Restauração ecológica
Em março de 2015, em Piracaia, foi
plantada a semente do programa que
transformará o meio ambiente no
Estado de São Paulo. Programa
Nascentes.

Vamos restaurar 20 mil hectares de
matas ciliares e proteger 6 mil
quilômetros de cursos d´água.

A importância das Matas Ciliares
As matas ciliares são tão importantes para a proteção dos rios como são os cílios para
nossos olhos.
Sem as matas ciliares, as nascentes secam, as margens dos rios solapam e a infiltração
de água no solo diminui, reduzindo as reservas superficiais e subterrâneas.
Área preservada/restaurada

Área degradada

Áreas Prioritárias
A primeira fase do programa tem como área prioritária as regiões das bacias
hidrográficas Paraíba do Sul, Alto Tietê e PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí),
regiões que concentram mais de 30 milhões de habitantes.

Um programa da sociedade
Os benefícios são para todos. E a participação deve ser de todos
também.
GOVERNO
•
•
•
•

Define abrangência e áreas prioritárias de intervenção;
Avalia , periodicamente, os resultados alcançados;
Divulga os resultados;
Informa, articula e direciona as empresas para pagamentos
de passivos ambientais para áreas prioritárias.

EMPRESAS
•

•
•
•
•
•

Oportunidade de associar sua marca ao Programa Nascentes
– o mais inovador diante da atual crise hídrica e que envolve
toda a sociedade na ampliação, proteção e conservação dos
recursos hídricos e da biodiversidade;
Sustentabilidade empresarial - Investir em projetos
ambientais, assim como fazem com projetos sociais e
culturais;
Conquista da simpatia dos clientes, consumidores e público
interno por meio da participação em um programa de
extrema importância;
Compensação de carbono;
Aproximação das comunidades do entorno da área
restaurada;
Certificação com o selo do Programa Nascentes.

Programa Nascentes
Parceria FIESP – SMA
O Governo do Estado de São Paulo ,
por intermédio da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente – SMA,
convida a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – FIESP , para
efetivar a primeira parceria do
Programa Nascentes.

