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Relatório do Primeiro Workshop 

A fim se atingir as metas do Estudo, a 

SUFRAMA e a Equipe de Estudo da JICA 

estão trabalhando em cooperação com a 

Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas (FIEAM), o Centro das Indústrias do 

Estado do Amazonas (CIEAM) e a Câmara 

Nipo-Brasileira de Comércio do Estado do 

Amazonas (CCINB-AM) com o objetivo de 

formular um Plano Diretor para a Gestão de 

Resíduos Industriais (GRI), a ser 

implementado de 2011 a 2015. Para que o 

Plano Diretor possa ser prático e eficaz, o 

mesmo será formulado com base nas 

contribuições de todos os atores envolvidos, o 

quanto possível. O Estudo já se beneficiou da 

participação das fábricas do PIM e empresas 

gestoras de resíduos com o advento dos 

levantamentos, além das constantes 

contribuições de órgãos como o IPAAM, 

PROSAMIM, SEMULSP e outros. De forma a 

reunir um grande número de atores, a 

SUFRAMA sediou o primeiro de uma série de 

workshop no dia 11 de Setembro de 2009 no 

auditório da SUFRAMA em Manaus, cujo foco 

foi chegar a um consenso para apresentar os 

resultados dos levantamentos até aquele 

momento e dar aos participantes a 

oportunidade de expressar suas opiniões, fazer 

perguntas e comentários.  

A cerimônia de abertura (ver foto acima) 

começou com saudações e um breve discurso 

feito pelo Sr. Oldemar Ianck (segundo da 

esquerda para a direita) em nome da Sra. 

Flávia Grosso, Superintendente da SUFRAMA, 

seguido por uma breve fala do Sr. Masayuki 

Eguchi, Representante da JICA no Brasil 

(terceiro da esquerda para a direita). 

Representantes da FIEAM, CIEAM, UGPI, 

CCINB-AM e SEMULSP também compuseram 

a mesa para demonstrar apoio e ouvir os 

resultados do Estudo. 

Preparos para o Workshop 

Como preparo para o workshop, um comitê de 

planejamento composto por 20 funcionários de 

vários setores da SUFRAMA se reuniu uma ou 

duas vezes por semana para compor uma lista 

 

Foto: Cerimônia de Abertura do 1º Workshop 

The Study for the Development of an Integrated Solution Related 

to Industrial Waste Management in the Industrial Pole of Manaus 

 

Estudo para o Desenvolvimento de uma Solução Integrada da 

Gestão de Resíduos Industriais do Pólo Industrial de Manaus 

 



 2 

de convidados, planejar a programação do 

workshop e compilar um material 

compreensível para entregar aos participantes 

contendo um pequeno resumo do Estudo, os 

objetivos principais do workshop, a 

programação do dia e folhetos contendo todas 

as quatro apresentações da parte da manhã. O 

comitê de planejamento enviou mais de 300 

convites a vários atores, como representantes 

de instituições federais, estaduais e 

municipais, bem como atores do setor privado, 

incluindo fábricas do PIM, consultores locais e 

o corpo acadêmico. A imprensa também foi 

contactada para fazer entrevistas com os 

atores antes do workshop (Foto 1). Notou-se 

um grande interesse sobre o assunto quando 

mais de 100 atores do setor privado e 55 

representantes de instituições públicas 

confirmaram suas presenças pouco tempo 

após o envio dos convites. No dia do 

workshop, poucos minutos após a abertura da 

mesa de inscrições (Galeria de Fotos, Foto 2), 

mais de cinqüenta pessoas já tinham chegado 

e estavam prontas para tomar seus assentos 

no auditório, e por fim, 158 participantes tinham 

se registrado para as apresentações da manhã 

(Foto 3).  

Apresentações da Manhã 

Após a cerimônia de abertura, quatro 

apresentações demonstraram aos presentes 

os mais recentes resultados do Estudo. Os 

palestrantes foram auxiliados pela equipe de 

apóio técnico da SUFRAMA, que projetou as 

apresentações em três grandes telas visíveis a 

todos os presentes (Foto 4). Ver o Volume 3 do 

Informativo para ler o resumo dos resultados 

do levantamento, que pode ser visualizado 

online ou entrando em contato com  a equipe 

de estudo da JICA caso necessite de uma 

cópia em Português ou Inglês.  

A primeira apresentação sobre a Gestão 

“On-site” de Resíduos Industriais foi feita pelo 

Sr. Alexandre Kadota, representando a FIEAM, 

CIEAM e CCNB; ele deu uma visão geral dos 

resultados do Estudo até o final de Agosto. A 

próxima apresentação, também contendo 

resultados do Estudo, sobre a Gestão “Off-site” 

de Resíduos Industriais, foi feita pelo Sr. 

Antônio Ademir Stroski, do IPAAM. Depois 

tivemos uma apresentação de caráter 

informativo com o título de “Estudo para a 

Elaboração do Plano Diretor da Gestão de 

Resíduos Sólidos de Manaus” feita pela Sra. 

Jane Crespo, do PROSAMIM. Por fim tivemos 

uma apresentação reflexiva sobre a gestão de 

resíduos domésticos e de serviço de saúde 

feita pelo Professor João Bosco Ladislau de 

Andrade, PhD da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM).  

 Ao final de todas as apresentações, tivemos 

um tempo para uma sessão de Perguntas e 

Respostas (Foto 5). No total, 20 perguntas 

foram enviadas pelos participantes e foi dado 

um amplo tempo para que cada um dos 

palestrantes pudesse responder, com alguns 

comentários adicionais feitos pela Sra. Maria 

Gracilene Belota, Coordenadora Geral de 

Comércio Exterior da SUFRAMA. No final da 

manhã, na saída dos participantes para o 

almoço, eles se inscreveram em um dos três 

pequenos grupos de discussão sobre as 

informações apresentadas no período da 

manhã.  

Grupos da Tarde 

A escolha do grupo ficou a critério dos 

participantes. Os grupos se reuniram em salas 
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diferentes dentro da SUFRAMA, com cartazes 

informando as salas corretas (Foto 6). Os 

grupos foram os seguintes: 

1) Gestão “On-site” de Resíduos: condições e 
questões atuais. (Foto 7) 

2) Gestão “Off-site” de Resíduos: condições e 
questões atuais (Foto 8) 

3) Melhoria da política de gestão de resíduos 
industriais (Foto 9) 

Em média, cada grupo contou com a presença 

de 20 participantes, liderados por um perito no 

assunto. Os grupos tiveram duas horas para 

discutir as práticas atuais, as atuais condições 

e as questões importantes que ajudariam a 

formular o Plano Direto da GRI. Cada grupo 

contou com uma sala com cadeiras 

configuradas de forma a facilitar uma 

discussão em mesa redonda envolvendo todos 

os participantes e um membro da SUFRAMA 

estava presente para agir como facilitador e 

fazer anotações, usando um projetor para 

mostrar os assuntos discutidos em tela. Após 

um breve intervalo (Foto 10), essas anotações 

serviram também para resumir as discussões e 

foram usadas por um representante de cada 

grupo, que foi selecionado para apresentar os 

resultados dos debates de seu grupo a todos 

os participantes.  

Encerramento 

O workshop terminou com comentários da 

SUFRAMA sobre os benefícios do mesmo, 

com agradecimentos aos participantes por sua 

contribuição positiva durante a sessão da 

tarde. Depois, o líder da Equipe de Estudo da 

JICA, Sr. Susumu Shimura, comentou que o 

workshop propiciou uma oportunidade valiosa 

para os participantes trocar informações, fazer 

perguntas e comentários, e elogiou os 

convidados pela participação durante todo o 

dia. O Sr. Shimura comentou que em seus 30 

anos como consultor de projetos de 

cooperação internacional, o workshop foi o 

maior e mais compromissado que ele já viu e 

agradeceu a contraparte Brasileira por seus 

esforços antes e durante o evento. Ele ficou 

bastante impressionado com o papel proativo 

desempenhado pelos membros da SUFRAMA 

e outros órgãos parceiros, que fizeram 

apresentações ao público, responderam 

perguntas, organizaram e deram entrevistas e 

realizaram um evento tão grande como foi o 

workshop com toda a maestria. 

Anúncio do Workshop na FIAM 

O próximo evento será o segundo workshop 

realizado na Feira Internacional da Amazônia 

(FIAM) dia 27 de Novembro de 2009, a partir 

das 14:00h. O objetivo do seminário será 

formular o Conceito de um Plano Diretor da 

Gestão de Resíduos Industriais (P/D) para o 

Pólo Industrial de Manaus, localizado na Zona 

Franca de Manaus, e compartilhá-lo com os 

atores. Para maiores informações, entrar em 

contato com a SUFRAMA ou a Equipe de 

Estudo da JICA. 

Contatos 

A Equipe de Estudo da JICA está à disposição 

para responder perguntas ou receber 

comentários ou sugestões.

Este informativo é uma publicação da 

Equipe de Estudo da JICA (SUFRAMA) 

Av. Mario Andreazza 1424 

Distrito Industrial, CEP 69075-380 

Manaus, Amazonas, Brasil 

TEL: (092) 3321-7281,  

FAX: (092) 3321-7280 
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Galeria de Fotos do 1º Workshop; Tema: Formação de Consenso 

  
Foto 1: A imprensa fez várias entrevistas  Foto 2: Os convidados se registraram pela manhã  

  
Foto 3: O auditório da SUFRAMA comportou mais 
de 200 pessoas  

Foto 4: O pessoal de apoio técnico deixou os slides 
prontos para cada palestrante 

  
Foto 5: Os palestrantes da manhã tiveram um 
amplo espaço de tempo para responder as 
perguntas do público 

Foto 6: Foram colocados cartazes mostrando o local 
de reunião dos grupos  

  
Foto 7: O Grupo 1 discutiu a Gestão “On-site” de 
resíduos. (21 participantes) 

Foto 8: O Grupo 2 discutiu a Gestão “Off-site” de 
resíduos. (19 participantes) 

  
Foto 9: O Grupo 3 discutiu sobre a política de 
gestão de resíduos e sobre o banco de dados. (21 
participantes) 

Foto 10: Um pequeno intervalo no período da tarde 
permitiu que todos os participantes pudessem 
conversar e trocar idéias livremente  

 


