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Ao leitor
Esta edição do Informe Ambiental tem um significado especial para a Federação
e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp e Ciesp, e para todos
aqueles que têm interesse em questões relacionadas à sustentabilidade,
principalmente na área industrial e na conservação do meio ambiente, pois
estamos comemorando nossa 100ª edição.
Ao longo dos últimos anos, o Informe Ambiental tem difundido, além da
legislação ambiental, dados e informações sobre as importantes ações do
setor industrial, em especial da indústria paulista, para a conservação do meio
ambiente, com a redução do consumo de recursos naturais, de emissões, de
energia e na geração e descarte de resíduos. Os vários projetos inscritos nos
nossos Prêmios de Mérito Ambiental, instituído em 1995, e no de Conservação
e Reúso da Água, criado em 2006, são exemplos dessas iniciativas.
A Fiesp e o Ciesp têm participado ativamente das questões ambientais por
meio de suas respectivas áreas. Além de promover debates e análises com
especialistas do Brasil e de outros países, temos colaborado com as autoridades
federais, estaduais e municipais ao apresentar propostas que garantam avanços
tanto para a conservação do meio ambiente como para o desenvolvimento
socioeconômico do País.
Fortalecer a área e estimular ações que possam contribuir para a conscientização
ligada ao meio ambiente e sobre as alterações de políticas públicas no que diz
respeito à indústria tem sido uma das prioridades das nossas entidades.
Há muito ainda a fazer, mas podemos afirmar que houve, nos últimos anos,
um nítido progresso nas relações de empresas e consumidores com o meio
ambiente.
Estamos preparados para buscar alternativas para que nossa participação seja
cada vez mais relevante e fundamental para encontrar soluções que conservem
o meio ambiente e tornem nossa indústria mais forte e competitiva. A Fiesp e o
Ciesp continuarão a trabalhar para que esses avanços se multipliquem.
Desejo aos leitores do Informe Ambiental um 2015 feliz e sustentável.
Paulo Skaf,
Presidente da Fiesp e do Ciesp

Propostas discutidas na COP 20
são acompanhadas pela Fiesp

ANA estuda restrições para uso da
água da bacia do rio Piracicaba

Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental
está com inscrições abertas

As negociações que ocorrem em um
evento como a Conferência da ONU sobre
Mudanças Climáticas (COP 20), realizada
em Lima, Peru, no início de dezembro,
envolvem interesses multilaterais de 195
países e carregam uma complexidade
própria. Por isso, é preciso traduzir suas
determinações para o setor produtivo. A
Fiesp participou da Conferência sobre o
Clima com esse objetivo.

A Agência Nacional de Águas (ANA) poderá
reduzir em 30% o volume diário outorgado
de água para uso industrial na bacia do rio
Piracicaba. A medida, em fase de preparativos finais, prevê a redução de 30% também
para a irrigação e de 20% para o abastecimento público ou uso animal. A restrição
será aplicada de acordo com a disponibilidade de água em quatro regiões com pontos de controle: Alto Atibaia, Baixo Atibaia,
Camanducaia e Jaguari.

As inscrições para o Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental, que chega à 21ª edição,
poderão ser feitas até o dia 20 de março
de 2015. Há duas categorias de premiação: indústria de micro e pequeno porte e
indústria de médio e grande porte. Cada
empresa pode concorrer com até dois
projetos. A solenidade de premiação dos
projetos vencedores ocorrerá em junho,
durante a realização da Semana Fiesp do
Meio Ambiente.

Pág. 3

Pág. 7

Pág. 15

Informativo Ambiental do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp e Ciesp | Edição 100 - Dezembro de 2014

Página 2

COP 20

A construção de um novo acordo climático global
O acordo alcançado em 2009, ao final da 15ª Conferência das Partes
(COP 15, sigla em inglês), em Copenhague, ficou muito aquém das
expectativas da sociedade para enfrentar as mudanças do clima, mas
teve o grande mérito de colocar a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês) na
agenda prioritária de países, empresas, sociedade civil, organizações
não governamentais (ONGs), cidades e outros atores.
A aprovação da Política Nacional sobre Mudança do Clima no Brasil,
em finais de 2009, e sua implementação ao longo dos anos, com
base nos planos setoriais, bem como a aprovação de diversas leis
estaduais, refletem a relevância do tema para o País. A Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) passou a acompanhar
as reuniões da UNFCCC a partir da COP 15, com o objetivo de
compreender a dinâmica das negociações multilaterais, como elas
influenciam a construção de políticas públicas e de que modo podem
afetar – para o bem ou para o mal – os diferentes setores produtivos
nacionais, seja por meio de ações de mitigação ou de adaptação.
A Fiesp pauta sua atuação de forma colaborativa junto aos principais
órgãos do governo federal que conduzem as negociações no âmbito
da UNFCCC. Atualmente, o processo de definição das “contribuições
nacionalmente determinadas” (INDCs, sigla em inglês), que o Brasil
deverá submeter à Convenção em 2015, é um dos focos da equipe
da Fiesp envolvida na agenda do clima.
Nesse sentido, seguindo a estratégia adotada desde a COP 15, a Fiesp
integra a delegação brasileira para a COP 20, em Lima, entre 1º e
12 de dezembro de 2014. A Conferência de Lima é considerada a
“ponte” para a COP 21, quando se espera que um novo e ambicioso
acordo climático seja assinado, de acordo com os princípios da
UNFCCC. A COP de Lima guarda dois objetivos fundamentais a
caminho da Conferência em Paris, no final de 2015.
Primeiramente, Lima terá o desafio de desenhar as bases do novo
acordo, que deve contar com esforços ambiciosos de todos os países
nos temas de mitigação, adaptação, desenvolvimento e transferência
de tecnologia, capacitação e financiamento.
Em segundo lugar, é essencial que a COP de Lima ajude a conferir
mais substância às INDCs, pois, na prática, tais contribuições deverão
constituir a base para os compromissos de mitigação e adaptação a
serem estabelecidos quando o novo acordo entrar em vigor.
A COP 20 tem o enorme desafio de moldar essas bases, com a clareza
de que os países não trarão para a mesa de negociações seus limites.
Em outras palavras, é evidente que os esforços que cada país aceitará
fazer no contexto do novo acordo somente virão à mesa durante
a COP 21; mas é essencial e possível traçar agora os pontos que
deverão estruturar o acordo.
O maior desafio é estabelecer regras equilibradas, que permitam
equacionar a adoção de metas para todos os países, em especial os
grandes emissores de gases de efeito estufa (GEEs), assegurando
os princípios da UNFCCC, em especial aquele das “responsabilidades
comuns, porém diferenciadas”. A expectativa, segundo a proposta
apresentada pelo Brasil, de que se considere o histórico das emissões
de GEEs para calcular e nivelar os esforços que deverão ser feitos a
partir de 2020, constitui o maior desafio a ser enfrentado.
Alinhada à posição brasileira, a Fiesp entende que uma das formas de
equilibrar os esforços dos países é a criação de uma metodologia que
permita quantificar as responsabilidades históricas de cada um deles,
estabelecendo um balanço mais justo entre os compromissos a serem
adotados pelos países.
Para o Brasil, uma das grandes oportunidades oferecidas pelas
negociações multilaterais do clima está relacionada à questão
florestal, sobretudo por meio do mecanismo de Redução de Emissões
por Desmatamento e Degradação (REDD+).

Foto: Ayrton Vignola/Fiesp

O que a indústria espera das negociações climáticas? Este artigo apresenta as principais iniciativas
da Fiesp nessa seara e identifica as prioridades da instituição para a COP 20

As emissões no setor de uso da terra, notadamente aquelas ligadas
ao desmatamento, representavam 57% das emissões totais do Brasil
em CO2 equivalente em 2005. Em 2010, caíram para 22%. Até 2020,
o Brasil deverá bater sua meta de reduzir 80% do desmatamento na
Amazônia e 40% no Cerrado, criando enormes estoques de carbono
florestais. Tais ativos possuem um valor grandioso e precisam ser
contemplados no novo acordo.
A própria regularização proporcionada pelo novo Código Florestal –
com a recuperação de ao menos 4,8 milhões de hectares de Áreas
de Preservação Permanente (APPs) e a recuperação ou compensação
de até 21 milhões de hectares de Reserva Legal – deve ser tratada de
forma estratégica, enquanto um conjunto de ações que sequestram
e estocam carbono.
Do ponto de vista técnico, a expectativa para o Brasil, no que toca ao
novo acordo global, é de um salto tecnológico nos próximos anos,
possibilitando novas reduções nas emissões nacionais até 2020,
para além daquelas já alcançadas desde 2009. Além disso, o país
é um grande produtor de biocombustíveis e utiliza 46% de fontes
energéticas renováveis, menos poluentes.
Em conclusão, para a Fiesp, as negociações globais precisam evitar,
primeiramente, que qualquer nação ou bloco econômico se utilize
do argumento das mudanças climáticas a fim de promover o
recrudescimento do protecionismo. O desenvolvimento sustentável
dos países deve ser garantido. Outro foco é a manutenção da geração
de energia por fonte hidrelétrica, fundamental na matriz energética
limpa, bem como sua complementação por outras fontes de baixa
emissão – como a eólica e a biomassa a partir do bagaço de cana-deaçúcar – e a redução da energia termelétrica.
Para as COPs 20 e 21, a indústria espera avanços significativos no
combate às mudanças climáticas, o que envolve ambição nas ofertas
de financiamento, de redução de emissões e de ações de adaptação.
A Conferência de Lima terá, então, o papel de estabelecer as bases
para esse novo compromisso – ambicioso e inédito – de combate e
adaptação à mudança do clima. O sucesso dessa Conferência é, sem
sombra de dúvidas, um passo fundamental para garantir qualidade
de vida e conservação sustentável da biodiversidade às gerações
presentes e futuras, especialmente nos países em desenvolvimento e
de menor desenvolvimento relativo.
Joao Guilherme Sabino Ometto
Vice-presidente da FIESP e coordenador do Comitê de Mudanças
Climáticas da entidade
Artigo publicado originalmente no site do International Centre for
Trade and Sustainable Development Link para:
http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/overview
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Brasil apresenta proposta de círculos concêntricos
na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas
A proposta, flexível, acomodaria o interesse de vários países-membros, permitindo às negociações
ganhar novo impulso
O Brasil teve a oportunidade de explicar sua proposta de diferenciação
concêntrica por uma hora e meia para diversos países interessados,
entre os quais os Estados Unidos e a União Europeia. Foram feitas
diversas perguntas sobre o novo modelo, sobretudo em relação aos
critérios de mobilidade dos países nos círculos concêntricos. Ainda
sobre o tema mitigação, o governo manteve a postura de defender
que as negociações se deem sob as bases da Convenção.
A delegação brasileira demonstra otimismo sobre a receptividade
da nova proposta de diferenciação concêntrica, na medida em que
ela é flexível o suficiente para acomodar o interesse de vários paísesmembros e permitir que se passe da fase interminável de negociação
de textos para uma fase de efetiva implementação dos acordos.
O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, demonstra
preocupação com a introdução de novos termos no texto, como
"major economies", por exemplo, o que pode dar margem a uma
interpretação que coloque o País na mesma categoria, e com as
mesmas obrigações, que os desenvolvidos. Na primeira semana de
negociações, ficou evidenciado o hiato entre a ciência e a capacidade
de comprometimento dos países, tanto em termos econômicos
quanto tecnológicos e, principalmente, políticos.

Emissões de GEE
A abertura da COP 20, no dia 1º de dezembro,
foi marcada pelo discurso do novo presidente da
Conferência, o ministro peruano de Meio Ambiente,
Manuel Pulgar Vidal, que pediu a ação dos países
participantes. O discurso do presidente do Painel
Intergovernamental sobre Mudança do Clima
(IPCC), Rajendra Pachauri, enfatizou a necessidade
de redução entre 40% e 70% das emissões globais
de gases de efeito estufa (GEEs) até 2050, tendo
como base os níveis de 1990, e a eliminação total
das emissões até 2100. Essa seria a única alternativa
para limitar o aumento da temperatura global em,
no máximo, 2°C até 2100. Segundo cálculos do IPCC,
o aumento constatado da temperatura global foi de
0,85°C de 1880 a 2012 e as emissões antropogênicas
acumuladas desde o início da era industrial já somam
algo em torno de 2 mil giga toneladas de carbono.
O IPCC e diversas outras entidades consideram que o
limite máximo de aumento da temperatura deve ser,
no máximo, de 1,5°C, e não mais de 2°C, até o final
do século. O próprio IPCC reforça a necessidade de o mundo chegar
ao final do século com emissões líquidas negativas, o que significa
que o planeta deverá sequestrar mais carbono do que emitir.
O anúncio de que os países desenvolvidos já garantiram US$ 10
bilhões ao Fundo Verde para o Clima (GFC), cuja meta anual, a partir
de 2020, é de US$ 100 bilhões, não foi suficiente para destravar as
negociações no âmbito da Plataforma de Durban (ADP). Na reunião
inaugural, os países desenvolvidos buscaram retirar do rascunho
proposto qualquer tipo de comprometimento formal ou metas

intermediárias de aporte de recursos ao Fundo, no período pré2020. A Suíça chamou atenção pelas duras palavras de contestação
a qualquer compromisso vinculante de financiamento no texto do
novo acordo.
Já o Brasil, na reunião técnica sobre mecanismos de mercado, foi
criticado pelas ONGs por afirmar que não há dupla contagem no
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Na prática, a proposta
apresentada pelo Brasil prevê que créditos MDL poderiam ser
utilizados como forma de cumprir parte de futuros compromissos,
o que gera discussões metodológicas. Quanto aos mecanismos de
mercado, a postura brasileira segue a mesma linha: defende os
mecanismos existentes, como o MDL, pelo menos até 2020, e tenta
manter o máximo possível das regras atuais para o período pós-2020.
A posição brasileira no tocante a mecanismos de mercado é um
ponto que exige atenção do setor privado. Na medida em que o novo
acordo poderá trazer metas para os diversos setores da economia, ter
mecanismos de flexibilização que permitam o cumprimento de metas
de forma de custo efetiva, utilizando-se, por exemplo, mecanismos
de mercado de créditos, é uma opção que não pode ser afastada por
completo. Esse ponto deve ser analisado em paralelo à construção
das contribuições nacionalmente determinadas (INDC) que o Brasil
fará à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima (UNFCCC) no 1º semestre de 2015.

O IPCC mostrou-se razoavelmente otimista em relação aos recentes
anúncios de cortes de emissões de GEEs dos EUA, União Europeia e
China, os três maiores emissores globais de GEEs. Há a expectativa de
que esses anúncios impulsionem as negociações. Por outro lado, a
falta de detalhamento do plano chinês e o fato de a meta de redução
norte-americana ter 2005, em que houve o pico de suas emissões,
como ano-base, e não 1990, reduzem a ambição real das propostas.
Equipe Fiesp na COP 20
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Especialistas discutem exigências ambientais do setor
bancário na concessão de financiamentos a empresas

Foto: Helcio Nagamine/Fiesp

O DMA promoveu evento com juristas e especialistas em meio ambiente para discutir as exigências ambientais
na concessão de financiamentos bancários

Foto: Helcio Nagamine/Fiesp
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“O objetivo é conhecer o tema com mais profundidade para orientar
as empresas na obtenção de financiamentos”, explicou Eduardo San
Martin, diretor titular adjunto do DMA, na abertura do evento, realizado no dia 12 de novembro. O diretor titular adjunto do Departamento
Jurídico (Dejur) da Fiesp, Oziel Estevão, defendeu as ações ambientais,
mas ponderou que é preciso pensar melhor sobre
as normas. “Leis têm sido
editadas com exigências
exageradas e dificultam a
atividade empresarial. A
Fiesp e o Ciesp sempre se
preocuparam em cumprir
o que é a ordem legal e são
a favor de melhorar as con- Para Oziel Estevão, diretor adjunto do Dejur, as leis
dições ambientais e sociais. têm sido editadas com exigências exageradas, o que
dificulta a atividade empresarial
A forma como isso é feito é
que precisa ser cuidada e repensada”, afirmou.
Marcelo José Lomba Valença, responsável pela área imobiliária, ambiental e corporativa do escritório de advocacia Aidar SBZ Advogados,
afirmou que a norma 4.327/2014 do Banco Central, que dispõe sobre
as diretrizes para implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras, tinha como objetivo original ordenar as práticas internas para os bancos. “A resolução tem duas
partes: a interna, sobre o que os bancos devem fazer e como se organizar, e as práticas que devem adotar em relação aos
negócios dos clientes dos
bancos”, alertou o advogado, que chamou a atenção
para determinados pontos
da lei. “O Banco Central
não seguiu a tradição americana na questão de os
bancos se protegerem do
Marcelo Valença considera que bancos ganharam
passivo ambiental dos seus
superpoderes para rever, controlar e dar ‘pitacos’ nas
clientes. O que ele está diposturas ambientais dos clientes

Ariett Gouveia, Agência
Indusnet Fiesp
Roberto Dumas Damas, do Banco Itaú BBA, defende
que a questão ambiental deve fazer parte do processo
de análise de crédito

Foto: Helcio Nagamine/Fiesp
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Eduardo San Martin, diretor do DMA, destaca que objetivo da Fiesp é conhecer o tema com
mais profundidade para orientar as empresas

zendo para os bancos é que eles têm superpoderes para rever, controlar e dar pitacos nas posturas ambientais dos seus clientes.”
Com foco no que pode acontecer depois de um dano ambiental, ou
na iminência de que ele ocorra, Daniel Penteado de Castro, advogado
e doutor em direito processual, reforçou a importância das providências preliminares. “Os estudos são fundamentais para ter segurança
caso uma questão se judicialize. Porque, quando já ocorreu o dano,
pode ser que não haja provas de que na época ele tenha sido causado
antes de que eu fosse o responsável pelo negócio.”
Entre as providências preliminares, Castro lista a política de responsabilidade e o gerenciamento de risco socioambiental, a estrutura de
governança e outros mecanismos de monitoramento. “Essas cautelas
assustam, mas o empresário precisa continuar sua atividade. Como
nós temos uma resolução que legitima essa exigência, é importante fazer a lição de casa, o
que pode ser muito útil no
futuro”, ressaltou.
Analisando as cláusulas
da norma 4.327/2014,
Telma Bartholomeu Silva,
advogada de direito ambiental, buscou tranquilizar os empresários e dar
dicas de como lidar com O advogado Daniel Penteado de Castro observa que,
a situação das exigências como há uma resolução que legitima as exigências, é
importante que os empresários façam a lição de casa
ambientais. “O financiador vai avaliar aspectos legais, ou seja, se há algo ilícito, qual o risco
de crédito, a capacidade econômica, a previsão de retorno financeiro
e o risco de reputação, o que inclui a questão ambiental”, salientou.
Em nome dos bancos, o professor e Head da área de risco socioambiental do Banco Itaú BBA, Roberto Dumas Damas, com 25 anos de
experiência no mercado financeiro nacional e internacional, defendeu
que a questão ambiental deve fazer parte do processo de análise de
crédito, levando em conta os princípios de razoabilidade e relevância.
“Se a empresa tem um passivo ambiental escondido e eu vou dar recursos a ela, não estou conduzindo uma diligência adequada na análise de crédito, porque estou correndo riscos, já que esse passivo pode
prejudicar o fluxo de caixa dessa empresa, o que vai impactar no fluxo
de caixa de banco porque que não vou receber de volta”, declarou
ele, que também falou dos riscos à reputação da instituição financeira.
Para o executivo do Banco Itaú BBA, as questões ambientais vão além
de algo meramente ecológico. “Não é razoável, por exemplo, pedir
licença para um capital de giro, mas é razoável pedir licença e ter
ingerência em um projeto
de 20 anos que vai envolver povos indígenas. Isso
é risco de crédito”, destacou.
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Cosema

Plano Diretor de São Paulo tem deficiências que
podem agravar problemas com o trânsito e a água
Candido Malta Campos Filho, professor emérito da USP, critica possíveis consequências do Plano em aspectos
como transporte, meio ambiente e atividade industrial

Foto: Helcio Nagamine/Fiesp

correta, depende do estabelecimento de limites da capacidade de
suporte do sistema de circulação. É preciso casar a lei de zoneamento
com o plano de transporte. Quando a cidade está congestionada,
quer dizer que essas duas coisas estão descasadas”, afirmou.
Para Campos Filho, que foi secretário municipal de Planejamento na
gestão do prefeito Olavo Setúbal (1975-1979), os cálculos desses
limites não foram feitos pela Prefeitura. “O limite tem que ser
equacionado no Plano Diretor, mas não foi. Não podemos aceitar um
plano que agrava o principal problema de uma metrópole”, criticou.
Outra questão levantada pelo professor é o uso de áreas de
mananciais. “Seguindo a proposta de adensamento ao longo das
linhas de transporte coletivo, uma delas avança pelas represas Billings
e Guarapiranga, em direção a Parelheiros. Além disso, está havendo
uma multiplicação das zonas especiais de interesse social.” Para ele, a
mistura desses dois fatores pode fazer com que se perca o manancial
da Guarapiranga.
Campos Filho afirma que plano agrava problemas da cidade e não pode ser aceito

“Há dois grandes problemas sendo agravados pelo Plano Diretor de
São Paulo: o trânsito e a água.” A observação foi feita pelo arquiteto
e urbanista Candido Malta Campos Filho, professor emérito da Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAU/USP), durante reunião realizada no dia 25 de novembro pelo
Conselho Superior de Meio Ambiente (Cosema) da Fiesp.
Na avaliação de Campos Filho, o Plano Diretor, do modo como foi
constituído, vai agravar os principais problemas da cidade. O primeiro
ponto crítico, segundo ele, é a questão do tráfego. “A diretriz de
adensamento ao longo do transporte coletivo, que eu considero

Indústria
Campos Filho defende a proposta de que a indústria tenha uma reserva de área, por não ter condições de arcar com os custos praticados pelo mercado imobiliário. “Na hora em que você permite outros
usos, como a construção de um shopping, a indústria perde. Onde
há indústria, ela continua, mas não é mais possível novas indústrias
ou a expansão das que já existem. O que não é bom nem para o setor
industrial, nem para a cidade”, ressaltou o professor.
Ariett Gouveia, Agência Indusnet Fiesp

Especialista defende ligação urgente do Jaguari
ao Atibainha para evitar falta de água em São Paulo
A escassez de água que atingiu o País em 2014 foi discutida na reunião do Conselho Superior de Meio Ambiente (Cosema) da Fiesp,
realizada no dia 9 de dezembro. Na reunião, coordenada por Walter
Lazzarini, presidente do Cosema, o professor do instituto de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (COPPE/UFRJ), Jerson Kelman, apresentou sugestões para
minimizar os problemas de abastecimento de água enfrentados por
São Paulo em 2014.
Kelman, que acumula experiências em outras regiões do Brasil, considera que uma das obras mais importantes do Plano de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista é a
retirada de água do Jaguari para o Atibainha. “Hoje, São Paulo tem
uma pressão de urgência total. Por isso, o critério fundamental é qual
a obra que pode ser feita de forma mais rápida. E a ligação do Jaguari
ao Atibainha é a mais fácil de ser executada no momento. Essa obra é
urgente para tentar evitar a continuidade do sofrimento em São Paulo em 2016. Porque em 2015 só podemos rezar”, lamentou Kelman.
Segundo o professor, se a obra já existisse, o acréscimo de 5 m³ por
segundo evitaria que São Paulo sofresse com a escassez de água,
como ocorre atualmente. O plano também previa a retirada de água
do rio Paraíba do Sul, mas a medida não foi recomendada por questões políticas. “Se estivéssemos em um país mais ágil e eficaz, a obra
de ligação do Jaguari ao Atibainha já estaria licitada. Estaria sendo
feita porque é urgente”, ressaltou.

Kelman comentou ainda a
possibilidade do aproveitamento da água do rio Juquiá, observando, porém, a
existência de conflito entre
o abastecimento de água
e a produção de energia
elétrica. “São Paulo precisa
de uma torneira que possa abrir em uma situação
emergencial, como a que
ocorreu em 2014. Tem que
ter alguma uma possibili- Kelman defende a ligação do Jaguari ao Atibainha
dade para que venha água
de algum outro lugar”, afirmou, ressaltando que, na questão do rio
Juquiá, a água deveria ser prioritária.
O professor da Coppe também falou sobre o setor elétrico, em especial os altos gastos com combustíveis fósseis para as termoelétricas.
“Precisamos de geração térmica na base, a não ser que a nossa energia fique absurdamente cara. Entre os combustíveis fósseis, o gás
natural é o menos danoso”, afirmou.
Ariett Gouveia, Agência Indusnet Fiesp

Foto: Tâmna Waqued/Fiesp

Para Jerson Kelman, professor de recursos hídricos da Coppe, a obra de ligação já deveria estar licitada para
evitar a continuidade da crise hídrica em São Paulo em 2016
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Contribuições do setor da mineração à segurança pública
e ao meio ambiente são destacadas em reunião na Fiesp
O combate à explosão de caixas eletrônicos e o impacto da ampliação de unidades de conservação foram
temas discutidos em encontro realizado pelo Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração

A contribuição de representantes do
Comin nos grupos de trabalho da Câmara
Ambiental da Mineração também foi
destacada no encontro.
O presidente
da Câmara Ambiental da Mineração,
Marcelo Sampaio, lamentou que, depois
de exaustivo trabalho para compor uma
proposta de norma sobre explosivos, ela
tenha sido indevidamente submetida à
consulta pública, o que veio a retardar a
apreciação e decisão final da presidência da
Cetesb. “Vamos aguardar o resultado dessa
consulta, que pode alterar ou não o texto
proposto. Estamos torcendo para que não
tenham ocorrido mudanças drásticas no
conteúdo”, ressaltou.
O levantamento que está sendo feito junto
aos sindicatos e associações sobre o impacto
Eduardo Machado Luz, coordenador do Comin, Marcelo Sampaio, presidente da Câmara Ambiental da Mineração, e José
da ampliação das unidades de conservação
Fernando Bruno, subsecretário Estadual da Mineração
em regiões ou setores também foi abordado
O subsecretário Estadual da Mineração de São Paulo, José Fernando na reunião. Eduardo Rodrigues Machado Luz, coordenador do
Bruno, detalhou, em reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Comin, destacou que é preciso enxergar novas possibilidades de
Mineração (Comin) da Fiesp, o trabalho que está sendo realizado, contribuição da atividade mineral para o meio ambiente. “Eu acho
com a ajuda do setor de mineração, para inibir a explosão de que um uso tão nobre como o da mineração não existe. Ela é a base
caixas eletrônicos. “A Secretaria da Segurança nos pediu um da infraestrutura, da habitação, do saneamento e poderia também
trabalho técnico para saber como é obtido e utilizado esse contribuir para o melhor uso da água”, comentou. Luz citou como
explosivo. Em reuniões realizadas com o setor de produção, com exemplo o aproveitamento das cavas da mineração para áreas de
algumas empreiteiras, com a polícia e com o setor de inteligência lazer ou armazenamento de água, como pequenas represas. “É um
da Secretaria de segurança, soubemos que 99% dos explosivos uso futuro muito importante”, afirmou.
utilizados nesse crime são de um determinado tipo de artefato: o Yara Kulaif, representante do Departamento Nacional de Produção
estopim espoletado”, informou Fernando Bruno.
Mineral (DPNM), detalhou a visão do DPNM sobre a compatibilização
Segundo o subsecretário, com a ajuda de representantes da cadeia entre área licenciada ambientalmente e a concessão de lavra.
produtiva foi possível redigir uma minuta de um decreto que será As perspectivas sobre o Marco Regulatório da Mineração e a
apresentado ao governador. “Estamos propondo um prazo de 90 continuidade da Frente Parlamentar da Mineração na Assembleia
dias para o fim do estoque desse explosivo e, a partir de então, seria Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados também foram
autorizado o uso do explosivo somente com dispositivo eletrônico, comentadas na reunião.
que já é utilizado pela maior parte das empresas do setor de O encontro contou com a
mineração”, explicou.
participação de representantes
Na reunião, realizada no dia 27 de novembro, Fernando Bruno do Sindicato dos Mineradores
também destacou os contatos que o setor tem tido com a Fundação de Calcário (Sindical), Associação
Florestal e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Brasileira de Cimento Portland
Artístico e Turístico (Condephat), o que tem contribuído para que (ABCP), Associação Nacional
esses órgãos ampliem conhecimentos sobre a importância e as das Entidades de Produtores
necessidades da atividade de mineração para o meio ambiente e de Agregados para Construção
também para o desenvolvimento econômico e regional.
Civil (Anepac), Associação dos José Fernando Bruno destacou que
O subsecretário destacou ainda que os diálogos realizados com Mineradores de Areia do Vale proposta prevê prazo de 90 dias para o
fim do estoque do explosivo espoletado
os prefeitos, no sentido de sensibilizá-los sobre a inclusão do do Ribeira e Baixada Santista
Ordenamento Territorial Geomineiro (OTGM) nos planos diretores, (Amavales) e Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para
têm sido positivos e que, apesar das polêmicas, podem contribuir Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer).
para as melhores práticas da mineração no Estado de São Paulo.
Dulce Moraes, Agência Indusnet Fiesp

Foto: Tâmna Waqued/Fiesp

Foto: Tâmna Waqued/Fiesp

Câmara Ambiental da Mineração
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Crise hídrica

ANA vai implementar restrições de
uso de água na bacia do rio Piracicaba
Resolução prevê redução de 20% do volume diário outorgado para abastecimento público
e de 30% para captação industrial e irrigação
Estiagem
Com base em gráficos e mapas,
Thomas mostrou que a região
Sudeste, especialmente em uma
área que engloba parte dos estados
de São Paulo e de Minas Gerais,
passa pela pior estiagem dos
últimos 84 anos, quando começou
a medição. Até então, o ano mais
seco havia sido o de 1953, informou
o superintendente adjunto. “Neste
ano, as vazões estiveram abaixo do
pior registro da história”, ressaltou.
Thomas destacou que não houve
recuperação em outubro, mês em
Thomas: medida visa a evitar falta
que costuma haver uma mudança no Patrick
de água na bacia do Piracicaba
comportamento das chuvas.
Segundo o superintendente adjunto
da ANA, para que o Sistema Cantareira tenha as mesmas condições
observadas no dia 1º de maio deste ano, será preciso que as chuvas
nos próximos meses registrem ao menos 80% da vazão média histórica.
“Temos sempre de estar preparados para o pior cenário, que é o da não
recuperação”, alertou.
Juan Saavedra, Agência Indusnet Fiesp

Dicas e sugestões para o gerenciamento da crise hídrica
A água é um recurso natural de grande importância para a indústria. Práticas de reúso, reciclagem e uso
eficiente desse insumo nos processos produtivos são conhecidas há muitos anos pelo setor. Entretanto,
com o agravamento da escassez, medidas adicionais para enfrentamento da crise de disponibilidade
hídrica devem ser avaliadas de forma a garantir no mínimo: a segurança de processos quentes, sistemas
de incêndios e outros que ofereçam algum perigo. A Fiesp e o Ciesp disponibilizaram materiais em
seus sites com dicas e sugestões para o gerenciamento da crise, algumas das quais estão descritas nos
quadros abaixo.

Fonte: http://www.fiesp.com.br/agua

I- Conhecer o uso da água na empresa
para reduzir, reciclar e reusar

II- Dicas para redução do consumo
de água

• Realize o balanço hídrico da empresa;
• Avalie os ganhos e eficiência dos projetos
implementados;
• A atividade que está consumindo água é
realmente necessária?
• É possível utilizar água de qualidade inferior?
• É possível reutilizar o efluente/ águas
servidas?
• Há alternativa com viabilidade técnica
e econômica?

• Evite jatos intensos, elimine vazamentos;
• Evite limpeza desnecessária;
• Reúse e recicle a água de lavatórios ou
enxagues;
• Utilize fonte alternativa de refrigeração,
onde for apropriado;
• Desligue o fornecimento de água quando
não estiver em uso;
• Realize treinamentos, divulgação,
reconhecimento de boas práticas.

III- Plano de contingência
• Operação de estação de tratamento de água
(ETA) própria.
• Aumente a capacidade de armazenamento
de água;
• Realize estudos para solicitação de
perfuração de poços profundos;
• Utilize água de reúso interna e externa;
• Realize estudos de reciclagem ou reúso de
água e efluentes para curto prazo;
• Acompanhe as informações do comitê de
bacias na região;
• Pesquise boas práticas já adotadas em
regiões com escassez de água.

Foto: Beto Moussalli/Fiesp

A Agência Nacional de Águas (ANA) deverá anunciar em breve uma
resolução que vai restringir o uso das águas na bacia do rio Piracicaba.
Patrick Thadeu Thomas, superintendente adjunto da Superintendência da
Regulação da ANA, informou, em reunião realizada na Fiesp no dia 10
de dezembro, que a medida, em fase de preparativos finais pelo órgão
regulador, prevê uma redução de 30% do volume diário outorgado para
uso industrial. Para o abastecimento público ou uso animal, a redução
prevista é de 20% do volume diário outorgado. Para a irrigação, a redução
também é de 30%. Com a medida, os demais usos ficam suspensos,
exceto para a aquicultura.
“O pior cenário a ser evitado é a falta de água”, explicou o superintendente
adjunto da ANA. Segundo ele, os níveis de água no rio Piracicaba variam
muito e, por isso, a regra será aplicada de acordo com as vazões de
referência em quatro regiões com postos fluviométricos de controle: Alto
Atibaia, Baixo Atibaia, Camanducaia e Jaguari. “Se o nível de vazão baixar,
a regra entra em vigor. Choveu, para a regra. Parou de chover, a regra
entra em vigor”, exemplificou Thomas.
A primeira recomendação do superintendente adjunto da ANA é a de
adaptar as captações à flutuação do rio, implementando um sistema
de captação flutuante. “Há várias formas de a engenharia adaptar a
captação”, afirmou. Ele informou que a captação acima de 10 litros
por segundo tem que ter registro de medição. No caso de usuários com
menos de 10 litros por segundo, a suspensão da captação ocorrerá por
horários: das 7 às 13 horas nas captações para uso industrial e das 12 às
18 horas para uso em irrigação ou dessedentação animal. As empresas
devem fazer o controle por planilhas e a fiscalização poderá ocorrer a
qualquer momento.
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Inscrições para o 10º Prêmio Fiesp de Conservação
e Reúso de Água podem ser feitas até 23 de janeiro
O prazo de inscrição de projetos no Prêmio Fiesp de Conservação
e Reúso de Água foi prorrogado para o dia 23 de janeiro de 2015.
Esta será a 10ª edição do prêmio, que será entregue às empresas
vencedoras em 24 de março de 2015, em comemoração ao Dia
Mundial da Água.
O Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de Água tem como
objetivo reconhecer e homenagear ações do setor industrial
que gerem benefícios ambientais, econômicos e sociais. Podem
concorrer à premiação projetos implementados para a promoção
do uso eficiente de água, visando à redução do consumo e do
desperdício. Há duas categorias de premiação: empresas de
micro/pequeno porte e médio/ grande porte. As inscrições são
gratuitas. Serão premiados três projetos finalistas em cada uma
das categorias.
As informações necessárias para participação e inscrições podem
ser obtidas no endereço www.fiesp.com.br/premioagua

Normas Técnicas

Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental ABNT (CB-38)
O CB-38 é o Comitê da Associação Brasileira de Normas Técnicas, espelho do Comitê Técnico 207 - Gestão Ambiental (TC
207) da ISO (International Organization for Standardization), que desenvolve a série de normas internacionais sobre gestão
ambiental, da qual a FIESP é membro. A seguir, são apresentadas as normas que estão atualmente em discussão na ISO (TC
207) e nos subcomitês (SC) do CB-38, bem como estágios de elaboração em que se encontram.

Consulta nacional

Publicações ABNT

O projeto ABNT NBR ISO 14031 - Gestão ambiental - Avaliação
de desempenho ambiental - Diretrizes, referente ao ABNT/CB-038
Gestão Ambiental, está em consulta nacional até 27/12/2014.
www.abntonline.com.br/consultanacional/

ISO/PC 277 – ABNT/Comissão de Estudos
Especial 277
ISO/CD.3 20400 Sustainable Procurement (Compras Sustentáveis)
A norma sobre compras sustentáveis permanecerá no estágio CD,
indo para a sua terceira versão neste estágio (CD.3).

A ABNT publicou, em 28 de novembro, a norma ABNT NBR ISO
50002:2014 - Diagnósticos energéticos - Requisitos com orientação
para uso.

Reunião do comitê gestor
Em 28 de novembro, o DMA participou da reunião do Comitê
Gestor do CB-38, realizada no Rio de Janeiro (RJ). Os coordenadores
dos subcomitês apresentaram relatos sobre os trabalhos em
desenvolvimento, com destaque para a apresentação realizada pelo
representante da Siemens, Flavio Ideal, sobre o andamento da revisão
da ISO 14001. Os comentários brasileiros sobre a versão DIS (draft
of international standard) da norma foram encaminhados à ISO em
novembro. Em fevereiro de 2015, no Japão, será realizada reunião
com todos os países para a análise dos comentários.

Processo de elaboração das normas ISO
Proposta de novo
item de trabalho
NP

Rascunho de
trabalho
WD

Rascunho de
comitê
WD
CD

Rascunho de
norma
DIS

Rascunho final
de norma
FDIS

Publicação da
norma
FDIS
ISO
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Notas informativas

Acordo setorial é assinado com setor de lâmpadas Governo veta artigo sobre resíduos sólidos na MP 651
A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e entidades
representativas do setor de lâmpadas fluorescentes de vapor de
sódio, de mercúrio e de luz mista assinaram em 27 de novembro,
em Brasília, acordo setorial que estabelece a logística reversa desses
produtos. O acordo é válido por dois anos, contados a partir da
assinatura. Ao final desse período, haverá uma revisão a fim de
serem incorporados os ajustes que se fizerem necessários para o
seu bom funcionamento e ampliação para o restante do País. O
acordo prevê responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos e propicia que os materiais, depois de usados, possam
ser reaproveitados. A proposta passou por consulta pública e
aprovação do Comitê Orientador para a Implantação da Logística
Reversa (CORI).
Fonte: http://www.mma.gov.br

Treinamento internacional sobre POPs e mercúrio
Na qualidade de Centro Regional para a Convenção de Estocolmo
(CRCE) sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) para a região da
América Latina e Caribe, a Cetesb promoveu, de 1° a 5 de dezembro,
o treinamento internacional sobre “Determinação e Monitoramento
de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) e de Mercúrio (Hg) em
Matrizes Ambientais e Biológicas". O treinamento, realizado na Escola
Superior da Cetesb e laboratórios da companhia, tem por objetivo
fortalecer a capacidade analítica dos países da América Central, sendo
resultado de um projeto da Cetesb/CRCE aprovado pelo Secretariado
das Convenções de Basileia, Roterdã e Estocolmo, no âmbito do Small
Grant Programme (SGP), administrado pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Oito técnicos e especialistas
de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá e República Dominicana participaram do curso.
Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br

O presidente da República em exercício, Michel Temer, vetou do
texto da Medida Provisória 651, convertida, no dia 14 de novembro,
na lei 13.043, o artigo que prorrogava por quatro anos o prazo para
que os municípios implementem a Política Nacional de Resíduos
Sólidos. De acordo com a lei, que entrou em vigor em 2010, os
municípios tinham um prazo de dois anos para a elaboração do
Plano Municipal de Resíduos Sólidos e de quatro anos para dar
uma destinação ambientalmente adequada aos resíduos sólidos,
acabando assim com os chamados "lixões". Os prazos já acabaram e
várias prefeituras não conseguiram implementar o plano, correndo
o risco de serem enquadradas em crime ambiental. Durante a
votação da MP no Congresso, foi incluído um artigo que ampliava
o prazo para oito anos. Mas, após a aprovação do texto, houve um
acordo de lideranças parlamentares para que o governo vetasse o
artigo e fosse apresentada uma nova solução.
Fonte: http://www.em.com.br

Cetesb interdita aterro em Campos do Jordão
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) interditou
o aterro de Campos do Jordão (SP). O local, usado para o despejo
de entulho, foi fechado por descumprimento de exigências do
órgão ambiental. O aterro, localizado no bairro de Santa Cruz,
mantinha quantidade de entulho acima da capacidade. De acordo
com a Cetesb, a prefeitura teve prazo de um ano para cumprir as
exigências técnicas no local, entre as quais apresentar relatório
de investigação de gás e da instabilidade dos resíduos e cotas
dos taludes.
Fonte: http://g1.globo.com

Fiesp apresenta na Fimai serviços e ações ambientais

Agência Indusnet Fiesp

Foto: Beto Moussali/Fiesp

Um seminário sobre cidades sustentáveis e oportunidades de
cooperação entre a França e o Brasil, bem como debates e
apresentações sobre termoelétricas, marcaram a XVI Fimai - Feira
Internacional de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade. Além
de apoio institucional, a Fiesp montou um estande na feira, realizada
de 11 a 13 de novembro, em São Paulo, para apresentar serviços e
ações realizadas pela entidade.
Mario Hirose, diretor do DMA, participou da solenidade de abertura
da exposição, considerada a mais importante feira do setor de meio
ambiente industrial na América Latina. No evento, especialistas,
investidores e empresários nacionais e internacionais tiveram
a oportunidade de conhecer inovações tecnológicas e práticas
ambientais bem-sucedidas.
Estande da Fiesp na Fimai apresentou ações e serviços da entidade

Resíduos sólidos e o setor industrial
O DMA, representando a Confederação Nacional da Indústria (CNI), presidiu o painel “A Política Nacional de Resíduos Sólidos e seus avanços no
setor industrial”. O painel, realizado no XVI Seminário Internacional de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade (Simai), em 12 de novembro,
abordou temas relacionados às questões legislativas, ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, logística reversa de eletroeletrônicos e de
veículos e a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na gestão de resíduos sólidos.
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Fóruns Ambientais

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
Plano Nacional de Recursos Hídricos
A revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos e a minuta de
resolução que estabelece as prioridades a serem contempladas nos
planos plurianuais para o período 2016-2019 foram os temas das
reuniões realizadas pela Câmara Técnica nos dias 6 e 7 de novembro,
em Brasília (DF).

Câmara Técnica de Cobrança
A sustentabilidade financeira das entidades delegatárias foi discutida
em reunião realizada pelo GT Entidades Delegatárias, em Maceió (AL),
no dia 24 de novembro. O objetivo do grupo é fornecer subsídios para
a elaboração de um parecer sobre o tema, considerado prioritário pelo
Conselho Nacional.

Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema)
Comissão Processante e de Normatização
O relatório final referente ao recurso especial referente ao Processo
Cetesb 041/00100/13 foi votado no dia 5 de novembro, durante
reunião da Comissão Temática Processante e de Normatização
do Consema.
Em 12 de novembro, em nova reunião, os membros da Comissão
votaram o relatório final referente ao processo SMA 696/12, que trata
da municipalização do licenciamento ambiental.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH)

GT Enquadramento
A agenda de trabalho do GT e os encaminhamentos para reportar os
trabalhos ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos foram analisados
em reunião realizada no dia 10 de novembro.
Em 17 de novembro, em nova reunião, foram discutidas a agenda
de trabalho e os aspectos prioritários que deverão fazer parte das
diretrizes para o enquadramento no Estado de São Paulo.

Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp
Resíduos sólidos e áreas contaminadas
O DMA participou, no dia 18 de novembro, de reunião do grupo
de trabalho de resíduos sólidos e áreas contaminadas do Conselho
Superior de Meio Ambiente (Cosema) da Fiesp. Na reunião, foi
apresentado o estado da arte nos níveis federal, estadual e municipal
dos temas relacionados a resíduos sólidos e áreas contaminadas.

Gases de efeito estufa
Emissões brasileiras
O Observatório do Clima promoveu, no dia 19 de novembro, seminário
com o objetivo de apresentar os dados de emissões brasileiras de gases
de efeito estufa, atualizados, ampliados e detalhados, dos setores de
energia, agricultura, mudança de uso da terra, resíduos e processos
industriais no período de 1970 a 2013. O seminário contou com uma
reunião técnica de apresentação e discussão da metodologia de cálculo
do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG)
para os diferentes setores.

Câmara Técnica de Planejamento

Inventários corporativos

O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, ano base 2012,
foi apresentado em reunião realizada no dia 3 de novembro, em
São Paulo (SP).

O DMA promoveu, nos dias 5 e 6 de novembro, em São Paulo
(SP), o evento “Capacitação em Inventários Corporativos - Gases de
Efeito Estufa”. Realizado em parceria com a Confederação Nacional
da Indústria (CNI), o evento integra o programa de preparação de
empresas para a elaboração de um inventário de gases de efeito estufa
(GEE), primeiro passo para uma organização estabelecer um processo
de gestão das suas ações.

Câmara Técnica de Águas Subterrâneas
Os encaminhamentos do GT Guarani e as propostas de atividades
para 2015 foram apresentados em reunião realizada no dia 19
de novembro.

Câmara Técnica de Cobrança
O relatório de fundamentação da cobrança pelo uso da água na Bacia
Hidrográfica do Alto Paranapanema (Alpa) foi analisado no dia 4 de
novembro, em reunião realizada em São Paulo (SP).

GT Cobrança
As condicionantes e os critérios visando à elaboração de uma
deliberação sobre o reajuste de preços para a cobrança pelo uso da
água foram discutidos no dia 11 de novembro, em reunião realizada
pelo GT-Cobrança, da Câmara Técnica de Cobrança (CT-Cob), em São
Paulo (SP). O tema voltou a ser discutido pelo GT em nova reunião
realizada no dia 17 de novembro.
Em 18 de novembro, o GT apresentou aos representantes dos Comitês
das Bacias Hidrográficas as sugestões da Câmara Técnica de Cobrança
e o cronograma proposto para as próximas reuniões conjuntas sobre as
condicionantes e os critérios visando à construção de uma deliberação
sobre o reajuste de preços para a cobrança pelo uso da água.

Mitigação no setor químico
A identificação de oportunidades de participação de empresas no
estudo de mitigação de gases de efeito estufa no segmento químico do
Estado de São Paulo foi o tema do workshop “Cenários de Mitigação
de Gases de Efeito Estufa”, organizado pela Associação Brasileira
da Indústria Química (Abiquim) em parceria com a Cetesb e o BID.
O evento, realizado no dia 3 de novembro, em São Paulo (SP), teve
como objetivo contribuir para a redução da intensidade de carbono
na indústria química, assegurando sua competitividade e crescimento.

Rede Brasileira do Pacto Global
Desenvolvimento sustentável
As oportunidades para atuação das empresas no contexto da nova
agenda de desenvolvimento sustentável foram apresentadas no
Encontro Anual da Rede Brasileira do Pacto Global. O evento, realizado
em 4 de novembro, teve como foco a inovação e a liderança. Georg
Kell, diretor-executivo do United Nations Global Compact, e Jorge
Chediek, representante-residente da ONU e coordenador-residente do
PNUD no Brasil, participaram do encontro.
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Precificação de emissões
O papel de instrumentos de precificação de emissões em políticas de
mitigação foi discutido em oficina realizada no dia 4 de novembro pelo
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas
(GVCes). O evento, que contou com a participação de representantes
do setor privado, integra um conjunto de atividades desenvolvidas no
âmbito de projeto contratado com o GVCes pela Secretaria de Política
Econômica do Ministério da Fazenda.

Dioxinas e furanos
Representantes de sindicatos e associações de vários segmentos
industriais participaram, no dia 3 de novembro, de reunião organizada
pelo DMA para discutir o documento “Roteiro para Avaliação de Risco
à Saúde Humana por Exposição a Emissões Atmosféricas de Dioxinas e
Furanos”. O documento permaneceu em consulta pública, no site da
Cetesb, até o dia 7 de novembro.

Produção e consumo sustentáveis
O seminário “Produção e Consumo Sustentáveis”, realizado no dia 6
de novembro, na sede da Fiesp, integra uma série de debates sobre o
primeiro ciclo do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis
(PPCS), elaborado em 2011 pelo Ministério do Meio Ambiente. O PPCS
faz parte do compromisso assumido pelo Brasil, em 2007, no Processo
de Marrakesh, sob a coordenação do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma) e do Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (Undesa). O encontro, que
contou com a presença de autoridades e especialistas na área de meio
ambiente e sustentabilidade, fornecerá subsídios para a revisão do
PPCS e implantação do segundo ciclo do plano, que irá de 2015 a
2018. O seminário, que contou com o apoio da Fiesp, é uma realização
do Instituto Cidade Sustentável (ICS) em parceria com o Ministério do
Meio Ambiente (MMA) e Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Guia de produção e consumo sustentáveis
Em 6 de novembro, foi realizada pela Fiesp, em parceria com o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), uma reunião com a
participação de parceiros para discussão do draft do Guia de produção
e consumo sustentáveis: oportunidades e instrumentos para o setor de
negócios.

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
O DMA ministrou palestra sobre a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, no workshop Embalagem & Sustentabilidade, promovido pelo
Instituto de Embalagens, no dia 5 de novembro.

Economia circular e ecodesign
Os conceitos de economia circular e ecodesign, bem como estudos
de caso sobre como esses conceitos estão sendo aplicados na Europa,
foram apresentados em evento realizado pela Cetesb no dia 5 de
novembro. No evento, organizado em parceria com o Consulado Geral
Britânico em São Paulo e com a UK Trade & Investment, também foram
apresentadas as políticas públicas estaduais que fazem interface com
o tema, como a Política Estadual de Resíduos Sólidos e o Programa de
Compras Públicas Sustentáveis

Inclusão dos catadores
Os procedimentos tributários, a emissão de notas fiscais e o trânsito
financeiro das cooperativas em regime especial que operam nas
centrais municipais de triagem foram discutidos em reunião do
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Logística Reversa e Inclusão
dos Catadores. Na reunião, realizada no dia 11 de novembro, em
São Paulo (SP), também foi discutida a revisão da Resolução 28 da
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Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb). Em 19 de
novembro, em reunião extraordinária do Conselho Gestor, foi realizada
a apresentação final sobre os procedimentos a serem adotados no
âmbito do Fundo, cooperativas e agente operador. O DMA é membro
titular do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Logística Reversa e
Inclusão dos Catadores.

Exigências ambientais em financiamentos
A responsabilidade ambiental dos órgãos financiadores, conforme
norma do BACEN 4.327/14, foi discutida em evento promovido
pelo DMA no dia 12 de novembro. A norma dispõe sobre diretrizes
que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação
da política de responsabilidade socioambiental pelas instituições
financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central
do Brasil.

Mudanças climáticas
As diferentes iniciativas orientadas a estruturar cenários de emissões
de gases de efeito estufa e as alternativas de mitigação/adaptação, de
forma a contribuir na condução da Política e do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima, foram discutidas em reunião do Fórum Brasileiro
de Mudanças Climáticas, realizada no dia 17 de novembro, em Brasília
(DF). A proposta da reunião foi a identificação de convergências e
complementaridades possíveis de registro.

Encontro Paulista de Biodiversidade
As iniciativas na gestão da biodiversidade, a produção sustentável
e alternativas econômicas para áreas com restrições ambientais,
a conservação da biodiversidade, a restauração ecológica e a
conservação de espécies da fauna ameaçadas de extinção foram temas
debatidos durante o VI Encontro Paulista de Biodiversidade (EPBio).
O evento, realizado nos dias 24 e 25 de novembro, foi promovido
pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN) da
Secretaria de Meio Ambiente (SMA).

Água: da abundância à escassez
O DMA proferiu palestra sobre autossuficiência hídrica, no dia 24
de novembro, em seminário promovido pela Câmara de Comércio e
Indústria Brasil-Alemanha. No evento, foi discutida a atual situação de
escassez hídrica no Estado de São Paulo.

Mercado ambiental brasileiro
A aquisição e a edificação em áreas contaminadas em processo de
reutilização foi o tema central do painel “O que mudou um ano e
meio após a publicação do decreto estadual 59.263/2011”. O painel,
que contou com a participação do DMA, integrou a programação
do evento “Mercado ambiental brasileiro”, promovido, no dia 25 de
novembro, pela Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e
Engenharia Ambiental (Aesas). Participaram do evento representantes
do Ministério Público Estadual, da Cetesb, do Sindicato das Empresas
de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais
e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), da Secretaria do Verde do
Município de São Paulo e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
Comissão de Estudos ISO 14001
Em 13 de novembro, a ABNT promoveu reunião para discussão
dos comentários sobre a versão DIS (draft internacional standard)
da futura norma ISO 14001 – Requisitos com orientações para uso.
Na reunião, foram definidos os comentários brasileiros. A Comissão
votou pela evolução da norma para o estágio FDIS (final draft
internacional standard).

Informativo Ambiental do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp e Ciesp | Edição 100 - Dezembro de 2014

Comissão de Estudos ISO 14004
Os comentários sobre a versão CD da futura norma ISO 14004 Sistemas de gestão ambiental – Diretrizes gerais, princípios, sistema
e técnicas de apoio, que orientará a aplicação da ISO 14001, foram
analisados em reunião realizada pela ABNT no dia 24 de novembro.
Foram definidos na reunião quais comentários serão encaminhados
como posicionamento do Brasil.

Ciesp Alta Paulista
Núcleo de Jovens Empreendedores
O Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp Alta Paulista (SP)
promoveu, no dia 4 de novembro, o evento “Happy Bussiness –
Oportunidades de negócios com descontração”.
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Cades de Marília
O Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES)
de Marília discutiu, em reunião realizada no dia 5 de novembro, temas
ambientais relevantes para a região.

Condema de Botucatu
O DMA participou, no dia 19 de novembro, de reunião realizada pelo
Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comdema) de Botucatu.

APA Piracantareira
A proposta de pré-zoneamento da Área de Proteção Ambiental - APA
Piracantareira, que irá compor o plano de manejo da unidade, foi discutida
em reunião realizada no dia 19 de novembro, em Campinas (SP).

Comitês de Bacias Hidrográficas
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ)
Atividades emergenciais
A avaliação das atividades emergenciais e apresentação das propostas
para 2014 foram os temas da reunião realizada pelo Grupo Técnico
de Estiagem em Piracicaba (SP), no dia 5 de novembro.

Tratamento de resíduos
O parecer técnico do GT Empreendimentos sobre as obras de
implantação da Central de Tratamento e Destinação de Resíduos
(CTDR) em Amparo (SP) foi aprovado no dia 7 de novembro, em
reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) realizada
em Jundiaí (SP). Na reunião, também foi aprovada a proposta de
indicação de empreendimentos suplentes do exercício de 2014 para
recebimento de recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos (Fehidro)/Cobranças PCJ do exercício de 2015.

Restrição de captação
A proposta do setor industrial para a restrição de captação nas
outorgas foi analisada e aprovada em reunião realizada pelo GT
Estiagem no dia 11 de novembro, em Campinas (SP). A proposta
será apresentada à Agência Nacional de Águas (ANA).

Recuperação do Cantareira
No dia 18 de novembro, em reunião realizada com a Agência
Nacional de Águas, em Campinas, foi apresentada a proposta
da indústria e dos demais usuários de águas para a restrição de
captação de água nas bacias dos rios Jaguari e Atibaia. A medida
visa a aumentar a disponibilidade de água nos rios para começar
a recuperação do volume de reserva do Sistema Cantareira para
enfrentamento do próximo período de estiagem, que terá início em
abril de 2015.

Esgotamento sanitário
A Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) analisou, em reunião
realizada no dia 17 de novembro, em Piracicaba (SP), a solicitação de
abatimento do valor DBO 2014, que permite aos tomadores reduzir
o valor a pagar pelos recursos tomados através das cobranças pelo
uso da água com obras em esgotamento sanitário. Na reunião, foi
aprovado o plano de trabalho e previsão orçamentária da Fundação

Agência das Bacias PCJ para 2015 e o relatório de situação PCJ
2014, ano-base 2013.

Alto Tietê (CBH-AT)
Redução da demanda hídrica
O Grupo de Trabalho da Gestão da Demanda, em reunião realizada
com a direção do Comitê do Alto Tietê, no dia 4 de novembro, em
São Paulo (SP), deu andamento ao plano aprovado de elaboração
de ações para redução da demanda hídrica.

Alinhamento de ações
Em reunião realizada no Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp–Oeste), em São Paulo (SP), no dia 12 de dezembro,
foram listadas as ações a serem discutidas na próxima reunião de
diretoria do Comitê, visando ao alinhamento dos assuntos a serem
apresentados na reunião plenária de dezembro.

Monitoramento hidrológico
O Grupo de Trabalho de Estruturação da Câmara Técnica de
Monitoramento Hidrológico (GT-CTMH) concluiu, em reunião
realizada no dia 14 de novembro, em São Paulo (SP), as discussões
sobre as atribuições e composição da Câmara. As conclusões serão
apresentadas na reunião plenária de dezembro do Comitê.

Paraíba do Sul (CBH-PS)
Transposição das águas
A proposta de deliberação do Comitê, com condicionantes para a
outorga de implementação do projeto de transposição das águas da
represa do Jaguari para a represa Atibainha, do Sistema Cantareira,
foi consolidada em reunião realizada pelo GT Uso da Água no dia
10 de novembro, em Taubaté (SP).

Serviços ambientais
O projeto contratado pelo Comitê para estudar e propor diretrizes
para o pagamento por serviços ambientais (PSA) foi apresentado
em reunião realizada pela Câmara Técnica de Planejamento (CTPlan), na cidade de Taubaté (SP), no dia 11 de novembro.

Informativo Ambiental do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp e Ciesp | Edição 100 - Dezembro de 2014

Paranapanema (CBH-Paranapanema)
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Turvo/Grande (CBH-TG)

Notas técnicas

Relatório de Situação

O Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano Integrado de
Recursos Hídricos se reuniu, no dia 14 de novembro, em Presidente
Prudente (SP), para discussão das notas técnicas da etapa
de diagnóstico.

O diagnóstico de 2014 foi discutido em reunião do Grupo de
Trabalho Relatório de Situação realizada em 10 de novembro, em
São José do Rio Preto (SP).

Plano de trabalho
O plano de trabalho e a agenda de atividades do CBH-Paranapanema
para 2015 foram avaliados em reunião realizada pela Câmara
Técnica Institucional e Legal (CTIL) no dia 14 de novembro, em
Presidente Prudente (SP).

Alto Paranapanema (CBH-Alpa)

Fehidro 2014
A Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento dos Recursos
Hídricos discutiu, em reunião realizada no dia 10 de novembro,
em São José do Rio Preto (SP), os critérios do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (Fehidro) 2014 e a revisão do estatuto das
câmaras técnicas.

São José dos Dourados (CBH-SJD)

Relatório de situação

Fehidro 2015

Em 4 de novembro, a Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e
Saneamento (CT-PAS) deu início a discussões para a elaboração do
relatório de situação.

Os critérios do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) 2015
foram discutidos em reunião realizada pela Câmara Técnica de
Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos no dia 11 de
novembro, em Santa Fé do Sul (SP).

Médio Paranapanema (CBH-MP)
Processo de cobrança
A Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento
(CT-PAS), analisou, em reunião realizada no dia 12 de novembro,
em Marília (SP), o processo de cobrança no CBH-MP e aprovou o
relatório de situação 2014. Na reunião, foi discutido o processo
de cadastramento e eleição dos representantes que integrarão o
Comitê no biênio 2015/2016.

Pontal do Paranapanema (CBH-PP)
Gás de xisto
Moção referente à manifestação contrária ao início de qualquer
trabalho visando à exploração de gás não convencional (gás
de xisto) sem estudos de impactos ambientais foi discutida em
reunião plenária realizada no dia 21 de novembro, em Presidente
Prudente (SP).

Baixada Santista (CBH-BS)
Relatório de situação
A Câmara Técnica de Planejamento e Gestão (CT-PG), em reunião
realizada no dia 5 de novembro, em Santos (SP), avaliou o relatório
de situação e a deliberação do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Alto Tietê, que trata dos limites da Área de Proteção e Recuperação
dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras (APRM-ATC), suas áreas de
intervenção e diretrizes.

Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT)
Captação de água
A captação de água no ribeirão Lavapés, no município de Botucatu,
com proposta de reenquadramento de classe, foi analisada em
reunião das câmaras técnicas realizada no dia 3 de novembro. No
encontro, foi discutida a escassez hídrica na região.

Aguapeí-Peixe (CBH-AP)
Processo de cobrança
O processo de cobrança no CBH-AP foi discutido em reunião
realizada pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CTPA) no dia 11 de novembro, em Marília (SP). Na reunião, foi
aprovada a minuta final do relatório de situação 2014 e discutidos
o cadastramento e a eleição dos representantes que integrarão o
Comitê no biênio 2015/2016

Tietê Batalha (CBH-TB)
Cronograma de trabalho
O Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano de Bacia discutiu
o cronograma de trabalho em reunião realizada no dia 12 de
novembro, em Novo Horizonte (SP).

Rio Grande (CBH-Grande)
Termo de referência
Em reunião realizada no dia 13 de novembro, em Ribeirão Preto (SP),
a Câmara Técnica Institucional e Legal (CT-IL) discutiu o regimento e
proposta de alteração do termo de referência.

Comitês de bacias hidrográficas discutem
a gestão integrada em encontro nacional
A identificação de oportunidades e desafios para a promoção da
gestão integrada das águas foi o tema do XVI Encontro Nacional
de Bacias Hidrográficas do Brasil (Encob), realizado de 24 a 28 de
novembro, em Maceió (AL). No encontro, que teve como tema
“O comitê de bacia hidrográfica como articulador político das
águas”, foi discutida a gestão integrada, de forma participativa
e descentralizada, de modo a apontar para a sociedade a efetiva
sustentabilidade dos recursos hídricos.
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Legislação Ambiental

Legislação Ambiental -Diplomas Legais Recentes
Federal

Estadual (SP)

Resolução conjunta ANA/DAEE nº 1672, de 17 de novembro
de 2014
Altera o art. 3º da Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 910, de 7/07/2014,
autorizando a utilização de volumes armazenados nos reservatórios
dos aproveitamentos que constituem o Sistema Equivalente situados
em níveis inferiores aos mínimos operacionais descritos no Anexo II da
Portaria DAEE nº 1213, de 2004, até os limites estabelecidos.

Decreto nº 60.919, de 26 de novembro de 2014
Altera e revoga dispositivos do Decreto nº 60.070, de 15/01/14, que
regulamenta os procedimentos relativos à compensação ambiental de
que trata o artigo 36 da Lei federal nº 9.985, de 18/07/00.

Resolução Ana nº 1624, de 3 de novembro de 2014
Estabelece o uso do Manual da Marca da Rede Hidrometeorológica
Nacional no âmbito de todas as parcerias institucionais da Agência
Nacional de Águas.
Instrução Normativa DPFR nº 48, de 27 de outubro de 2014
Dispõe sobre os prazos e procedimentos para apresentação de
defesa da autuação e interposição de recurso contra notificações da
autuação e penalidades por infrações ao Regulamento para Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos.

Projetos de lei (PL)
PLC nº 99/2014
Altera o art. 73 da Lei nº 9.605, de 12/02/98, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente – Lei de Crimes Ambientais, para especificar
a destinação dos valores arrecadados em pagamento de multas por
infração ambiental.
PL nº 8118/2014
Altera a Lei nº 9.605, de 12/02/98, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, estabelecendo critérios para a punição e apreensão
de instrumentos utilizados em atividades lesivas ao meio ambiente,
quando o agente a praticar em atividade profissional, artesanal, de
subsistência ou em estado de necessidade.
PL nº 8062/2014
Dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta o inciso IV do §
1º do art. 225 da Constituição Federal, revogando o parágrafo único
do art. 67 da Lei nº 9.605, de 1998 e o item 1.1 - Licença Ambiental
ou Renovação, da Seção III - Controle Ambiental, do Anexo VII da Lei
nº 9.960, de 2000.
PLS nº 288/2014
Altera a Lei nº 9.433, de 8/01/97, que institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13/03/90, que modificou
a Lei nº 7.990, de 28/12/89, e a Lei nº 9.984, de 17/07/00, que
dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), entidade
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e dá outras providências, para atribuir aos Comitês de
Bacia Hidrográfica a competência de decidir sobre as alterações de
vazão outorgada de reservatórios regularizadores existentes na sua
respectiva bacia.
PLS nº 284/2014
Altera o art. 2º da Lei nº 12.431, de 24/06/11, para isentar de imposto
de renda a emissão de debêntures de sociedade de propósito específico
para implementar projetos de desenvolvimento sustentável.

Resolução SMA nº 95, de 25 de novembro de 2014
Altera dispositivos na Resolução SMA 90, de 5/11/2014, que institui
Grupo Técnico para os fins que especifica, e dá providências correlatas.
Resolução conjunta SEE/SMA nº 1, de 24 de novembro de 2014
Institui Grupo de Trabalho, composto por representantes das Secretarias
de Estado de Energia e do Meio Ambiente, objetivando formular
proposta de Termo de Referência para licenciamento ambiental de
empreendimentos geradores de energias renováveis.
Resolução SMA nº 90, de 5 de novembro de 2014
Institui grupo técnico multidisciplinar com o objetivo de conceber
estratégias e prazos compatíveis a um programa de uso e monitoramento
de agrotóxicos na Área de Proteção Ambiental - APA Corumbataí,
Botucatu e Tejupá - perímetro Botucatu, com vistas a buscar soluções
alternativas e subsídios para a proposição de normativas e diretrizes
para o uso de agrotóxicos e organismos geneticamente modificados
(OGM), no interior da Área de Proteção Ambiental (APA).
Portaria normativa FF/DE nº 218/2014
Altera os artigos da Portaria Normativa FF/DE 191/2013, no que
se refere ao Sistema de Cobrança de Ingresso nas Unidades de
Conservação administradas pela Fundação Florestal.
Portaria CFA nº 18, de 17 de setembro de 2014
Dispõe sobre a realização do Atendimento Ambiental instituído
pelo Decreto Estadual 60.342, de 4/04/2014, revogando a Portaria
CFA 11/2014.
Deliberação Arsesp nº 514, de 22 de outubro de 2014
Aprova o escalonamento das faixas de bonificação tarifária por redução
de consumo do Programa de Incentivo à Redução do Consumo de
Água da Sabesp.
Deliberação CRH nº 165, de 9 de setembro de 2014
Referenda a Deliberação CBH-PARDO 201, de 1/08/2014, que retifica
e ratifica a Deliberação 171, de 22/06/2012, que "Redefine Critérios
Técnicos para a Autorização de Perfuração de Poços Tubulares
Profundos no Município de Ribeirão Preto".

Projetos de lei (PL)
PL 1.368/14
Autoriza o Poder Executivo a isentar os condomínios residenciais
e residências particulares da cobrança de impostos e taxas sobre a
construção de poços artesianos e semiartesianos.
PL 1.362/14
Proíbe o uso de água tratada proveniente do sistema público para
lavagens rápidas gratuitas de veículos em postos de abastecimento,
utilizadas como "marketing" para atrair novos clientes.
PL 1.350/14
Institui a "Campanha Permanente de Incentivo à Redução do Consumo
de Água".

Informativo Ambiental do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp e Ciesp | Edição 100 - Dezembro de 2014

O Prêmio Fiesp de
Mérito Ambiental,
uma das principais
iniciativas de reconhecimento das
ações do setor industrial na área da sustentabilidade, chega à 21ª
edição com números que comprovam o crescente engajamento das
empresas nas questões ambientais. Apenas nos últimos 10 anos, os
mais de 280 projetos inscritos na premiação, somados, representaram uma redução de 63 mil toneladas na geração de resíduos sólidos, uma economia de 152 mil MWh de energia e a diminuição de
118 mil toneladas no consumo de insumos e matérias-primas. Os
projetos possibilitaram ainda uma redução de 10 milhões de toneladas nas emissões de CO2 e de 16 bilhões de litros na geração de
efluentes líquidos.
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Esses números mostram, segundo Nelson Pereira dos Reis, vicepresidente da Fiesp e diretor titular do DMA, que a questão ambiental
está definitivamente implantada na indústria. “As empresas estão
conscientes de que é preciso adotar as melhores práticas, as melhores
gestões, para que os projetos realmente tenham sucesso”, ressalta.
As inscrições para o Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental poderão
ser feitas até o dia 20 de março de 2015. Há duas categorias de
premiação: indústria de micro e pequeno porte e indústria de médio e
grande porte. Cada empresa pode concorrer com até dois projetos. A
solenidade de premiação dos projetos vencedores ocorrerá em junho,
durante a realização da Semana Fiesp do Meio Ambiente. Informações
sobre o regulamento e inscrições podem ser obtidas no site da Fiesp.
http://www.fiesp.com.br/agenda/21a-edicao-do-premio-fiesp-demerito-ambiental-2015/

Foto: Hélcio Nagamine/Fiesp

Uma edição muito especial
A sensibilização sobre a
importância da conservação do meio ambiente,
por meio da divulgação de
conceitos, ideias e, principalmente, exemplos, é
aspecto essencial na construção de uma economia
sustentável. Essa constatação está na base da criação
pela Fiesp/Ciesp do Informe
Ambiental, que chega à centésima edição com um expressivo
número de leitores. As informações divulgadas pelo Informe

Ambiental sobre as questões globais relacionadas ao meio
ambiente, bem como sobre as atividades do setor industrial
e da Fiesp nesse campo, certamente têm contribuído para
consolidar a visão de que é possível, com esforço e dedicação, garantir um ambiente equilibrado e propício à vida e ao
bem-estar socioeconômico.
Em nome do DMA, agradeço aos inúmeros leitores que com
suas observações, críticas e sugestões têm colaborado para o
aprimoramento do Informe Ambiental. A todos, votos de um
excelente 2015.
Nelson Pereira dos Reis
Diretor titular do Departamento de Meio Ambiente

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

FIESPAMBIENTAL
twitter.com/FiespAmbiental

