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Apresentação

Presentation

Caro Amigo,

Dear Friend,

O Brasil finalmente entendeu a importância e a necessidade de
encontrar soluções efetivas para a Gestão dos Resíduos Sólidos, já
que de forma geral, a Lei Federal 12.305 sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, e em vigor desde Agosto de 2014, estabelece
metas desafiadoras a todos, impõe sustentabilidade, respeito ao
meio ambiente e responsabilidades compartilhadas, deverá
permanecer por muito tempo na agenda dos gestores municipais,
ambientalistas e operadores de resíduos em todo o país, e portanto,
sendo um grande impulsionador para novos negócios.

Brazil had finally understood the importance and the necessity to find
effective solutions for Solid Waste Management, since the Federal
Law 12.305/10 about the National Solid Waste Policy and in force
since August 2014, sets challenging targets for all, imposes
sustainability, respect for the environment and shared
responsibilities, should remain long on the agenda of public
managers, environmentalists and waste operators across the
country, and so being a major driver for new business.

O Brasil de mais de 200 milhões de habitantes que gera quase 80
milhões de toneladas de rejeitos por ano, e recicla apenas 3% disto
tem muito a crescer. O mesmo país que controla e destina apenas
pouco mais da metade dos seus resíduos para aterros sanitários e
não possui sequer coleta domiciliar em quase 500 municípios tem
muito a evoluir.
Por isso, ao olhar para o futuro, entender nossas carências e
vislumbrar nossas oportunidades, temos a convicção que a Feira
Waste Expo Brasil será um importante elo entre os fabricantes, os
operadores, os técnicos e os municípios.
A Feira Waste Expo Brasil é o único evento comercial no país
totalmente focado em promover apenas a Gestão de Resíduos
Sólidos, e a garantir, por um lado, a participação das principais
empresas nacionais e internacionais do setor a procura de novos e
qualificados clientes, e por outro lado, a visita de gestores focados
apenas em conhecer e adquirir novas tecnologias, equipamentos e
máquinas para RSU.
O nosso objetivo é promover anualmente um evento internacional
representativo que seja uma referência no país, tanto pela
organização superior, quanto pela variedade dos produtos expostos,
alto nível dos visitantes e excelente conteúdo técnico.
Espero vê-los em breve na Waste Expo Brasil 2016!
Jesus Norberto Gomes
Diretor
Samba Show Eventos

The 200 million people country that generates nearly 80 million tons
of solid waste per year, and recycles only 3% of it has a long way to
grow. At the same time, the country that controls and send only a little
more than half of its waste to landfills and do not even have proper
home collection in almost 500 municipalities across the country have a
lot to improve.
So, when we prospect what is yet to come, understand our needs and
picture our opportunities, we are convinced that Waste Expo
Brazil can be an important link between manufacturers, operators,
technicians and municipalities.
Waste Expo Brazil is the single event in the whole country totally
focused on Solid Waste Management, and to ensure the presence of
major local and international companies that will be seeking for new
and qualified businesses, as well as focused audience looking to
acquire new technologies, equipment and MSW machinery.
Our goal is to promote an international and representative event to be
a reference in the country, both for its superior organization as for its
products variety, high level of visitors and technical content
excellency.
I hope to see you soon at Waste Expo Brasil 2016!
Jesus Norberto Gomes
Managing Director
Samba Show Eventos
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Oportunidades

Opportunities

! Oportunidade em conhecer em um único lugar e ao

! Opportunity to meet in one place and at the same

mesmo tempo diferentes administradores públicos
e privados, especialistas e tomadores de decisão
das principais operadoras de resíduos do Brasil;

time different public and private managers,
technicians and decision makers from major waste
operators in Brazil;

! Estar ao lado das principais empresas nacionais e

! Being next to the main national and global

globais e posicionar-se como um fornecedor de
soluções e serviços para a gestão dos resíduos
sólidos;

companies and place your company as a provider
of new solutions and services for solid waste
management;

! Unir-se aos mais renomados especialistas do setor

! Join the most renowned industry experts in panel

em painéis de discussão, palestras e seminários
técnicos;

discussions, lectures and technical workshops;
! Fantastic time optimization and money saving for

! Ampla otimização de tempo e economia de dinheiro

ao participar da única feira destinada
exclusivamente a Gestão de Resíduos Sólidos
e a Geração de Energia através dos Resíduos
no país.

taking part in the single trade show solely focused
on Solid Waste Management and Waste to Energy.
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Fórum Internacional
Waste Expo Brasil 2016
sobre a Gestão Integrada
dos Resíduos Sólidos

22 - 24 novembro 2016
Pro Magno Expo - São Paulo - Brasil

Em paralelo a Waste Expo Brasil acontecerá o Fórum
internacional que tem como objetivo expor e debater
questões referentes à gestão integrada dos resíduos
sólidos no Brasil e também explorar os desafios e
oportunidades que o novo marco legal regulatório
traz para os tomadores de decisão e empresas
responsáveis pela gestão de resíduos.

Waste Expo Brasil 2016
International Forum
about Integrated Solid
Waste Management
The International Forum will discuss issues related to
the Brazilian solid waste management and explore
the challenges and opportunities that the new
regulatory legal agenda brings to decision makers
and Waste Management operators.

WASTE
EXPO
BRASIL
22 - 24 novembro 2016
Pro Magno Expo - São Paulo - Brasil

“WASTE EXPO BRASIL
TM
GOLD BUYERS”

“WASTE EXPO BRASIL
TM
GOLD BUYERS”

Com o objetivo de trazer os compradores mais
qualificados e gestores com poder de decisão,
vamos oferecer um pacote de incentivos a um seleto
grupo de visitantes:

In order to bring quality buyers and a high level of
decision makers, we will offer an incentive package
to a selective group of visitors:

! Convite diferenciado e exclusivo;

! Exclusive and distinguished invitation;

! Acesso gratuito ao Fórum Internacional Waste

! Complimentary access to 2016 Waste Expo Brazil

Expo Brasil 2016;

International Forum;

! Passes para Visitas Técnicas;

! Free passes to Technical Visits;

! Traslados gratuitos do Aeroporto/Hotel/Pavilhão;

! Courtesy transfers from Airport/Hotel/Venue ;

! Fast Track (Credenciamento e

! Fast Track (Registration / Food Court);

praça de alimentação);
! Invitations to attend social events;
! Convites para participar de eventos sociais;
! Round table / Pre-booked meetings with exhibitors
! Mesa redonda / encontros pré-agendados com os

and/or authorities.

expositores e / ou autoridades.

Sobre os organizadores

About the organisers

Samba Show Eventos possui um time de
profissionais com ampla experiência na organização
e promoção de grandes eventos comerciais e
internacionais.
As nossas áreas comercial, de marketing e
operacional estão focadas em entregar o melhor
atendimento para você e para sua equipe e, ao
mesmo tempo, buscar o visitante mais qualificado e
adequado para a sua empresa.
Nossa grande preocupação é em atender bem;
deixar nossos clientes, parceiros e visitantes
satisfeitos.

Samba Show Eventos has professionals with vast
experience organizing and promoting large
international scale events.
Our commercial, marketing and operational
departments are focused to provide the best service
to you and your staff, and at the same time, seek for
best suitable visitors for your company.
Our major concern is always to assist in the best way;
given fulfillment to our exhibitors, partners and
visitors.
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Quem pode expor?

Who can exhibit?

A Waste Expo Brasil 2016 contará apenas com
empresas que tenham produtos e/ou serviços para
a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.
Áreas de produtos incluem:

Waste Expo Brasil 2016 exhibitors must have
products and / or services related to Solid Waste
Management only.
Product segments are:

! Autoclave e descontaminação de Resíduos

! Anaerobic digestion;

Hospitalares
! Chassis, Carrocerias, Implementos e Serviços de

Transbordo;
! Destinação Final;
! Descontaminação de Solos e Chorume;
! Digestão anaeróbica;

! Autoclave and decontamination of Medical / Clinic

Products;
! Bailers, Separators and Crushers;
! Bins and Buckets;
! Chassis, Bodywork, implements and

Transshipment services;

! Fabricantes de lixeiras e caçambas;

! Decontamination of Soils and Leachate;

! Plantas mecânicas móvel e/ou estacionária;

! Mechanical Plants;

! Prensas, separadores e trituradores;

! Recycling, Waste Construction Refuse;

! Projetos para a Geração de Energia através dos

! Softwares / hardwares.

Resíduos (WtE);
! Reciclagem, Resíduos e Reaproveitamento de

construção civil;
! Softwares / Hardwares.

! Final Destination;
! Waste to Energy Projects (WtE);
! Reciclagem, Resíduos e Reaproveitamento de

construção civil;
! Softwares / Hardwares.
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Quanto custa para
Participar?
Valores e Pacotes:
! Apenas Área: R$ 760/m² (1)
! Estande Básico: R$ 995/m² (1)
! Todos os espaços com 25m² e acima têm 6% de

desconto!
! As áreas com grandes máquinas e veículos têm

15% de desconto sobre o valor do m²! (2)
(1) Valores em Reais
(2) Equipamentos de 12 toneladas ou mais

Pro Magno Expo - São Paulo - Brasil

How much to join?
Rates and Packages:
! Space Only: R$ 760/m² (1)
! Shell scheme: R$ 995/m² (1)
! All spaces taken over and above the first 25m² will

be earn 6% discount!
! All spaces where heavy machinery and vehicles
will be displayed have 15% discount! (2)
(1) All rates are quoted in Brazilian Reais
(2) Over 12 Tons

Modelo de stand básico / Shell scheme booth
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Gestão de resíduos sólidos
Solid waste management
Para mais informações:
Ligue (+55 11) 2611.0800,
ou envie um e-mail
info@wasteexpo.com.br
Please contact us for more information:
Telephone: (+55 11) 2611.0800
Email: info@wasteexpo.com.br

www.wasteexpo.com.br

Realização / Organized by:

Samba Show
eventos

