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Mantendo a nossa tradição,  de  elaboramos em todos  inicios de 
ano o nosso planejamento anual de Atividades. Este ano face a 
consolidação do programa de vacinação contra o Covid 19, 
estamos começando a planejar o retorno as nossas atividades 
normais, isto é com atividades presenciais.
                         
FFace ao agitado momento que o setor de Resíduos Sólidos está  
atravessando em função à Lei 14.026/2020, mais conhecida como 
o Novo Marco Legal do Saneamento, a ABLP mantem-se  firme 
no desenvolvimento da sua principal bandeira desde a 
promulgação da PNRS que é a Erradicação dos Lixões.

Entendo que devemos setorizar algumas atividades, com objetivo 
de  facilitarmos sua elaboração.



Desenvolver campanha de crescimento do quadro associativo quer seja dos 
associados coletivos, e também ampliarmos os individuais.

Fomentar junto às associadas coletivas, maior integração com a ABLP.

Melhorar a  divulgação de nossas  atividades  nas  mídias e aos associados.

Consolidar as atividades da diretoria regional Goiás/DF,  com  eventos  e 
ampliação do quadro associativo, regional, atraindo  mais técnicos do  setor; 
 
ContiContinuar no grupo de  entidades que estão atuando junto ao MDR, ANA, 
BNDES, CEF e ME, visando a  regulamentação da Lei 14.026, com 
instrumentos de cobrança da taxa ou tarifa do setor.

Continuar participando do Comitê de Resíduos Sólidos da Abdib,  
participando das  suas  reuniões  mensais

Participação no  comitê  de comunicação,   recém iniciado  no  setor 
de resíduos

Manter  a presença junto aos secretários de ministros do Manter  a presença junto aos secretários de ministros do 
MMA e MDR.

Administrativas



Recompor as mensalidades dos associados coletivos e individuais.

Elaborar o orçamento anual de 2022 e nele prevendo alguns custos 
extraordinários, espelhando o ocorrido neste ano.

Buscar soluções para melhorarmos a arrecadação da ABLP, visando 
recuperarmos as perdas ocorridas no ano de 2021.

Revista  Limpeza Pública
Planejar uma campanha junto aos associados e outras empresas  
visando assegurarmos receitas em 2022, para as edições 108, 109 e 110 
previstas para este ano.
 
Portanto para este ano o desafio será a produção de 4 edições.

Embora não tenhamos tido sucesso nos contatos iniciais, 
mantermos a idéia de transformarmos a revista como o grande 
vveiculo de comunicação jornalística do setor e não mais
exclusiva da ABLP. 

Edições com previsão de 60 páginas.

Financeiras



Pretendemos  para este ano a realização de Workshop ou Seminario  
em Brasilia; 

Bem como iniciamos estudos para um Seminario Tecnico/Turistico a 
ser realizado no estado do Tocantins na região turística do Jalapão;

Em Novembro será realizada a Waste-Expo/Senalimp, que será
alvo de alguns estudos, visando ajusta-la à moldes de menores 
custos e maiores divulgações.

Institucional / Operacional
Manter  os  programas  de Cursos  Técnicos  e  Foruns,   os quais  já 
encontram-se com calendários já elaborados, tendo-se com destaque os 
3 cursos de Erradicação de Lixões, os quais serão apresentados em 
Goiânia,  Palmas e São Paulo. Além de outros cursos de muita 
importância para nossa entidade.

Seminários e Workshops



ATIVIDADES  DA  
REGIONAL  GOIÁS/DF

Planejamento em separado da sede, pois para 2022, estaremos 
fortemente ativando o desenvolvimento desta regional, conforme 
programa abaixo:

 Visita de apresentação a diversas entidades DF/GO;
 
 Realização de seminários através da ABLP nacional;
 
  Viabilização de visita da ABLP nacional ao Congresso Brasileiro;
 
 Dar publicidade nas nossas ações;
 
 Defender a presença da ABLP nos diversos conselhos do setor.



Sede: Largo Padre Péricles, 145 – 18º andar – sala
182/183 – 01156-040 – Barra Funda - São Paulo - SP

Tel.: (11) 3266-2484

Regional CO/TO: Av. Goiás, 112 - 5º andar - sala 505 –
74010-010 – Centro – Goiânia – GO

Tel.: (62) 9917-1800

wwwww.ablp.org.br - ablp@ablp.org.br


