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FIESP Publica: “Licenciamento Ambiental e as Micro 
e Pequenas Empresas” 

 
A Fiesp por intermédio do DMA (Departamento de Meio
Ambiente) em parceria com a Cetesb, visando viabilizar o
desenvolvimento de ações de orientações sobre licenciamento
ambiental no Estado de São Paulo publicou a cartilha
“Licenciamento Ambiental e as Micro e Pequenas Empresas”. 
Com o objetivo de contribuir para a construção do
desenvolvimento sustentável do nosso país a versão eletrônica
se encontra disponível para download no site,
www.fiesp.org.br/puclicacoes. 
 

 

Fiesp Lança Novo Portal 
 
Apresentado no ultimo dia 12 de fevereiro, o
novo Portal Fiesp traz um espaço especial
para o COMIN, onde disponibilizaremos: 

 Noticias e publicações; 
 Projetos; 
 Agenda; 
 Estudos do setor. 

Para acessar o site, visite o link:
http://www.fiesp.com.br/comite/comin/  
 

Em recente visita ocorrida no ultimo dia 23 de janeiro, do vice-
governador Alberto Goldman a sede da FIESP, o coordenador do
COMIN, Tasso de Toledo Pinheiro oportunamente apresentou breve
histórico das atividades do comitê, além de um relato sobre os
anseios do setor mineral paulista.  
Visto que essa primeira visita do vice-governador a FIESP teve como
objetivo apresentar de forma ampla todas as atividades exercidas
pela Federação, não foi possível maior detalhamento do setor
mineral. 
Dessa forma o COMIN propôs disponibilizar documento elaborado
pelo Grupo de Trabalho – “Atuação do Estado no Setor Mineral” que
traz sugestões de ações que poderão ser desenvolvidas em
benefício do setor mineral.  

 

Avaliação de Impacto Ambiental 
Estudos de avaliação de impactos ambientais vêem ganhando extraordinária importância
para empreendedores e instâncias oficiais que licenciam as atividades econômicas, à medida
que na sociedade cresce a consciência ambiental e as decisões devem ser tomadas em base
de estudos técnicos sérios e bem fundamentados. A realizações desses estudos se encontra
no livro “Avaliação de Impacto Ambiental: conceito e métodos”, de Luis Enrique Sánchez, que
foi lançado no final do ano passado pela Editora Oficina de Textos. 
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No ultimo dia 14 a Frente Parlamentar de Apoio à Mineração (FPAM)
realizou sou primeira reunião, que teve como objetivo, definir o regimento
interno que vai reger os trabalho da FPAM e de afirmar as proposta da
criação da Frente. Sendo a mineração uma atividade de grande
importância para o setor da economia, os objetivos da frente se baseia
entre outros  em estreitar uma relação entre empresas e órgão públicos,
em reverter a imagem do setor e mostrar que existe uma grande
preocupação com o meio ambiente, além de “batalhar” pela criação de um
órgão de gestão e coordenação de todas as atividades desenvolvidas por
diversos órgão públicos na área de mineração. 

A próxima reunião da Frente será realizada no dia 13/04 em Campos de Jordão e acontecerá paralelamente
ao II Encontro Técnico de Saneamento Ambiental.  

Frente Parlamentar Realiza I Reunião de Trabalho para definição de ações 

COMIN Participa de Reunião com Vice-Governador de São Paulo 


