório constitui-se como parte integrante da Etapa 4.2 da Meta 

4 – Divulgação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região 

Agreste do Estado de Alagoas - PIGIRS, sendo esse, um instrumento de transparência que visa 

descrever as atividades que foram realizadas ao longo das ações de mobilização e divulgação 

(conforme diretrizes do Projeto de Mobilização Social e Divulgação - PMSD e do Termo de 

Referência - TDR) para a realização do evento que teve como objetivo Divulgar o Plano 

Intermunicipal de gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Agreste do Estado de Alagoas. 

O evento envolveu, sucintamente, uma reunião com a participação de representantes municipais; 

Secretários Municipais do Meio Ambiente; Prefeitos; Ministério Público Federal, academia, ONGs 

e sociedade civil. 

O evento obedeceu à estratégia definida pela coordenação do Plano, tendo como fundamento para o 

processo de finalização, o conjunto de informações oriundas dos planejamentos de reuniões 

anteriores, sendo estas, distribuídos em todas as reuniões dos municípios da região do Agreste 

Alagoano. 

O conjunto de metas, ações e diretrizes fizeram parte nas considerações finais dos estudos, 

considerando as orientações estabelecidas no TDR para a elaboração do presente produto, visando 

divulgar, finalizar, para então, implementar o PIGIRS. 
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2. EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AGRESTE DO ESTADO DE 

ALAGOAS 

2.1 Metodologia 

Diversos aspectos foram abordados nos processos de divulgação do Plano Intermunicipal de Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos ao documento base apresentado. O conjunto de procedimentos e 

requisitos foram referenciados no decorrer do evento que ocorreu no dia 25 de agosto de 2016 

(Quadro 1). A reunião teve como local de realização, um espaço físico que possibilitou a 

comparência e um maior volume e diversidade de público. O foco do evento de divulgação foi a 

finalização do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região Agreste do 

Estado de Alagoas, visando assim, a implementação do mesmo. 

Quadro 1 – Município, data e local de realização do Evento de Divulgação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos da Região Agreste do Estado de Alagoas 

Município de realização 

do Evento 
Data Horário Local Número de participantes 

Arapiraca 25/08/2016 9h00 Casa da Cultura 47 

Sucintamente, o evento seguiu as seguintes metodologias: 

 Recebimento do material de divulgação dos planos Estadual* e Intermunicipal por todos 

os presentes; 

 Abertura do evento; 

 Capacitação sobre a gestão dos resíduos na região; 

 Apresentação da síntese do Plano pelo representante da Floram; 

 Encerramento oficial. 

A lista de presença da reunião se encontra no Anexo 1. A evidência do processo de organização e 

distribuição dos materiais de divulgação dos Planos (Estadual e Intermunicipal) no evento, é 

apresentada na Figura 1. 

  

Figura 1, Fotos a) e b) – Evidência do processo de organização e distribuição dos materiais de divulgação dos Planos Estadual e 

Intermunicipal. *A cartilha explicativa do Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS foi entregue aos participantes que 

compareceram ao evento de Divulgação do PIGIRS. 

a) b) 
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2.2 Processo de divulgação e comunicação da reunião pública 

2.2.1 Mobilização Social e Comunicação 

A empresa Floram Engenharia, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

de Alagoas, conduziu tanto os processos de mobilização e comunicação, quanto todo o suporte 

operacional para a realização do Evento de Divulgação do Plano Intermunicipal de Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos da Região Agreste do Estado de Alagoas. 

A elaboração do material gráfico e eletrônico foi composto por convite impresso e virtual, banners e 

folders do Plano Intermunicipal, bem como, a cartilha explicativa do Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos. A elaboração e produção das peças gráficas obedeceram a critérios de clareza, 

objetividade, conteúdo e informação e foram veiculadas em rádios e carros de som. 

O detalhamento das atividades de mobilização social e comunicação são especificados adiante. 

2.2.2 Estratégia de mobilização e divulgação 

A estratégia de comunicação foi elaborada de acordo com os meios de comunicação de mídias 

impressas e eletrônicas com o propósito de informar e divulgar as ações e atividades do PIGIRS. 

Para concretizar essa etapa foram analisados os meios de comunicação a serem usados, o teor da 

mensagem e a periodicidade da ação a ser desenvolvida. Em seguida, foi dividido e relacionado os 

principais instrumentos e meios, para tornar a comunicação o mais eficiente possível. 

Nessa etapa, os instrumentos e os meios de comunicação utilizados para divulgar o evento do Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Agreste do Estado de Alagoas – 

PIGIRS foram: convites, correio postal e eletrônico, banners, folders, rádio, carro de som, jornal, 

releases, websites e blog. 

A SEMARH também realizou ligações para todos os municípios reforçando sobre a data de 

realização do evento, e a importância da participação da sociedade e dos representantes locais. 

As ações desenvolvidas foram direcionadas aos atores potenciais do PIGIRS e segmentadas de 

acordo com a definição dos meios de comunicação e o descritivo das ações (Quadro 2). 

Quadro 2 – Estratégias de comunicação adotadas no processo de divulgação do Evento de Finalização do PIGIRS. 

Meio de Comunicação (instrumento 

e/ou veículo) 
Descritivo/ações 

Correio postal Distribuir os convites da reunião aos atores potenciais do PIGIRS. 

Correio eletrônico Enviar os convites da reunião aos atores potenciais do PIGIRS. 

Convite Distribuir os convites da reunião aos atores potenciais do PIGIRS. 

Folder Divulgar as ações do PIGIRS 

Banner Sinalizar as principais informações contidas no PIGIRS. 

Rádio 

Divulgar o spot institucional para convocação da reunião pública do PIGIRS na principal rádio da 

região de planejamento - Agreste, agendar entrevistas com os técnicos da Floram e SEMARH e 

divulgar as ações do plano. 

Carro de som Divulgar o spot institucional para convocação da reunião pública no município sede do evento. 

Jornal Divulgar as ações do PIGIRS nos principais jornais do Estado. 

Release 
Elaborar release para os veículos de comunicação como forma de disseminar a informação, suas ações 

e atividades. 

Blog do PERS/PIGIRS 
Divulgar as ações e atividades do PIGIRS de forma sistemática no blog conforme a demanda da 

informação. O blog é o local onde potenciais usuários irão buscar mais informações sobre o PIGIRS. 

Redes Sociais 

Foi criada uma conta no Facebook sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, o qual é utilizada 

também para o compartilhamento das informações sobre o PIGIRS. 

Foi criado um grupo do Comitê Diretor da região Agreste no aplicativo WhatsApp. 

Websites Divulgar as ações do PIGIRS e iniciativas relacionadas ao plano de resíduos. 

Diário Oficial do Estado de Alagoas Tornar público o convite para a reunião da região Agreste do Estado de Alagoas. 
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2.2.2.1 Convites impressos e por e-mail 

O Correio Postal e e-mail foram os principais meios de divulgação de convites  aos representantes 

da reunião,  baseados na relação nominal atualizada contida no banco de dados da Secretaria do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas e da empresa Floram Engenharia e Meio Ambiente 

(relação nominal de deputados, secretários, vereadores, procuradores públicos, juízes, presidentes, 

diretores e superintendentes de instituições públicas e privadas, empresas, associações, entidades, 

ONGs e universidades) com mais de 200 atores em potencial (Anexo 2). 

O Diário Oficial do Estado publicou no dia 11 de agosto de 2016, o convite para o evento de 

Divulgação e Finalização do Plano, conforme podemos analisar no Anexo 3. 

Evidências do processo de organização dos convites e seu envio por correio postal, por parte da 

Floram, são apresentadas na Figura 2. 

  

  

   

e) f) 

b) a) 

c) d) 
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Figura 2, Fotos a) a h) – Produção e confecção dos convites, bem como, organização para despacho dos mesmos através do correio 

postal. 

No Anexo 4 é apresentado o modelo do convite para os Evento de Divulgação do PIGIRS para a 

região do Agreste Alagoano. Além dos convites específicos para a região Agreste, também foram 

elaborados convites especiais que continham as datas das reuniões do PIGIRS considerando as sete 

regiões de Planejamento definidas para o Estado de Alagoas, conforme apresentado no Anexo 5. Os 

convites foram encaminhados aos atores e instituições do banco de dados contidos no PIGIRS e seu 

comprovante de envio é apresentado no Anexo 6. 

Além do convite enviado via postal, também foi realizado o convite através de e-mails. Na Figura 3 

é apresentado um dos e-mails enviado pela Floram para o representante da região do agreste 

contribuir na divulgação do evento nos municípios. No Anexo 7, consta a cópia do e-mail enviado 

pela Floram aos atores de interesse da região. 

A SEMARH enviou convite e e-mails para as prefeituras, promotores públicos, comitês, ONGs, 

Instituições públicas e privadas, dentre outros atores de interesse, de modo a reforçar o processo de 

mobilização na divulgação do evento de finalização do plano. No Anexo 8, constam cópias dos e-

mails enviados pela SEMARH aos atores de interesses supracitados. 

 

Figura 3 – Cópia de e-mail enviado pela Floram com convite para o Evento de Divulgação e Finalização do Plano Intermunicipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos da região Agreste do Estado de Alagoas. 

g) h) 
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2.2.2.2 Folder 

O folder contendo o resumo do PIGIRS para a região do Agreste Alagoano foi distribuído para os 

participantes presentes no evento de divulgação do Plano, conforme evidenciada na Figura 4. A 

evidência de organização dos folders é demonstrada na Figura 5, enquanto que o layout do folder é 

apresentado no Anexo 9. 

 

Figura 4 -  Evidência da distribuição dos Folders na reunião pública do PIGIRS Região Agreste. 

  

Figura 5, Fotos a) e b) – Evidência de organização dos folders para evento de Divulgação do PIGIRS. 

2.2.2.3 Banner do Evento 

No Evento de Divulgação do PIGIRS da região do Agreste Alagoano, o banner foi posicionado na 

parte frontal interna do local de reunião com visibilidade para os participantes. Na Figura 6 é 

apresentado o layout do banner, e na Figura 7 é demonstrado o banner exposto no local da reunião. 

a) b) 
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Figura 6 – Layout do banner que foi utilizado no Evento de Divulgação e finalização do PIGIRS. 

  

Figura 7 – Banner exposto no interior do local da reunião pública no município de Arapiraca, referente ao Evento de Divulgação e 

finalização do PIGIRS. 

2.2.2.4 Sites de notícia 

Durante o processo de divulgação do evento, obteve-se espaço em onze sites de notícias. Esses, 

divulgaram as informações a respeito do evento de divulgação do Plano. No Quadro 3 está o 

demonstrativo de veiculações ocorrida através dos sites de notícias e nos Anexo 10 e Anexo 11, 

estão todos os clippings e prints divulgados nos sites de notícias, respectivamente. 
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A cobertura de divulgação do PIGIRS sobre as reuniões públicas através dos websites obteve uma 

aceitação muito favorável. Onze sites de notícias proporcionaram uma cobertura para divulgação do 

plano. Isso demonstra que esse meio de comunicação possibilita um acesso positivo para 

divulgação do PIGIRS. 

Quadro 3 – Cobertura de notícia referente aos eventos de divulgação e finalização do PIGIRS veiculada nos sites de notícias. 

Meio de Comunicação Data Assunto/tema 

Agência Alagoas 03.08.2016 Resultados dos Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos são divulgados 

Sertão na Hora 03.08.2016 Resultados dos Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos são divulgados 

F5 Alagoas 03.08.2016 Resultados dos Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos são divulgados 

Resíduos Sólidos Alagoas 04.08.2016 Resultados dos Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos são divulgados 

Blog PIGIRS/PERS 05.08.2016 
SEMARH e Consórcios Públicos de Alagoas realizam eventos de Divulgação dos Planos 

Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos das sete regiões de Planejamento do Estado 

Resíduos Sólidos Alagoas 16.08.2016 
Reuniões públicas para divulgação e finalização dos Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos 

Alagoas em Tempo Real 30.08.2016 Estado mantém incentivo à implantação dos aterros sanitários 

Correio dos Municípios 30.08.2016 Estado mantém incentivo à implantação dos aterros sanitários 

Tribuna do sertão 30.08.2016 Estado mantém incentivo à implantação dos aterros sanitários 

Agência Alagoas 30.08.2016 Estado mantém incentivo à implantação dos aterros sanitários 

Aqui acontece 31.08.2016 Estado mantém incentivo à implantação dos aterros sanitários 

SEMARH 31.08.2016 Estado mantém incentivo à implantação dos aterros sanitários 

2.2.2.5 Imprensa 

Durante o evento de Divulgação e Finalização do PIGIRS, obteve-se espaço jornalístico no 

Programa Bom dia Alagoas da TV Gazeta, na cidade de Arapiraca. A entrevista aconteceu no 25 de 

agosto de 2016, realizada num momento que antecedia o Evento de Divulgação e Finalização do 

Plano.  Na Figura 8 registra-se a entrevista com Elaine Melo, coordenadora do PIGIRS/AL. 

  

Figura 8, Fotos a) e b) – Elaine Melo, coordenadora do PIGIRS, sendo entrevistada pela Priscila Anacleto, da TV Gazeta, no 

programa Bom dia Alagoas. 

No Quadro 4 é apresentado a matéria veiculada nas televisões locais durante o processo de 

realização do evento de Divulgação e Finalização do Plano Estadual dos Resíduos Sólidos. 

Quadro 4 – Matérias veiculadas em televisões referente ao PIGIRS. 

Meio de Comunicação  Data Tema Entrevistado (s) Link das entrevistas 

TV Gazeta: Programa 

Bom Dia Alagoas 
25.08.2016 

Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de 

Alagoas 

Elaine Melo, gerente de 

planejamento e saneamento/ 

SEMARH/AL 

http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-

dia-alagoas/videos/v/encontro-em-

arapiraca-discute-descarte-irregular-

de-lixo/5259495/ 

a) b) 
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2.2.2.6 Redes Sociais 

Os convites para reuniões púbicas do PIGIRS foram compartilhados através da rede social 

Facebook. No Anexo 12 são apresentadas evidências do compartilhamento do convite através desta 

rede social. 

Outro ponto relevante foi a criação do grupo “Comitê Diretor – Agreste” no aplicativo para 

smartphones “WhatsApp”. Este grupo é composto pelos representantes do Comitê Diretor da 

Região Agreste e pelos integrantes do grupo técnico de trabalho responsável pelo acompanhamento 

das atividades, formados por técnicos da SEMARH, IMA, SEE e da Floram. 

A evidência de compartilhamento do convite do evento de finalização do PIGIRS no grupo do 

Comitê Diretor da região Agreste no aplicativo WhatsApp é apresentada no Anexo 13. 

2.2.2.7 Releases 

O release é um importante instrumento de comunicação e que contribui para disseminação das 

informações do PIGIRS. É um material informativo distribuído aos jornalistas para servir de pauta 

ou ser veiculado completa ou parcialmente, de maneira gratuita, ou seja, sem valor comercial. Os 

jornalistas das redações dos veículos de comunicação decidem se vão ou não divulgar a notícia. O 

release distribuído às redações dos veículos de comunicação se encontra no Anexo 14. 

2.2.2.8 Blog 

O blog do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS, é um canal de 

comunicação entre a empresa e seus públicos e permite que os leitores e usuários possam interagir 

com a instituição, comentando em posts, recebendo feedbacks, reclamando, elogiando e tirando 

dúvidas. O blog do PIGIRS está hospedado no endereço http://www.persalagoas.com.br. A imagem 

da página inicial do blog é apresentada no Anexo 15. 

2.2.2.9  Spot para rádio 

A rádio é um veículo de comunicação de massa que invade o cotidiano das pessoas, numa prática 

comum de cativar o ouvinte, levando diariamente mensagens para multidões. É uma importante 

ferramenta de mobilização social. 

Devido a sua importância recorreu-se à produção de spot para rádio com o objetivo de convidar e 

informar às pessoas a respeito da reunião cujo objetivo foi divulgar e finalizar o Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Alagoas - PIGIRS. 

Sendo de curta duração, o spot teve como característica atingir o ouvinte sem exigir muito do seu 

tempo. Para isso, o texto elaborado foi direto e objetivo. 

Foram realizadas entre os dias 22 e 24 de agosto de 2016, inserções com anúncio da reunião pública 

na Rádio Imprima/FM. Ao total foram 15 inserções para divulgação do Plano, e o texto utilizado no 

spot é apresentado a seguir: 

“A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, a Floram 

Engenharia e o Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste Alagoano - CONAGRESTE 

convidam toda a população, a participar do Evento que tem como objetivo a Divulgação e a 

Finalização do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos da Região do 

Agreste Alagoano. 

Se você é de Arapiraca, Traipu, Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Campo 

Grande, São Sebastião, Limoeiro de Anadia, Craíbas, Igaci, Coité do Nóia, Taquarana, 

Maribondo, Belém, Tanque d’Arca, Palmeira dos Índios, Olho d’Água Grande, Minador do 

Negrão, Quebrangulo e Estrela de Alagoas, está convidado para o evento da Região do Agreste, a 
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ser realizado no dia 25 de agosto de 2016, a partir das 9h00, na Casa da Cultura, na cidade de 

Arapiraca. 

Sua participação é importante. 

Mais informações no blog www.persalagoas.com.br” 

De acordo com a região Agreste e seus respectivos municípios, o plano de mídia foi elaborado para 

divulgar os spots institucionais nas rádios, conforme critério de abrangência geográfica de 

cobertura, audiência do programa e horários. 

No Quadro 5 consta o planejamento de mídia ocorrido no período de 22 a 24 de agosto durante a 

divulgação do spot institucional, com respectiva cobertura geográfica da rádio contratada pela 

Floram. 

Quadro 5 – Cobertura geográfica da rádio contratada para divulgação da reunião do PIGIRS da Região do Agreste Alagoano 

Rádio Região Abrangência/Municípios 
Inserção/ 

Quant. 

Rádio  

Imprima/ 

FM 

Agreste 

 

Arapiraca, Lagoa da Canoa, Feira Grande, São Sebastião, Campo Grande, Igreja Nova, Porto 

Real do Colégio, Olho D’água Grande, São Brás, Girau do Ponciano, Traipu, Batalha, Belo 

Monte, Jaramataia, Craíbas, Major Isidoro, Cacimbinhas, Minador do Negrão, Estrela de 

Alagoas, Igaci, Palmeira dos Índios, Quebrangulo, Viçosa, Pindoba, Coité do Nóia, Maribondo, 

Taquarana, Limoeiro de Anadia, Tanque D’arca, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, Belém, Campo 

Alegre, Junqueiro, Teotônio Vilela, Anadia.  

15 

O comprovante de veiculação na rádio que ficou sob responsabilidade da Floram é apresentado no 

Anexo 16. 

2.2.2.10 Spot para carro de som 

O carro de som é uma mídia alternativa, geralmente utilizada como estratégia publicitária e 

propaganda regional. As informações propagadas por esse veículo de comunicação atuam de forma 

ativa na formação da cidadania persuadindo os indivíduos a participar da construção da comunidade 

em que estão inseridos. 

Devido a sua importância, alcance e proximidade com a comunidade foi produzido o spot para ser 

veiculado no carro de som/mídia volante com o intuito de convidar e informar as pessoas da região 

de planejamento a participarem da reunião pública de Divulgação e Finalização do Plano 

Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos da região Agreste do Estado de Alagoas – PIGIRS. 

O spot para carro de som seguiu o critério de divulgar a reunião do PIGIRS no município sede da 

reunião pública. O quantitativo de horas foi programado conforme o perímetro a ser percorrido nos 

bairros (Quadro 6). 

Para a região do Agreste Alagoano, o quantitativo de horas a ser realizada a divulgação no 

município sede da reunião correspondia a doze horas e trinta minutos por etapa, totalizando 4 etapas 

do plano. No entanto, esse mesmo quantitativo (12h e 30 min.) não havia sido cumprido nas duas 

primeiras etapas do PIGIRS, que correspondeu às etapas 1.2 e 2.2 das Metas 1 e 2, respectivamente, 

conforme consta do Termo de Referência do Plano. Na terceira fase, o quantitativo de horas na 

divulgação foi cumprido corretamente. Portanto, a fim de suprir o quantitativo que ficou faltando, 

para a etapa presente, a prestação de serviço correspondeu a dezessete horas (17 h) totais, quitando 

Quadro 6 – Quantitativo de anúncio através de carro de som como forma de divulgação da reunião do PIGIRS 

Região/Data do Evento Horas Prestador de Serviço SPOT 
Data de Divulgação com Carro de Som 

22/08 23/08 24/08 

Agreste – 25.08 17 Pessoa física 40” X X X 

http://www.persalagoas.com.br/
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assim, quaisquer falhas correspondentes aos quantitativos de divulgações das duas primeiras 

reuniões. 

Desta forma, para esta etapa (etapa 4) de divulgação no município de reunião da região Agreste do 

Estado de Alagoas, foram realizadas 17 horas de anúncio sobre a reunião pública através de mídias 

de carro de som. Os serviços foram realizados nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2016. O texto 

utilizado para veiculação através do carro de som é apresentado adiante: 

“A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, a Floram 

Engenharia, o Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste Alagoano - CONAGRESTE e o 

Município de Arapiraca convidam toda a população, a participar do Evento que tem como objetivo 

a Divulgação e a Finalização do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

da Região do Agreste Alagoano, a ser realizado no dia 25 de agosto de 2016, a partir das 9h00, na 

Casa da Cultura, em nossa cidade. Sua participação é importante! ”. 

A evidência da divulgação do spot através de carro de som é apresentada no Anexo 17. 
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3. CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS NA REGIÃO 

Após ter dado início à abertura do evento de finalização do PIGIRS, num momento que antecedia a 

exposição do plano previsto para a região do Agreste Alagoano, foi realizado um nivelamento dos 

participantes presentes, em que consistiu numa capacitação básica para que houvesse entendimento 

de todas as etapas que já haviam sido realizadas, e como seria a definição do plano, abordando os 

aspectos técnicos e ambientais relativos à sua implantação e operação. 

Posterior à capacitação, foi dado prosseguimento à reunião, que teve como objetivo, apresentar os 

resultados alcançados para as quatro etapas do PIGIRS. 
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4. REUNIÃO DO COMITÊ DIRETOR 

Para esta etapa do plano, não houve reunião com o comitê diretor em um espaço físico, pois os 

representantes informaram que todas as dúvidas já haviam sido sanadas em reuniões realizadas nas 

etapas anteriores. Os ajustes e as necessidades para aprovação final do plano foram encaminhados a 

todos os representantes do comitê diretor via e-mail, com aprovação dos secretários e do Estado. 
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5. SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE DIVULGAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO 

PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DA REGIÃO AGRESTE DO ESTADO DE ALAGOAS 

O evento de Finalização do PIGIRS aconteceu na Casa da Cultura do município de Arapiraca no dia 

25 de agosto de 2016. A abertura foi realizada pela representante da SEMARH, Elaine Melo. Esta, 

por sua vez, agradeceu a presença de todos e esclareceu quais eram os objetivos daquele encontro.  

Em seguida, foi realizada uma breve capacitação sobre a gestão dos resíduos na região, que 

consistiu num nivelamento dos participantes presentes, sobre todas as etapas do PIGIRS, e como se 

daria o processo de implantação e operação do plano. 

Prontamente foi passada a palavra para o técnico da Floram que fez a apresentação dos resultados 

alcançados para as 4 metas prevista no processo de elaboração do PIGIRS. 

A meta 1 tratou dos métodos de mobilização social e divulgação do plano, em que foi apresentado 

todos os procedimentos das reuniões públicas e o quantitativo de atores de interesse na técnica de 

mobilização e divulgação do PIGIRS. 

A meta 2 foi referente ao diagnóstico dos resíduos, sendo explicado todo o processo de realização 

do diagnóstico, quais foram os métodos de levantamento dos dados utilizados e, por fim, foi 

apresentado os principais resultados do diagnóstico da região por tipologia de resíduos, sendo estes: 

resíduos sólidos urbanos, resíduos da construção civil, resíduos dos serviços de saúde e resíduos 

com logística reversa. 

A meta 3 competiu ao planejamento das ações, em que foi definido as metas; relacionado os 

programas e projetos e; apresentado os cenários de intervenção para a implantação das unidades 

físicas para a gestão dos resíduos - UGRs, sendo estas unidades previstas: o aterro sanitário, as 

estações de transbordo de resíduos e unidade de triagem. Foram apontados os possíveis arranjos 

para implantação das unidades físicas relacionadas à gestão e manejo dos resíduos sólidos, bem 

como, a definição de mais de um cenário, buscando cobrir diferentes realidades aplicáveis à região. 

Foi apresentado um quadro resumo de UGRs e os valores estimados por cenários e feitas algumas 

considerações finais do PIGIRS. 

A meta 4 trata-se da publicação e divulgação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da região Agreste do Estado de Alagoas. 

Por se tratar de um evento de cunho mais técnico/expositivo, a apresentação durou 

aproximadamente 25 minutos. Após a apresentação foi aberto o espaço para perguntas por parte da 

plateia. 

Uma das questões levantadas pela plenária foi a respeito de quem iria custear as estruturas para 

implantação do aterro na região. O Superintendente do Consórcio Regional de Resíduos Sólidos de 

Agreste Alagoano – CONAGRESTE, respondeu que as implantações das estruturas poderiam ser 

financiadas tanto pelo poder público quanto pelo privado, ou até mesmo, através de parcerias 

público/privado. 

Após o esclarecimento das possíveis dúvidas, a palavra foi devolvida para a representante da 

SEMARH, que realizou o encerramento oficial do evento. 

A cópia da apresentação utilizada no evento se encontra disponível no Anexo 18, e o registro 

fotográfico do evento encontra-se no Anexo 19. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Lista de Presença dos participantes dos eventos de Divulgação e Finalização do PIGIRS; 

Anexo 2 – Lista de Atores de Interesse; 

Anexo 3 – Publicação no DOE do Convite para o evento de Divulgação e Finalização do PIGIRS; 

Anexo 4 – Modelo de Convite utilizado para o evento de divulgação do PIGIRS para a região do 

Agreste Alagoano; 

Anexo 5 – Modelo de Convite especial considerando as sete regiões de Planejamento definidas para 

o Estado de Alagoas; 

Anexo 6 – Comprovante de envio dos Convites por Via Postal; 

Anexo 7 – Cópias de e-mails enviados pela Floram aos atores de interesse com Convites em meio 

digital para os eventos do PIGIRS; 

Anexo 8 – Cópias dos e-mails enviados pela SEMARH aos atores de interesses com Convites em 

meio digital para os eventos do PIGIRS; 

Anexo 9 – Layout do folder distribuído no evento de divulgação do PIGIRS para a região do 

Agreste Alagoano; 

Anexo 10 – Clipping de notícias veiculadas em Websites a respeito do processo de finalização do 

PIGIRS; 

Anexo 11 – Print de notícias veiculadas em Websites a respeito do processo de Finalização do 

PIGIRS; 

Anexo 12 – Evidências do compartilhamento do convite através da rede social Facebook; 

Anexo 13 – Evidência de compartilhamento do convite do evento de finalização do PIGIRS no 

grupo do Comitê Diretor da região Agreste no aplicativo WhatsApp; 

Anexo 14 – Release para evento de divulgação do PIGIRS; 

Anexo 15 – Página inicial do Blog do PIGIRS/PERS; 

Anexo 16 – Comprovante de veiculação de Spots em rádio; 

Anexo 17 – Comprovante de veiculação do spot através de carro de som; 

Anexo 18 – Cópia dos slides utilizados para a apresentação do evento de divulgação do PIGIRS; 

Anexo 19 – Registros fotográficos dos eventos de finalização do PIGIRS. 

 


