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Ibama reforçará a fiscalização
de importações e exportações

→→Resíduos sólidos
Cidade de São Paulo aprova Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos. Meta de 20 anos é reduzir para apenas 13% os
dejetos direcionados para aterros.

Empresas recebem orientações
sobre gases de efeito estufa

→→Gestão empresarial ambiental
A Fiesp tem contribuido com as iniciativas do Pacto Global da
ONU, por meio do Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG)
→→Conselho Superior de Meio Ambiente - Cosema
José Eduardo Lutti, promotor de Justiça do Meio Ambiente, em
reunião no Cosema, considerou a carga tributária como o principal
gargalo para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
→→Fóruns ambientais
A ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, anuncia em
reunião do Conama a realização, em outubro, de seminário
sobre licenciamento ambiental.
Acompanhe as atividades e temas em debate nos comitês de
bacias hidrográficas do Estado de São Paulo.
A iniciativa foi anunciada por Murilo Reple Penteado Rocha, superintendente do Ibama, ao participar, como convidado, de reunião da diretoria do
Departamento de Meio Ambiente da Fiesp. Em relação ao Cadastro Técnico, Rocha informou que o órgão criará, até o início de 2014, um serviço de
atendimento aos empreendedores.

Com o objetivo de capacitar pequenas e médias empresas na gestão de
gases de efeito estufa, foi realizado na Fiesp, no início de setembro, seminário que mostrou, entre outros pontos, os passos para a realização do
inventário de emissões e a atuação do BNDES na viabilização dos custos.
O seminário foi realizado pela ABNT, em parceria com o BID.

GT da Fiesp sobre espécies exóticas com potencial de bioinvasão
debate a criação e produção do “bagre africano”.
→→Legislação ambiental
Saiba o que mudou e quais projetos de lei na área ambiental estão
em discussão no âmbito federal e no Estado de São Paulo.
→→Casos de sucesso
O Grupo Andrade Gutierrez implantou um sistema de gestão
integrada que tem a sustentabilidade como motor para a inovação.

Medalha “Responsabilidade Socioambiental”
é entregue em sessão solene na
Câmara dos Vereadores de São Paulo

Fiesp debate marco regulatório da
mineração e defende discussão
aprofundada sobre o assunto

→→Eventos gratuitos
Estão abertas as inscrições para o 9º Prêmio Fiesp de Conservação
e Reúso de Água. O objetivo é incentivar práticas de uso eficiente
da água na indústria.

O ambientalista Paulo Nogueira Neto, o médico Paulo Saldiva e o Grupo Pão
de Açúcar foram os homenageados. Eles são os primeiros a receber a medalha, criada para reconhecer trabalhos desenvolvidos na área socioambiental.

Representantes da Fiesp participaram, na Assembleia Legislativa de São
Paulo, de reunião da Comissão Especial para o Código de Mineração e
defenderam a derrubada do regime de urgência para o projeto.

→→Bolsa de resíduos
Veja as ofertas de compra e venda de resíduos industriais e faça um
bom negócio, reduzindo custos e colaborando com o meio ambiente.
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Conselho Superior de Meio
Ambiente – Cosema /Fiesp

Superintendente do Ibama anuncia
que fiscalização será reforçada

Em reunião do Cosema, José Eduardo Lutti, promotor de Justiça do Meio
Ambiente, analisou a atuação do Ministério Público

Nelson Barreira, diretor do DMA, Murilo Rocha, superintendente do Ibama, e Nelson Pereira dos Reis,
vice-presidente da Fiesp e diretor titular do DMA

O Ibama vai intensificar a fiscalização das
importações e exportações que precisam da
anuência do órgão e passam pelo Estado
de São Paulo. A informação foi dada pelo
superintendente do Ibama, Murilo Reple
Penteado Rocha, ao participar, como
convidado, da reunião de diretoria do
Departamento de Meio Ambiente (DMA) da
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), realizada no dia 9 de setembro.
“São Paulo tem um mercado consumidor
grande e muito do que vai para o resto do
Brasil passa por aqui. Nossos fiscais vão checar
se aquilo que foi declarado procede ou não”,
afirmou. O Ibama terá espaços próprios que
estão sendo organizados nos aeroportos de
Cumbica, em Guarulhos, e Viracopos, em
Campinas.
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Murilo Rocha informou que o Ibama, por
meio de convênio, transferirá para o governo
do Estado de São Paulo cerca de 90% das
atividades ligadas à fauna, o que abre
espaço para o órgão atuar de forma mais
intensa em outras áreas, como fiscalização
e licenciamento. Nessa linha, de acordo com
Rocha, o Porto de Santos poderá atender
melhor áreas como a pesca, por exemplo. Em
relação ao Cadastro Técnico, Rocha anunciou
que haverá um serviço de atendimento
para tirar as dúvidas dos empreendedores.
“Faremos isso até o começo do ano que
vem”, ressaltou. Na reunião com a diretoria
do DMA, o superintendente do Ibama
esclareceu aos empresários assuntos como
fiscalização ambiental e zonas aduaneiras,
entre outros pontos.

Resíduos
sólidos

Gestão
ambiental

O principal gargalo a ser superado na
implantação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) é a diminuição da
carga tributária para produtos recicláveis
e reutilizáveis. A avaliação é do primeiro
promotor de Justiça do Meio Ambiente
de São Paulo, José Eduardo Lutti, que
participou, dia 27 de agosto, da reunião
mensal do Conselho Superior de Meio
Ambiente (Cosema) da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
realizada na sede da entidade.
Lutti
esclareceu
a
participação
do Ministério Público em temas
ambientais, sobretudo na implantação
da PNRS. “Temos trabalhado como
uma espécie de intermediador”,
afirmou. Segundo ele, se 50% das
prefeituras paulistas implantarem a
coleta seletiva, São Paulo não terá
onde colocar os resíduos, já que
ainda não existe uma indústria de
reciclagem com capacidade suficiente
para absorver o volume gerado. Frente
a essa condição, o promotor acredita
que o principal gargalo, do ponto
de vista da atividade do Estado, é
chegar a um consenso sobre a carga
tributária para produtos recicláveis.

José Eduardo Lutti (centro), promotor de
Justiça do Meio Ambiente, ladeado por Walter
Lazzarini (esq.), presidente do Cosema, e
Eduardo San Martin (dir.), diretor do DMA

“A questão tributária tem um papel
extremamente importante de incentivo
ao surgimento de empresas para
reciclagem”, disse. “Sem esse incentivo
eu acho difícil o surgimento em número
suficiente de indústrias para dar vazão
ao que vai ser recolhido”, disse. “Assim
o MP entra como mediador, trazendo
para a mesa setores que estão se
mostrando cada vez mais distantes do
diálogo”, completou.

Fonte: Alice Assunção, agência Indusnet Fiesp
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DMA participa da entrega da medalha
Responsabilidade Socioambiental
O DMA, por meio de seu diretor
Mario Hirose, esteve presente na
sessão solene de entrega da medalha
“Responsabilidade
Socioambiental”,
realizada no dia 1º de setembro. O
prêmio, instituído pela Câmara dos
Vereadores de São Paulo, homenageia
personalidades e organizações que se
destacam na área. Foram premiados na
solenidade Paulo Nogueira Neto, um
dos mais experientes ambientalistas do
País; Paulo Saldiva, médico da Faculdade
de Medicina da USP que se destaca na
temática de meio ambiente e saúde; e
o Grupo Pão de Açúcar, pela atuação
na área de reciclagem de materiais. Essa

foi a primeira premiação. O evento teve
como coordenador o vereador Gilberto
Natalini, mentor da realização desse
prêmio. A mesa de abertura contou
com as presenças de Walter Lazzarini,
presidente do Conselho Superior de Meio
Ambiente da Fiesp (Cosema), Carlos
Sanseverino, presidente da Comissão
de Meio Ambiente da Organização dos
Advogados do Brasil (OAB/SP), e de
membros da comissão julgadora, da
qual o DMA é membro. A comissão
terá como tarefa eleger, a cada ano, três
nomes para o recebimento da medalha
“Responsabilidade Socioambiental”.

Carlos Sanseverino, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/SP, vereador Gilberto
Natalini e Walter Lazzarini, presidente do Cosema.
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IV Conferência Municipal de Meio Ambiente
A produção e o consumo sustentáveis,
a redução dos impactos ambientais, a
geração de trabalho, emprego e renda e
a educação ambiental foram os principais
eixos temáticos abordados na IV Conferência
Municipal de Meio Ambiente, realizada

dias 30 e 31 de agosto, em São Paulo. No
evento, que contou com a participação
do DMA foram apresentadas diversas
propostas, baseadas na Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS).

Comitê da Fiesp debate novo
marco regulatório da mineração
em reunião na Alesp
Na reunião da Comissão Especial
da Câmara dos Deputados para o
Código de Mineração, realizada
em 22 de agosto, na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), representantes da Fiesp
debateram o projeto de lei do novo
marco regulatório da mineração
(PL 5.807/2013). Na reunião,
Eduardo Rodrigues Machado Luz,
coordenador do Comitê da Cadeia
Produtiva da Mineração (Comin/
Fiesp), destacou a posição do setor
Daniel Debiazzi Neto, José Fernando Bruno e
privado sobre o assunto. “Muitos Luiz Eulálio de Moraes Terra.
pedidos foram feitos pela derrubada do defendemos é a contenção de um processo
regime de urgência do projeto, subscrito incompreensivelmente
acelerado.
Os
por uma centena de representações defeitos do projeto mostram que ele não é
sociais. Isso porque um processo dessa o que o setor de mineração e a sociedade
magnitude e dimensão merece uma gostariam que ele fosse”, afirmou.
discussão mais profunda”, disse. “O que
http://goo.gl/BXIXQs
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Bolsa de resíduos

Conferência estabelece plano de gestão
de resíduos sólidos para São Paulo

TIPO

NOME

QTDE

PREÇO

DATA

Resíduo químico

Após três dias de reunião na IV Conferência
Municipal do Meio Ambiente, a cidade de
São Paulo, representada por empresários,
autoridades públicas e líderes da sociedade
civil, definiu uma nova política para os
resíduos sólidos e o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), que
estabelece metas a serem alcançadas em
até 20 anos. A ideia é que a cidade deixe
o atual patamar em que 98% dos resíduos
são levados para os dois aterros municipais
e apenas 2% são reciclados para atingir um
nível em que apenas 13% dos dejetos sejam
encaminhados aos aterros. A proposta,

segundo o secretário de Serviços, Simão
Pedro, “é ampliar a reciclagem e a coleta
seletiva para todos os distritos de São Paulo”.
Ele ressaltou que a cidade rejeitou a proposta
de incinerar os dejetos sólidos dando
prioridade à recuperação, à reutilização e à
recolocação na indústria de materiais que
podem ser reciclados. Durante o encontro,
o PGIRS foi discutido com foco em cinco
grupos: resíduos secos, resíduos orgânicos,
resíduos da construção civil, resíduos
volumosos e resíduos dos serviços de saúde.
“Aprovamos aqui um conjunto de estratégias,
que já constam, inclusive, do programa do

prefeito Fernando Haddad”, afirmou Silvano
Silvério da Costa, presidente da Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana do Município
(Amlurb). Entre as estratégias que foram
estabelecidas estão a construção de centrais
de triagem mecanizadas de maior porte, com
a participação dos catadores; ampliação da
coleta seletiva em todo o município de São
Paulo, passando dos atuais 75 distritos para
96 distritos; a modernização dos galpões de
triagem dos catadores; e ações de educação
ambiental. Outra estratégia para a cidade,
destacada pelo secretário, refere-se aos
resíduos da construção civil.

Fonte: http://noticias.ambientebrasil.com.br, consultado em 5/9/2013

estocada de maneira adequada e encaminhada
para centrais de reciclagem específicas. É a
chamada logística reversa.
Enquanto muitos setores da economia
estudam formas de se adequarem à Política
Nacional de Resíduos Sólidos, o setor de
defensivos agrícolas já colhe resultados de
uma política implantada há mais de dez anos
sob as normas da Lei 9.974/2000. Atualmente,
94% das embalagens vazias estão sendo
recolhidas de forma adequada e gerando
novos insumos plásticos, inclusive novos

recipientes para agrotóxicos. Entre 2002 e
2012, foram retiradas do meio ambiente 260
mil toneladas de embalagens de agrotóxicos,
de acordo com o inpEV - Instituto Nacional
de Processamento de Embalagens Vazias.
A destinação correta gerou uma economia
de energia suficiente para abastecer 1,4
milhão de casas no período, segundo
levantamento da Fundação Espaço ECO,
que reúne especialistas responsáveis pela
análise da eficiência de ações sustentáveis
implementadas por empresas.

Destaques

Paraformaldeído

16 t/
único

Doação

8/8

Oferta

1209

Resina fenólica

24 t/
único

Doação

8/8

Metal/metalúrgico
Oferta

1210

Lodo galvânico
com metais

44 t/
único

Doação

2/9

Oferta

1211

Granalha de
aço

77 t/
único

Doação

2/9

Oferta

1212

Pet branca/Pet
colorida Shefa

5 t/mês

a negociar

10/9

Procura

1215

Pet óleo
enfardado

50 t/
mês

US$ 0.90/
kg

10/9

Oferta

1213

Papel Liner/
Manteiga/
Siliconado

3 t/mês

a negociar

10/9

Procura

1216

Papel Liner/
Manteiga/
Siliconado

100 t/
mês

a negociar

10/9

1214

Areia fundição/
Escória de
fundição/Pó de
Shake Out

75,2 t/
mês

a negociar

10/9

Telhas e placas
ecológicas

15 t/
mês

US$ 26.00/ 31/7
outra

Plástico

Outros
Oferta

Construção civil
Procura

1207

Para mais informações acesse http://apps.fiesp.com.br/bolsaresiduos/

Fonte: Jornal Ambiente Brasil, de 14/09/2013
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Brasil recolhe 94% das embalagens vazias de agrotóxico
Por mais de 20 anos, o agricultor Éder Gadioli,
51 anos, pensou que estava descartando
corretamente as embalagens de agrotóxicos
que utilizava nas plantações de feijão, arroz
e milho, no município de Roseira, a 160
quilômetros da capital paulista. Queimava o
recipiente, reutilizava para transportar água
ou descartava-o de forma indiscriminada.
“Eram coisas absurdas. A gente não tinha
informação, não sabia o que estava fazendo”,
diz o agricultor. Há dez anos, o procedimento
mudou: a embalagem é lavada três vezes,
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Seminário na Fiesp capacita empresas
para a gestão de gases de efeito estufa

Gestão Ambiental - Página 01 de 01

Pacto Global
A FIESP tem contribuído com as iniciativas
do Pacto Global da ONU - Organização
das Nações Unidas, por meio do Comitê
Brasileiro do Pacto Global (CBPG), atuando
nas reuniões mensais do grupo como
membro da Força Tarefa Governança.
Em 2013, alguns pontos se destacam na
atuação do Pacto, como a contratação
da nova secretária-executiva, Renata
Seabra, assim como da nova equipe do
escritório de São Paulo. Também houve a
inauguração do escritório na região central
de São Paulo e o encontro anual da Rede
Brasileira do Pacto Global, que recebeu

mais de 400 pessoas em evento realizado
em 19 de junho. Merece destaque o
Leaders Summit 2013, encontro que
ocorreu em Nova Iorque nos dias 19 e
20 de setembro. O evento, realizado pela
ONU, ocorre a cada três anos e reúne
líderes mundiais e representantes do
Pacto Global de todo o mundo (www.
leaderssummit2013.org). Este ano tem
sido importante para o movimento do
Pacto no Brasil, dado o fortalecimento
da estrutura de governança, o que tem
permitido gerar bons resultados.

Ricardo Camacho, do BNDES, Ricardo Jemio, da ABNT, Mario Hirose, diretor do DMA, e
Marco Reis, diretor do Dempi/Fiesp

Com o objetivo de capacitar pequenas
e médias empresas para atender aos
requisitos legais e às exigências do
próprio mercado, que tem restringido
a participação de produtos que
não tenham um bom desempenho
ambiental, foi realizado na Fiesp, no dia
4 de setembro, o seminário “Gestão
dos Gases de Efeito Estufa: um novo
mercado para pequenas e médias
empresas”. O seminário, fruto de
parceria entre a ABNT e o BID, consiste
em um programa de capacitação que
será ministrado em todo o Brasil nas
federações e centros de indústrias.
Na abertura do evento, o diretor do
Departamento de Meio Ambiente

<< Capa
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(DMA), Mario Hirose, apresentou as
ações da Fiesp em torno do tema. O
diretor do Departamento da Micro e
Pequena Indústria (Dempi), Marco Reis,
também integrou a mesa de abertura do
seminário. As cinco palestras proferidas
no evento abordaram os aspectos
sobre como é feito um inventário de
emissões, os processos de verificação e
apresentação, ações já implementadas
em alguns setores industriais e como
o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) atua na
viabilização dos custos. No debate com
o público, realizado após as palestras,
foram esclarecidas as principais dúvidas
sobre o assunto.
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Petrobras é novamente incluída no
Índice de Sustentabilidade da Bolsa
de Nova Iorque
A Petrobras foi selecionada pelo oitavo
ano consecutivo para integrar o Dow
Jones Sustainability Index World (DJSIW)
da Bolsa de Nova Iorque, nos Estados
Unidos. No período, a empresa recebeu
sete vezes nota máxima no critério
transparência e agora também na cate
goria liberações ao meio ambiente.

Houve destaque ainda nos critérios
“impacto social nas comunidades”,
“políticas e sistemas de gestão ambiental”
e “gerenciamento de risco e crise”. O
DJSIW, mais importante índice mundial
de sustentabilidade, o avalia as melhores
práticas de gestão social, ambientais e
econômicas no mundo.

Fonte: Jornal Ambiente Brasil, de 14/09/2013
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Governamentais – Federais
Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama)
111ª Reunião Ordinária
Na reunião, realizada dia 4 de setembro
e que contou com a presença da Ministra
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, foram
instituídos três Grupos de Trabalho (GT): (1)
para estabelecer um Programa Pró-espécies,
definindo critérios de espécies ameaçadas;
(2) permanente sobre fauna brasileira para
a gestão estratégica de espécies ameaçadas
e invasoras; e (3) para definir uma lista de
espécies ameaçadas. A ministra anunciou,
durante a reunião, a realização de seminário
sobre licenciamento ambiental no dia 2
de outubro, no qual será discutida uma
proposta de regramento à luz das resoluções
Conama e da Lei Complementar nº 140/12,
que, na opinião dela, estão sendo discutidas
de maneira pulverizada. Também informou
que está retirando da pauta a resolução
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Destaques

sobre micronutrientes, por considerar que
a matéria não está adequada para votação.
Ela propôs a realização de seminário
técnico, no mês de outubro, envolvendo os
setores afetados e a academia. O resultado
do seminário retornaria para a Câmara
Técnica. Em sua fala de abertura, Izabella
Teixeira criticou a campanha da imprensa
contra a Resolução nº 457 sobre a fauna.
Segundo ela, a imprensa veiculou que a
resolução autorizaria o tráfico de animais
no País. Comunicou, assim, a sua decisão de
devolver ao Conselho a resolução para que
seja decidido o melhor encaminhamento.

Biodiversidade e Florestas do Ministério
do Meio Ambiente (MMA), Roberto
Cavalcanti. Na reunião, realizada no dia
3 de setembro, foi discutida e aprovada
a Minuta de Resolução e anexos para a
internalização, que tem como base as Metas
de Aichi, estabelecidas na COP 10, ocorrida
em Nagoya, no Japão. Com a aprovação,
o documento seguirá para o gabinete da
Ministra do Meio Ambiente para publicação.

Câmara Técnica do Plano
Nacional de Recursos Hídricos (CT-PNRH)

Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH)
Câmara Técnica de Cobrança (CT-Cob)

Comissão Nacional de
Biodiversidade (Conabio)
53ª Reunião Ordinária
A internalização das Metas Nacionais de
Biodiversidade para 2020 foi discutida em
reunião, coordenada pelo secretário de
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A melhoria na aplicação dos recursos da
cobrança e sustentabilidade das entidades
delegatárias foi estabelecida como item
prioritário para a Câmara. A definição
ocorreu em reunião realizada em Brasília,
nos dias 30 e 31 de julho.
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Em nova reunião, nos dias 3 e 4 de setembro,
foram apresentados pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) os resultados
do Estudo sobre Cobrança de Recursos
Hídricos, bem como apreciada a proposta
de alteração dos valores de cobrança pelo
uso de água nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ),
dentre outros assuntos.

Casos de
sucesso

A implementação dos planos estratégicos de
recursos hídricos dos afluentes da margem
direita dos rios Amazonas e AraguaiaTocantins, bem como do Plano Nacional
de Recursos Hídricos, foi o tema da reunião
realizada em Brasília, nos dias 10 e 11 de
setembro.

Eventos
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Governamentais – Estaduais
Conselho Estadual de
Meio Ambiente (Consema)
310ª Reunião Ordinária do Plenário
O Panorama dos Resíduos Sólidos no Estado
de São Paulo, sob a responsabilidade da
Coordenadoria de Planejamento Ambiental
(CPLA) da Secretaria de Meio Ambiente;
o Programa Estadual de Prevenção de
Desastres Naturais e de Redução de Riscos
Geológicos, coordenado pelo Governo do
Estado de São Paulo; o convênio celebrado
com a WWF para apoio às Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs)
e o Programa Trilhas de São Paulo, a cargo
da Fundação Florestal, da SMA, foram os
temas apreciados pelo Conselho em reunião
realizada no dia 14 de agosto. As reuniões
do Consema ocorrem rotineiramente na
sede da Cetesb/SMA.
Comissão Temática Processante
e de Normatização
Em reunião realizada no dia 13 de agosto,
os membros da Comissão aprovaram
por unanimidade o Relatório Final sobre
os recursos especiais interpostos pelos
interessados relativos às averbações de
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reserva legal da Fazenda Fazendão (Processo
SMA n° 89.608/2007) e Fazenda Carandá
(Processo SMA 89.609/2007. Também foi
aprovado o Relatório Final sobre notificação
extrajudicial apresentada pelo Instituto
Brasileiro de Proteção Ambiental (PROAM)
sobre temas relacionados ao Parque Estadual
de Ilhabela.
No encontro, foi dada continuidade
à discussão a respeito da proposta de
Deliberação Normativa do Consema sobre
as diretrizes para a descentralização do
Licenciamento Ambiental (Processo SMA
696/2012). A mesma proposta foi pauta de
nova reunião, ocorrida no dia 27 de agosto.
Comissão Temática de Biodiversidade,
Florestas e Áreas Protegidas
Os membros da Comissão aprovaram o
Relatório Final sobre o Plano de Manejo
da Floresta Estadual Serra D’Agua
(Campinas), de responsabilidade do
Instituto Florestal (IF). O relatório concluiu
pela devolução do Plano ao IF, para os
devidos ajustes técnicos. A Comissão
também deu início às discussões sobre
o Plano de Manejo da Reserva Biológica
do Alto Paranapiacaba (Santo André), de

Resíduos
sólidos

Gestão
ambiental

responsabilidade do Instituto Botânico. A
reunião aconteceu em 14 de agosto, na
Cetesb. A próxima reunião da Comissão
ocorrerá no dia 17 de setembro.
Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CRH)
Reunião Ordinária
Foi referendada na reunião realizada em
São Paulo, em 21 de agosto, a deliberação
que dispõe sobre a alocação de recursos
para aditivos a contratos existentes e
indicação de novo empreendimento ao
Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro), com recursos do ano vigente,
dentre outros assuntos.
Câmara Técnica de
Planejamento (CT-Plan)
Os indicadores de eficiência e eficácia propostos
para o monitoramento da implementação dos
projetos aprovados com recursos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e da
cobrança pelo uso da água, bem como a
situação atual das vocações das Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs),
foram os temas discutidos na reunião

Fóruns
ambientais

Legislação
ambiental

Casos de
sucesso

realizada em São Paulo, no dia 12 de agosto.
Câmara Técnica de
Águas Subterrâneas (CT-AS)
O mapeamento de áreas com poten
ciais riscos de contaminação das
águas subterrâneas da Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Alto Tietê foi apresentado em reunião
realizada na Universidade de São Paulo
(USP), no dia 29 de agosto.
Câmara Técnica de Cobrança (CT-COB)
Os assuntos referentes ao coeficiente pon
derador X-13 e a Deliberação CRH 90 foram o
tema da reunião de 3 de setembro, realizada
na Universidade de São Paulo (USP).
Reunião Conjunta das
Câmaras Técnicas do CRH
A importância das Câmaras Técnicas
na fundamentação e normatização das
diretrizes, no âmbito do CRH, dentre
outros assuntos, constituíram a pauta da
reunião realizada na Universidade de São
Paulo (USP), no dia 9 de setembro.

Eventos
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Governamentais – Estaduais
Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb)

Os resultados das contribuições da
consulta pública sobre a minuta de
resolução conjunta SS/SMA/SRHS, que
disciplina o reúso direto não potável
de água proveniente de estações
de tratamento de esgoto sanitário
para fins urbanos, bem como as
propostas de alteração do art. 19 do
Decreto Estadual nº 8.468/76 foram
debatidos em reunião realizada em
15 de agosto. Após deliberações, os
documentos foram encaminhados à
diretoria da Cetesb.

<< Capa

A proposta de elaboração dos Planos
de Manejo das Áreas de Proteção
Ambiental Marinhas do Estado de
São Paulo (APAS), com enfoque na
APA Marinha do Litoral Centro, foi
discutida em reunião realizada no dia
6 de agosto no Centro de Convenções
Costa da Mata Atlântica, em São
Vicente (SP).

Destaques
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Governamentais – Municipais

Área de Proteção Ambiental
Marinha (APA-Marinha)
Reunião do Conselho Gestor

Câmara Ambiental do Setor
de Saneamento (CTSS)
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Conselho Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Cades)
151ª Reunião Plenária Extraordinária
O secretário municipal de Transporte, Jilmar Tatto,
apresentou aos conselheiros o Plano de Mobilidade
de Transporte Coletivo 2013, em reunião realizada
na Escola Municipal de Astrofísica, no dia 21
de agosto.
Comissão Especial - Política
Municipal de Resíduos Sólidos
A comissão discutiu o Plano Municipal de Gestão
de Resíduos Sólidos em reunião realizada no dia 20
de agosto.
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Comitês de Bacias Hidrográficas – Federais
Grande (CBH-Grande)

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ)

Plenária

Câmara Técnica
de Outorgas e Licenças (CT-OL)

A aprovação do pacto de gestão e a
deliberação que institui e compõe a Câmara
Técnica de Integração (CT-Integração),
dentre outros assuntos, foram discutidos
na reunião plenária realizada em Franca
(SP), no dia 1º de agosto.
Câmara Técnica
de Integração (CTI)
A eleição da coordenação e do relator
do comitê, bem como a formação
dos grupos técnicos para preparação
do regimento interno e do Termo de
Referência para elaboração do Plano
Integrado, compuseram a pauta da reunião
realizada em Ribeirão Preto (SP), no dia 29
de agosto.
Paranapanema (CBH-Paranapanema)
Grupo de Trabalho
do Plano de Bacia (GT-PB)

Grupo de Trabalho Critérios

Em 15 de agosto, na cidade de Marília
(SP), foi realizada reunião que discutiu a
Minuta do Termo de Referência do Plano
Integrado de Recursos Hídricos da Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(UGRHI) do Paranapanema.

<< Capa

O Estudo de Viabilidade de Implantação
(EVI) de empreendimentos com modifica
ções a serem adotadas foi apresentado
e discutido em reunião realizada no dia 2
de agosto, em Jaguariúna (SP). Dia 22 de
agosto, em nova reunião, em Indaiatuba
(SP), foi dada continuidade aos estudos
sobre as propostas de modificações no
documento, que é encaminhado para o
Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) com o objetivo de caracterizar o
empreendimento no que tange ao consumo
de água, estabelecendo objetivos e metas
para redução de consumo, propostas de
reúso ou de melhor aproveitamento do
insumo no horizonte de cinco anos. O EVI,
que integra os estudos do plano de bacias
de uso e ocupação do solo, concede ao
empreendedor uma perspectiva real do uso
da água no seu trecho de localização.

Destaques

Os processos de distribuição dos recursos
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro) e dos recursos da cobrança no
CHB-PCJ, relativos ao ano vigente, foram
avaliados em reunião realizada em 14 de
agosto, em Piracicaba (SP). Também foram
iniciadas as discussões da proposta de
cronograma e regras para distribuição dos

Resíduos
sólidos

Gestão
ambiental

recursos para o próximo ano.
Numa segunda reunião do grupo de
trabalho, também realizada em Piracicaba,
em 27 de agosto, foi discutida a proposta
de cronograma e regras para distribuição
dos recursos do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos (Fehidro) e os recursos da Cobrança
PCJ relativos ao exercício 2014. Na ocasião,
foi analisada a deliberação do comitê que
define cronograma e regras para seleção de
empreendimentos de Demanda Espontânea
visando à indicação para obtenção de
financiamento com recursos do Fehidro e da
cobrança PCJ pelo uso dos recursos hídricos,
referentes ao orçamento de 2013.
Câmara Técnica da Indústria (CT-Ind)
A cidade de Americana (SP) sediou a reunião
realizada em 21 de agosto, quando foi de
finida a agenda para as reuniões referentes
ao mandato 2013-2015; realizada uma
apresentação sobre o Estudo de Viabilidade
de Implantação (EVI) de empreendimentos
que demandam recursos hídricos; e sobre
a estrutura da Agência, Comitê e Câmaras
Técnicas. Na oportunidade, foi eleito o
secretário da CT-Indústria, dentre outros
assuntos.
No dia 4 de setembro, foi realizada reunião
extraordinária, no Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp) em Campinas
(SP) para fundamentar as propostas da
câmara para as alterações no Estudo de
Viabilidade de Implantação (EVI).
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Casos de
sucesso

Câmara Técnica do
Plano de Bacias (CT-PB)
A apresentação dos relatórios de enqua
dramento dos corpos d’água, a análise do
plano de gestão municipal dos recursos
hídricos e os estudos para a renovação da
outorga do Sistema Cantareira, bem como
os planos de trabalho da CT-PB e a definição
de atribuições, dentre outros assuntos,
foram os temas tratados na reunião reali
zada em 28 de agosto, no município de
Indaiatuba (SP).
Conferência Regional
de Meio Ambiente
O DMA participou, na Conferência, do eixo
produção e consumo sustentáveis. O evento
ocorreu no dia 30 de agosto, na cidade de
Piracicaba (SP).
Câmara Técnica
de Planejamento (CT-Plan)
Debateu a convocação para a Conferência
Regional do Meio Ambiente no âmbito dos
Comitês PCJ. Na reunião, realizada dia 6 de
setembro, em Campinas (SP), também foi
apresentado o andamento dos trabalhos
do Plano de Aplicação Plurianual (PAP)
2013/2016 e realizado o planejamento das
atividades relativas à renovação da outorga
do Sistema Cantareira, dentre outros
assuntos.

Eventos
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Comitês de Bacias Hidrográficas – Estaduais
Alto Tietê (CBH-AT)
Reunião Plenária
O Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp) foi eleito para a vice-presidência
da diretoria do CBH-AT. As eleições para o
mandato 2013-2015 foram realizadas na
reunião plenária realizada em 30 de agosto,
em São Paulo.
Em uma outra reunião plenária, de
caráter extraordinário, ocorrida em 23
de agosto, também em São Paulo, foram
feitas as indicações de representantes para
participação do XI Diálogo Interbacias de
Educação Ambiental em Recursos Hídricos.
Na ocasião, também foram apreciadas as
deliberações que aprovam o Regimento
Interno dos Subcomitês e as diretrizes
gerais, calendário de ações e resumo de
empreendimentos a serem indicados
ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro), bem como o novo cronograma
para a Cobrança pelo Uso da Água no
CBH-AT, dentre outros assuntos.
Grupo de Trabalho Institucional (GT-I)
No encontro, foram concluídas as minutas
sobre o Regimento Interno dos Subcomitês
e sobre as Câmaras Técnicas, que devem
ser apresentadas na próxima reunião
plenária do CBH-AT. A reunião foi realizada
no dia 13 de agosto, em São Paulo.

<< Capa

Destaques

A eleição da Sociedade Civil referente à
composição dos membros para o biênio
2013-2015 se deu em 14 de agosto, em
reunião realizada em São Paulo. A Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
e os Centros das Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesps), habilitados, foram eleitos
para o novo mandato.

Câmara Técnica de Planejamento e
Avaliação (CT-PA)

(Fehidro), devido a problemas operacionais
do agente técnico.

A análise das solicitações da segunda
chamada de financiamentos para
o orçamento do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro) foi a pauta de
reunião realizada em 6 de setembro, no
município de Birigui (SP).

A revisão do regimento interno do Comitê
e a análise da deliberação referente ao
saldo proveniente da transposição do
sistema Guandu para a bacia do Paraíba
do Sul foram analisados, dentre outros
assuntos, na reunião ordinária de 28 de
agosto, em Resende (RJ).

Baixada Santista (CBH-BS)
Mogi Guaçu (CBH-Mogi)
Câmara Técnica de Saneamento
e Usos Múltiplos (CT-SUM)

Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan)
Conferência Regional de Meio Ambiente

Os Estudos sobre Enquadramento dos
Corpos Hídricos foram apresentados pelo
tomador, em reunião realizada em Santos
(SP), no dia 22 de agosto.
Baixo Pardo Grande (CBH-BPG)
Conferência Regional de Meio Ambiente
A escolha dos delegados foi um dos temas
da pauta da Conferência Regional de
Meio Ambiente, realizada em Bebedouro
(SP), no dia 9 de agosto.
Baixo Tietê (CBH-BT)
Conferência Regional de Meio Ambiente
A Conferência Regional de Meio Ambiente foi
realizada em Araçatuba (SP) no dia 23 de agosto.
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Gestão
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O debate de temas relacionados à Política
Nacional de Resíduos Sólidos; geração de
empregos e renda; redução dos impactos
ambientais e educação ambiental marcou
a reunião realizada no município de Mogi
Guaçu (SP), no dia 23 de agosto.
Paraíba do Sul (CBH-PS)
Reunião plenária
Na reunião, realizada dia 8 de agosto
em Lagoinhas (SP), foram analisadas
diversas resoluções, dentre elas a que
trata do parecer para o Estudo de Impacto
Ambiental de implementação de aterro
em Jacareí (SP). Também foi discutida a
priorização dos recursos para os projetos
já hierarquizados pelo Comitê no ano
passado e que não foram avaliados pelo
Fundo Estadual de Recursos Hídricos
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sucesso

A Câmara consolidou o parecer do
Comitê para o Estudo de Impacto
Ambiental de implementação de aterro
em Jacareí e a proposta de deliberação
para priorização dos recursos para os
projetos já hierarquizados pelo comitê no
ano passado e que não foram avaliados
pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro) devido a problemas operacionais
do agente técnico. A reunião foi realizada
no dia 2 de agosto, em Taubaté (SP).
Câmara Técnica Consultiva
O andamento da revisão do plano de
bacias e a implementação dos projetos
em curso financiados com recursos da
cobrança foram discutidos no dia 21 de
agosto, em reunião realizada na cidade de
Resende (RJ).

Eventos
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Comitês de Bacias Hidrográficas – Estaduais
Pardo (CBH-Pardo)
Reunião Plenária
As deliberações que dispõem sobre a
convocação para a IV Conferência Regional
do Meio Ambiente do CBH-Pardo e a
indicação de prioridades de investimentos
ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro) referentes ao orçamento 2013
foram, dentre outros assuntos, discutidos
na reunião plenária realizada na cidade de
Ribeirão Preto (SP), no dia 30 de agosto.
Pontal do Paranapanema (CBH-PP)
Câmara Técnica de Planejamento,
Avaliação e Saneamento (CT-PAS)
A conclusão do empreendimento do Plano
de Desenvolvimento e Proteção Ambiental
(PDPA) da Cabeceira do Santo Anastácio,
a criação de Grupo de Trabalho para
acompanhamento da adequação do Plano
de Bacia e Relatório de Situação foram os
temas da reunião realizada em Presidente
Prudente (SP), no dia 14 de agosto. O PDPA
será analisado pela CT-PAS nas próximas
reuniões.

Gerenciamento de Recursos Hídricos
(UGRHI) do Pontal do Paranapanema
foi o ponto principal do debate ocorrido
durante a palestra sobre o Novo Código
Florestal. O evento aconteceu em 19 de
agosto, em Presidente Prudente (SP).
Câmara Técnica de
Assuntos Institucionais (CT-AI)
A lei municipal referente às Áreas de
Preservação e Recuperação de Mananciais
(APRMs) dos córregos Cedro e Cedrinho
foi o principal tema da reunião realizada
em 6 de setembro, na cidade de Presidente
Prudente (SP).
São José dos Dourados (CBH-SJD)
Reunião Plenária
Os investimentos do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro) para o ano
vigente foram aprovados na reunião
plenária realizada em Urânia (SP), no dia
12 de agosto.

1ª Conferência Regional
do Meio Ambiente

Tietê Jacaré (CBH-TJ)

Os temas relacionados à Política Nacional
de Resíduos Sólidos, geração de empregos
e renda e a redução dos impactos ambien
tais e educação ambiental foram os temas
do evento realizado em Franca (SP), no dia
13 de agosto.

Rios Turvo e Grande (CBH-TG)
Câmara Técnica
de Planejamento (CT-Plan)

Reunião Plenária

Os recursos dos Pleitos do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (Fehidro), referentes ao
ano vigente, e a análise do Estudo e Relatório
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) do em
preendimento Catarina, em São Roque (SP)
foram os temas da reunião realizada em
Sorocaba (SP), no dia 26 de agosto.

A indicação de investimentos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro)
e aprovação do edital de contratação da
revisão do plano de bacia hidrográfica
do CBH-TG foram os temas discutidos na
reunião realizada em 27 de agosto, no
município de São José do Rio Preto (SP).

Tietê Batalha (CBH-TB)

São José dos Dourados (CBH-SJD)
e Turvo Grande (CBH-TG)

Conferência Regional
de Meio Ambiente

Conferência Regional
de Meio Ambiente

O evento foi realizado no dia 20 de agosto,
na cidade de Lins (SP).

Palestra sobre o Novo Código Florestal
A proposta de ser limitada a compen
sação da reserva legal da Unidade de

<< Capa
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A análise dos projetos do Plano de Bacia
protocolados e a escolha do tomador do
Plano de Bacia foram os temas da reunião
realizada em Araraquara (SP), no dia 16 de
agosto.

Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT)

Sapucaí Mirim e Grande (CBH-SMG)
Reunião Plenária

Câmara Técnica de Planejamento e
Gestão (CT-PG)

O evento foi realizado em São José do Rio
Preto (SP), nos dias 15 e 16 de agosto.

Os Planos de Saneamento Básico dos Municí
pios da Bacia foram o principal tema da
reunião do dia 9 de agosto, em Franca (SP).
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Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)

Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Grupo de Trabalho Fiesp
sobre espécies exóticas

Câmara Ambiental da
Indústria Paulista (CAIP)

Rede de Resíduos Sólidos

Grupo de Trabalho /Fiesp - Espécies
Exóticas com Potencial de Bioinvasão
A 1ª reunião do grupo de trabalho sobre
espécies exóticas com potencial de
bioinvasão teve como pauta a consulta feita
pelo Compesca/Fiesp ao GT Intersecretarias
SAA-SMA e SS sobre espécies exóticas
com potencial de bioinvasão a respeito da
produção da espécie Clarias gariepinus,
popularmente conhecida como “bagre
africano”. O encontro ocorreu no dia 30 de
agosto, na sede da Fiesp.

Reunião Plenária
O DMA organizou a 2a Reunião Plenária de
2013 da Câmara Ambiental da Indústria
Paulista, realizada no dia 3 de setembro,
na Fiesp. Na ocasião, foram abordados
diversos assuntos e apresentada pelo
primeiro promotor de Justiça do Meio
Ambiente de São Paulo, José Eduardo
Ismael Lutti, a palestra “A visão do
Ministério Público sobre a legislação de
resíduos sólidos”.

A Conferência Livre de Meio Ambiente
foi o tema da 3ª reunião da rede de
resíduos sólidos da CNI, realizada no
dia 12 de agosto. Foram elaboradas
cinco propostas para cada um dos
quatro eixos de discussão, que são
a produção e consumo sustentáveis,
a redução dos impactos ambientais,
a geração de trabalho, emprego e
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renda e a educação ambiental. As
contribuições serão posteriormente
encaminhadas ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA). A Política Na
cional de Resíduos Sólidos foi o tema
escolhido para a IV Conferência Na
cional do Meio Ambiente (CNMA), que
será realizada pelo MMA de 24 a 27 de
outubro, em Brasília.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
94ª Reunião do Comitê Gestor do CB-38
Os principais resultados da Plenária do ISO-TC-207 e os relatos das atividades dos
subcomitês que tratam de temáticas específicas foram o tema da reunião ocorrida no
dia 16 de agosto. Vários membros do CB-38 participaram da Plenária do ISO-TC-207,
realizada de 23 e 28 de junho em Gabarone, Botswana.
CE02:135.01 – Comissão de Estudo de Desempenho Acústico de Edificações
Em 17 de setembro, ocorreu na Fiesp reunião da CE 02:135.01 com o objetivo de
alinhar e posicionar o setor industrial para a discussão da revisão das Normas
ABNT - NBR 10.151 e NBR 10.152, que dispõem sobre critérios de padrões de emissão de
ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.
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Legislação Ambiental Diplomas – Legais Recentes
Federal

Estadual

Lei nº 12.854, de 26 de agosto de
2013 – Fomenta e incentiva ações que
promovam a recuperação florestal e a
implantação de sistemas agroflorestais
em áreas rurais desapropriadas e em
áreas degradadas, nos casos que
especifica.
Portaria conjunta MMA/Ibama/ICMbio
nº 342, de 16 de agosto de 2013 –
Cria, no âmbito do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis (Ibama), o Comitê de
Compensação Ambiental Federal (CCAF).
Projetos de lei (PL)
PL nº 6228/2013 – Altera a Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010, que Institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos,
responsabilizando as pessoas físicas
pelo descarte adequado de resíduos em
logradouros públicos.
PL nº 6203/2013 – Aumenta a pena
para o desmatamento ilegal e outras
condutas lesivas à flora e à fauna,
alterando a Lei nº 9.605, de 1998.
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PL nº 6160/2013 – Altera a Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, incluindo os medicamentos para
uso humano e animal, seus resíduos e
embalagens entre os materiais a serem
submetidos ao sistema de logística
reversa.
PL nº 6146/2013 – Dispõe sobre
incentivos
fiscais
para
projetos
ambientais.
PL nº 6068/2013 – Altera a Lei nº 8.723,
de 28 de outubro de 2003, que dispõe
sobre a redução de emissão de poluentes
por veículos automotores e dá outras
providências.

Portaria FF nº 965, de 16 de abril de
2013 - Cria o Grupo de Trabalho de
Educação Ambiental das Unidades de
Conservação gerenciadas pela Fundação
Florestal.
Projetos de lei (PL)
PL 572/13 – Dispõe sobre tratamento
térmico por cremação de animais mortos
provenientes de estabelecimentos de
ensino e pesquisa e de assistência à
saúde veterinária sediados no Estado de
São Paulo.
PL 537/13 – Proíbe a distribuição ou
venda de embalagens ou tampas que
não forem ecologicamente corretas no
Estado.

PL nº 6058/2013 – Altera a Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de
2009, para estipular multa em caso
de
descumprimento
das
metas
estabelecidas nos planos setoriais de
mitigação das emissões de gases de
efeito estufa.
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Sustentabilidade e
inovação em obras de
construção pesada

Braskem economiza com água de reúso e
população ganha em volume de água potável
Empresas: Aquapolo Ambiental S.A e Braskem S/A (Polo Petroquímico do ABC)
A Aquapolo Ambiental é uma SPE
(Sociedade de Propósito Específico)
criada pela Sabesp (Companhia
de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo) e pela Foz do Brasil.
A Aquapolo fornece água para o
Polo Petroquímico do ABC, maior
consumidor de água da região, a
partir de esgoto doméstico tratado.
O Polo Petroquímico do ABC é
um dos centros da economia do
ABC paulista. É composto por
13 indústrias que empregam
cerca de 25 mil pessoas, direta
e indiretamente. Os produtos
petroquímicos produzidos pelo
Polo (tais como etileno, propileno
e polietileno) são matérias-primas
para a fabricação de resinas,
borrachas, tintas e plásticos em
indústrias de todo o País.
Descrição das medidas adotadas
O processo de água industrial é
constituído por uma planta de
tratamento terciário de membrana
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submersa, tecnologia de última
geração, numa escala pioneira
aplicada no Hemisfério Sul. A
localização da planta está situada
entre São Paulo e São Caetano do
Sul. A adutora, com 17 quilômetros
de extensão, percorre as cidades
de São Paulo, São Caetano
do Sul, Santo André e Mauá.
A produção de tratamento é de
650 l/s (seiscentos e cinquenta litros
por segundo) do esgoto tratado
(nível secundário), com capacidade
até 1.000 l/s (mil litros por segundo).
O processo tem como função
remover, além da matéria orgânica
residual, nutrientes como fósforo e
nitrogênio e inorgânicos como sílica,
componentes que não são removidos
em processos de tratamento
convencionais. A qualidade da água
industrial produzida possibilita a
utilização em torres de resfriamento
e também como matéria-prima para
produção de vapor, em substituição
a água potável.
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Empresa: Construtora Andrade Gutierrez S/A

Resultados ambientais e econômicos
• Independência de renovação de
outorga, como acontece tipicamente
nos sistema de captação e adução;
• Redução no consumo de água
potável. Somente nos meses de
novembro e dezembro de 2012, a
redução no consumo da Braskem
totalizou 7.900 m3. A estimativa é de
que a economia de água de todas as
empresas do Polo alcance 6 bilhões
de litros por ano, disponibilizando
mais água potável para a população;
• Redução na aplicação de químicos
de tratamento de água na Braskem,
o que gera uma economia de cerca
de R$ 2,5 milhões por ano;
• Economia estimada em R$ 1,86
milhão anuais, relativo à manutenção
de trocadores de calor (redução de
limpeza e substituição de feixes),
devido à melhor qualidade da água
de reúso em relação à utilizada
anteriormente.

O Grupo Andrade Gutierrez faz parte do segmento
do mercado de engenharia e construção na área da
construção pesada. O Grupo atua em setores nos quais
tem reconhecida expertise, como rodovias, ferrovias,
gasodutos, refinarias, termoelétricas, metrôs, portos e
aeroportos, entre outras, que fornecem a infraestrutura
e a base para os principais setores de produção do País.
Descrição das medidas adotadas

O objetivo deste case é mostrar que o Sistema de Gestão
Integrada (qualidade, meio ambiente, saúde e segurança
no trabalho e responsabilidade social) implantado pela
empresa é aplicado em todas as suas obras no Brasil e
na América Latina, abordando a sustentabilidade como
o maior motor de inovação.
Resultados ambientais e econômicos

A gestão corporativa de sustentabilidade e inovação
na empresa trouxeram benefícios no ambiente de
trabalho, na produtividade, na gestão de riscos e no
meio ambiente, entre outros. Além disso, o número de
projetos de inovação da Andrade Gutierrez aumentou
em 10 vezes e o investimento total do grupo em relação
ao faturamento aumentou mais de três vezes.
As Informações apresentadas nesta seção
são de total responsabilidade das empresas.
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3º Seminário Estadual Água e Saúde:
“Eventos de Massa e Qualidade da Água
para Consumo Humano”
Promoção: Centro de Vigilância Sanitária
Data: 26 de setembro de 2013. Das 9 às 16h30
Local: Anfiteatro João Yunes - Faculdade de Saúde Pública da USP
Av. Dr. Arnaldo, 715, São Paulo, SP
Informações e inscrições: www.cvs.saude.sp.gov.br

Seminário Internacional em Gestão de
Água e Resíduos Sólidos
Realização: UK Trade
& Investiment Brazil e
FIESP
Data: 30 de setembro
de 2013
Local: 15º andar do
Edifício Sede da Fiesp
Endereço: Av. Paulista,
1313, São Paulo
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12ª Conferência Municipal de Produção
mais Limpa e Mudanças Climáticas

Seminário Internacional:
“Geotecnologias, História e Meio Ambiente”
Data: 7 de outubro de 2013
Local: Arquivo Público do Estado de São Paulo
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 596, Santana, São Paulo
Horário: das 14 às 17 horas
Mais Informações: comunicacao@arquivoestado.sp.gov.br

A Fiesp, no âmbito das comemorações do Dia Mun
dial da Água, no mês de março de 2014, promove o
9º Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de Água, que
objetiva incentivar boas práticas do uso eficiente da água
na indústria, gerando benefícios para toda a sociedade.
As inscrições para a 9ª edição do prêmio já estão abertas
e poderão ser feitas pela internet, por meio do endereço
http://www.fiesp.com.br/premioagua.

Expediente

FENÁGUA: Feira Nacional da Água
Realização: ABAS
Data: 1º a 3 de outubro de 2013
Local: Centro Fecomércio de Eventos
Endereço: Rua Dr. Plinio B arreto, 285 - São Paulo
Inscrição: http://www.abas.org/cimas/pt/fenagua.php

Destaques

9º Prêmio Fiesp de
Conservação e Reúso de Água

Realização: Câmara Municipal de São Paulo
Data: 4 de outubro de 2013
Horário: das 8h30 às 17 horas
Local: Memorial da América Latina
Endereço: Av Auro S. de Moura Andrade, 664 / São Paulo
Inscrições e Informações: http://anggulo.com.br

WATEC Israel 2013
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Realização: The Israel Trade Fairs & Convention
Data: 22 a 24 de outubro de 2013
Local: Tel-Aviv, Israel
Inscrições e Informações: www.watec-israel.com

Resíduos
sólidos

Gestão
ambiental

Fóruns
ambientais

Legislação
ambiental

O Informe Ambiental é publicado pelo Departamento
de Meio Ambiente (DMA) da Fiesp. Circulação mensal.
Comentários e sugestões: Tel.: (11) 3549-4675 / Fax.: 3549-4237
cdma@fiesp.org.br
www.fiesp.org.br
Edição: Fábrica C
Autorizada a reprodução,
agradecendo-se a citação da fonte.

Casos de
sucesso

Eventos

<< | >>

