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GGrruuppooss  ddee  TTrraabbaallhhooss  ddoo  CCOOMMIINN,,  jjáá  ccoollhheemm  rreessuullttaaddooss..  
 
Na última reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração, ocorrida em 24 de novembro, foi noticiado que os Grupos de
Trabalhos, já estão em plena atividade, mantendo inclusive, reuniões estratégicas para identificação dos principais temas que
serão tratados no ano de 2006. 
 
Acompanhe quais são os Grupos de Trabalhos (GT), e seus objetivos: 
 
GT - Atuação do “Estado” na Mineração 
Fomentar junto ao Estado, a retomada de ações de incentivo para o setor  
 

GT - Imagem da Mineração 
Desenvolver e propor ações para a mudança da imagem da mineração 
 

GT - Pesquisa Aplicada e Inovação Tecnológica  
Identificar processos produtivos aprimorados, para o desenvolvimento do setor 
 

GT - Legislação Mineral 
Elaboração de trabalhos para o aprimoramento da legislação 
 

GT - Resolução SMA-04 
Estudar e propor adequações para a melhoria da Resolução SMA-04 
 

GT - Meio-Ambiente 
Elaborar trabalhos dentro do tema – Licenciamento Ambiental 
 

GT - Grapromin 
Estudar e propor a constituição do Grupo de Análise e Projetos, para o setor da Mineração 

 
Para outras informações, consultem o COMIN.

AA  CCeennttrraall  ddee  SSeerrvviiççooss  FFiieesspp adequando-se ao perfil, estrutura e necessidades dos Sindicatos filiados,
atualmente oferece ampla rede de serviços, mediante convênios e parcerias firmadas, com várias empresas
inclusive com entidades governamentais. Além dos benefícios financeiros e atendimentos exclusivos, o
departamento conhecido como CSER, viabilizou a instalação de postos de atendimento no Edifício-Sede FIESP,
da Receita Federal, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e do Sebrae-SP. 
 
Confira no link  http://www.fiesp.com.br/cser/  toda a gama de facilidades que estão ao seu alcance. 

FFiiccaa  ppaarraa  ffeevveerreeiirroo  aa  ddeecciissããoo  ffiinnaall  ssoobbrree  áárreeaass  ddee  pprrootteeççããoo  
 

Ficou para fevereiro a decisão final sobre o texto da resolução que vai determinar que tipo de exploração poderá
ser feita nas Áreas de Proteção Permanente (APPs). A discussão se arrasta há três anos. A 80ª reunião do
CONAMA definiu que tipo de mineração pode ser feita em cursos d'água e margens, mas ainda faltam ser
analisadas cerca de 20 emendas ao texto. A resolução regulamenta tópicos do Código Florestal sobre a
possibilidade de exploração econômica e desmatamento em APPs. A versão final exclui mineração em áreas
remanescentes de Mata Atlântica, mangues, veredas, restingas e dunas. A extração de cascalho, argila e saibro
fica proibida. 


