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Fiesp e Ciesp debatem soluções para preservação
ambiental em Dois Córregos/SP

implantação de um polo de indústria de reciclagem na
região. Participaram autoridades de municípios vizinhos,
como Bauru, Brotas e Mineiros do Tietê.
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/18psl73.

Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e
Agricultura

Mais de 50% da mata ciliar de Dois Córregos, município a
aproximadamente 220 quilômetros da capital paulista, está
degradada. Para debater problemas e soluções na região,
representantes da área de meio ambiente da Federação e
do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e
Ciesp) participaram no dia 17 de abril do encontro “Do
ambiente que temos para o ambiente que queremos”, na
Escola Estadual José Alves Mira. Pela Fiesp, o 3º vicepresidente, Eduardo Mendes Camargo disse que existem
muitos grupos que trabalham hoje na área rural, além de
ONGs e voluntários da comunidade para superar os
desafios. A meta é, até 2030, tornar a cidade mais segura,
melhorando a qualidade de ensino e preservando o meio
ambiente. A gerente de Meio Ambiente da Fiesp, Anicia Pio,
lembrou que o desenvolvimento do meio ambiente
equilibrado se faz com justiça social e mobilização de toda a
sociedade, inclusive da indústria, situação em que a gestão
participativa ganha relevância. “O gerenciamento da
escassez de água reforça a preocupação com esse bem
natural. Todo mundo pagará pelo seu uso, desde a indústria
ao cidadão comum, em função da Lei Estadual n. 12.183,
que entra em vigor ainda este ano”. Já o gerente de meio
ambiente do Ciesp, Jorge Rocco, indicou soluções para não
se gerar resíduos, reduzir ou reutilizar materiais, além de
dispor corretamente os rejeitos em aterros. Em sua
apresentação, lembrou que o resíduo é oportunidade de
negócio, além de diminuir custos diretos, mas é também
um tema que requer mobilização social e instalação de
pontos de entrega voluntária. O prefeito de Dois Córregos,
Chico Telles, afirmou que o processo de coleta seletiva e a
usina de reciclagem da cidade entrarão em operação até o
final deste ano. Ao final do encontro, foi divulgada uma
Carta de Compromisso, incentivando, inclusive, a
DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados

Em 25 de abril, o DMA participou de reunião com o
secretário geral da Câmara Ítalo-Brasileira, Francesco
Paternó, com o chefe executivo do Departamento de
Turismo e Alimentação, Claudio De Donatis, além de
representantes de empresas da região de Veneto/Itália.
Foram discutidos os meios de se fomentar o intercâmbio de
tecnologias italianas para tratamento e disposição de
resíduos sólidos, entre outros assuntos.

Governo decreta novos padrões para a qualidade
do ar no Estado
Atendendo às recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS), o Governo do Estado, através de proposta
elaborada pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb), estabeleceu novos padrões de qualidade do
ar com metas progressivas para as concentração de
poluentes na atmosfera. Além disso, o decreto 59.113,
publicado em 24/04, no Diário Oficial do Estado, prevê nas
áreas mais críticas, a necessidade de elaboração de um
plano de controle de fontes fixas e móveis. Os novos
padrões, já em vigor, possuem metas intermediárias a
serem cumpridas, até chegar ao padrão ideal. Há ainda
questões relativas ao licenciamento ambiental com
necessidade de compensação para os geradores mais
significativos, obrigatoriedade de publicidade dos principais
empreendimentos poluidores e metas de redução de
emissões aplicadas nas regiões mais críticas. A atualização
dos padrões de qualidade é uma vitória importante rumo à
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melhoria do ar que respiramos em São Paulo. Os padrões
atuais têm mais de 20 anos e estavam até três vezes
menos rígidos do que os estabelecidos pela OMS em 2005.
Pelos padrões usados hoje na Cetesb, a qualidade aceitável
de poeira (material particulado) que os paulistanos respiram
num dia é de 150 microgramas por metro cúbico. De acordo
com o novo decreto, as mudanças serão progressivas, em
três etapas. Imediatamente será aplicada a meta 1, que é
de até 120 microgramas/m3 para o material particulado. E
após este período, a partir de análises da situação, a
agência definirá quando entrará em vigor as metas mais
rígidas. Novos padrões também foram estabelecidos para
dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, material
particulado 2,5 e chumbo, com padrões mais rigorosos para
se estabelecer a qualidade do ar no Estado.
Fonte: Cetesb, http://bit.ly/11pwEtz.

Reunião do Conselho de Meio Ambiente aborda
reciclagem e pós-consumo de eletroeletrônicos

cooperativas ou associações registradas. De acordo com o
representante do Cempre, a concessão de incentivos
tributários para a utilização de matérias-primas recicladas
seria um caminho para contribuir com a ampliação da renda
gerada na cadeia. Na segunda exposição, o diretor da
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee), André Luis Saraiva, informou que o setor ainda
enfrenta entraves para a implementação da Política Nacional
de Logística Reversa (PNRS). Um deles é definir se o
produto eletroeletrônico é perigoso no ato da sua devolução.
Outro ponto é a necessidade ou não de termo de doação no
ato da devolução por conta da transferência da titularidade
e também de quem é a responsabilidade do equipamento
órfão.
Também
se
questiona
a
equiparação
de
responsabilidade entre o importador e o produtor nacional,
além do envolvimento do comércio, um dos elos da cadeia
na gestão compartilhada, segundo prevê a PNRS. Já o
engenheiro e conselheiro, Julio Cerqueira Neto fez uma
reflexão sobre a atual situação da região metropolitana de
São Paulo, que, segundo ele, apresenta gargalos que
merecem mais atenção. Entre eles, o abastecimento de
água, as enchentes e os índices da poluição do ar.
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/15k8Y0B.

Remediação de áreas contaminadas

Presidente do Cosema, Walter Lazzarini (terceiro da esquerda para a
direita) durante a reunião do Conselho.

A reunião do Conselho em 23 de abril, contou com uma
exposição de André Vilhena, diretor executivo do
Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) que
apresentou o estágio atual da reciclagem e o acordo setorial
de embalagens. Ele reforçou que o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) e o Edital de Chamamento para
Acordo Setorial de Embalagens, lançados pelo governo
federal em 2012, prevê a implementação da coleta seletiva
em todos os municípios brasileiros. No Brasil, segundo
relatório das prefeituras, apenas 2% do lixo urbano segue
para a coleta seletiva. Dos 5.560 municípios brasileiros, só
14% praticam algum tipo de coleta. Atualmente, há
aproximadamente 800 mil catadores no país, e 800
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Em 7 de maio, o DMA organizou reunião que foi realizada no
auditório da Abinee, com o objetivo de discutir e apresentar
emendas sobre: "Proposta de disciplinamento do reuso direto
não potável de água proveniente de estações de tratamento de
esgoto sanitário para fins urbanos” e, b) Proposta de alteração
do Anexo do Decreto 8.468/1976 sobre o recebimento de
efluentes não-domésticos em sistemas de esgotos sanitários. As
propostas estão em consulta pública até 12 de maio de 2013.
Para mais informações acesse: Cetesb, http://bit.ly/ZL4sUt.

Sindicato das Indústrias Gráficas (Sindigraf)
Em 7 de maio o especialista do DMA, Ricardo Lopes Garcia,
ministrou palestra sobre o tema “Política Nacional de Resíduos
Sólidos”, para o Comitê da Cadeia Produtiva do Papel, Gráfica e
Embalagem (Copagrem), que contou a participação do
presidente do Sindigraf, Fabio Arruda Mortara.

Sindicato das indústrias do Mobiliário do Estado de
São Paulo (Sindimov)
Em 6 de maio, o DMA participou de reunião com representante
do Sindimov afim de tratar assuntos relacionados à
implementação das exigências previstas na Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
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Seminário “Nitrato nas Águas Subterrâneas no
Estado de São Paulo: Desafios frente ao Panorama
Atual”
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e
Institucional (CT-AJI)
Em 25 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada em
Bauru/SP. Na ocasião, foram abordados assuntos como o
panorama das concentrações de nitrato nos aquíferos do Estado
de São Paulo e nitrato no sistema aquífero Bauru em áreas
rurais e os efeitos do nitrato na saúde humana, dentre outros
assuntos.

Resíduos Sólidos – Judicialização x Gestão
Em 23 de abril, o DMA esteve presente ao evento que teve
como objetivo debater o atual cenário de cumprimento das
exigências legais da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) e os potenciais riscos à estruturação dos sistemas de
logística reversa no âmbito da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto. Também estiveram presentes
representantes industriais, de associações do setor produtivo e
da área jurídica.

Seminário Resíduos Sólidos: As Responsabilidades
de Cada Setor
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Diretoria Regional de Araraquara
Em 23 de abril, o gerente de meio ambiente, Jorge Rocco
realizou
apresentações
sobre
“Resíduos
Sólidos:
as
Responsabilidades de Cada Setor”, nos Ciesp’s de Araraquara e
de Jaú. O seminário teve como objetivo reunir a indústria, o
poder público e a sociedade para debater as responsabilidades
impostas pela nova legislação de resíduos sólidos.

Instituto Brasileiro do Crisotila
Em 18 de abril o especialista do DMA, Ricardo Lopes Garcia,
ministrou palestra sobre o tema “Política Nacional de Resíduos
Sólidos”, para empresas associadas e diretores do Instituto
Brasileiro do Crisotila.

Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham
Brasil)
Em 12 de março o especialista do DMA/Fiesp, Ricardo Lopes
Garcia, ministrou palestra sobre o tema “Política Nacional de
Resíduos Sólidos – desafios e oportunidades”, para empresas
associadas
da
Câmara
de
Comércio
Sueco-Brasileira
(Swedcham Brasil).

(MMA) para tratar do RETP, que é uma ferramenta de uso
internacional, de levantamento, tratamento, acesso e
divulgação pública de dados e informações sobre as emissões e
as transferências de poluentes, por atividades produtivas, que
causam ou têm o potencial de causar impactos para os
compartimentos ambientais, ar, água e solo (MMA, 2010). A
declaração dos dados do RETP no Brasil é no modelo janela
única integrada à declaração do Relatório de Atividades
Potencialmente Poluidora (RAPP). O RETP Brasil é um
compromisso internacional assumido durante o III Foro
Intergovernamental de Segurança Química, em Salvador, Bahia,
no ano de 2000, e está relacionado com a 4ª Prioridade do
Plano de Ação para Segurança Química do Ministério do Meio
Ambiente. O treinamento é gratuito e os interessados poderão
optar por um dos dias, dentre 9, 10, 13, 14 e 15 de maio de
2013. O número de participantes é limitado a um participante
por CNPJ e será dada preferência para empresas de Grande
Porte. O objetivo do treinamento é (i) fornecer uma visão geral
dos métodos disponíveis para estimativa de emissões para o ar,
água e solo, (ii) indicar as situações em que cada método é
mais adequado, (iii) oferecer orientações quanto à utilização
dos métodos de medição, e (IV) auxiliar o declarante na
utilização de dados disponíveis ou facilmente atingíveis, para
estimar de forma custo-eficiente as emissões e transferências
de poluentes. Mais informações podem ser obtidas no endereço
eletrônico: Intertox, http://bit.ly/13lOobz.

Logística reversa – óleos comestíveis
Em 10 de abril, o DMA participou de reunião, na sede do
Sindicato da Indústria de Azeite e Óleos Alimentícios no Estado
de São Paulo (Sindóleo), para discutir o ofício do Ministério
Público do Estado de São Paulo recebido pela entidade relativo à
exigências de apresentação do plano de logística reversa
previsto na Resolução SMA nº 38 de 02/08/2011, que
estabelece a relação de produtos geradores de resíduos de
significativo impacto ambiental, para fins do disposto no art. 19,
do Decreto Estadual nº 54.645, de 5/8/2009, que regulamenta
a Lei Estadual nº 12.300, de 16/3/2006 e, do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos

Recuperação energética de resíduos sólidos
Em 10 de abril, o DMA participou de reunião com representante
da indústria francesa Vinci Environnement para tratar de
assunto relacionado à recuperação energética de resíduos
sólidos.

Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Registro de Emissões e Transferência de Poluente
(RETP)
Em 11 de março, o DMA participou de reunião com
representante da consultoria Intertox, que está desenvolvendo
treinamento em parceria com o Ministério do Meio Ambiente
DMA – Departamento de Meio Ambiente
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Workshop Internacional – Design For Environment –
Oportunidades e Desafios para a Indústria Brasileira
Nos dias 09 e 10 de abril, o DMA participou do evento realizado
em São Paulo/SP, organizado em parceria com a Embraer,
contou com a participação de especialistas de empresas
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nacionais e com especialistas internacionais. As discussões
sobre o tema abordaram os desafios, ferramentas e aspectos
legais relacionados ao Design For Environment (DFE) no Brasil
e no mundo, e como as empresas estão lidando com esses
desafios.

Governamentais – Estaduais
Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema)
Comissão Temática Normativa e Processante
Em 22 de abril, o DMA esteve presente à reunião da
Comissão Temática Normativa e Processante do Consema,
ocasião em os membros da Comissão retomaram as
discussões sobre a Minuta de Deliberação Consema
Normativa, que disporá sobre a tipologia para o exercício da
competência municipal no âmbito do licenciamento
ambiental, nos termos do Artigo 9º, alínea “a” da Lei
Complementar Federal 140/11.
Comissão Temática de Biodiversidade, Florestas e Áreas
Protegidas
Em 23 de abril, o DMA esteve presente à reunião da
Comissão Temática de Biodiversidade, Floresta e Áreas
Protegidas do Consema. Nessa ocasião, os membros da
Comissão aprovaram o Relatório sobre as tarefas
pendentes, referentes ao Programa Nacional do Cervo do
Pantanal (Del. Consema 002/05) e ao acompanhamento dos
procedimentos
relativos
às
autorizações
para
o
desmatamento (Del. Consema 66/94).
Reunião Ordinária do Plenário do Consema.
Em 24 de abril, o DMA esteve presente à 306ª Reunião
Ordinária do Plenário Consema, ocasião em que os
membros do Conselho aprovaram a viabilidade ambiental
dos seguintes empreendimentos: 1) Prolongamento da
Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP - 083) segmento entre as Rodovias Anhanguera e Bandeirantes; e
2) Sistema Produtor São Lourenço (SPSL), em Ibiúna,
Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu Guaçu, Vargem
Grande Paulista, Itapeva, Jandira, Barueri, Carapicuíba e
Santana de Parnaíba, de responsabilidade da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Ao
término da Reunião Plenária, ocorreu a Celebração dos 30
anos de criação do Consema.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH)
Reunião da Câmara Técnica Jurídica e Institucional
Em 08 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
no Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH) na Universidade
de São Paulo (USP) em São Paulo/SP, para analisar a
DMA – Departamento de Meio Ambiente
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minuta de Deliberação do CRH sobre reúso de água.
Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan)
Em 09 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
na Universidade de São Paulo (USP) em São Paulo/SP. Na
ocasião, foi apresentado o Relatório dos Fundamentos para
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos pelo Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio Turvo Grande (CBH-TG) e
apresentado os novos temas e calendário para as próximas
reuniões da CT-Plan.
Reunião da Câmara Técnica de Cobrança (CT-Cob)
Em 16 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em São Paulo/SP, para análise dos fundamentos da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos das Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Rios Aguapeí e
Peixe (UGRHIs 20 e 21).
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e
Institucionais (CT-AJI)
Em 16 de Abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em São Paulo/SP, para análise das minutas de Deliberação
do CRH que tratam sobre a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos no Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e
Grande (CBH-TG) e sobre o reúso da água.
Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Assuntos
Jurídicos e Institucionais (CT-AJI), de Águas Subterrâneas
(CT-AS) e Usos Múltiplos (CT-UM)
Em 22 de Abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
na Universidade de São Paulo (USP) em São Paulo/SP. Na
ocasião, foi discutida a minuta da deliberação de Reúso.
Reunião Plenária Extraordinária
Em 30 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em São Paulo/SP, quando foi apreciada e aprovada a
deliberação que estabelece diretrizes para o reúso direto
não potável de água, proveniente de Estações de
Tratamento de Esgoto (ETEs) e definição dos usos possíveis
para esta água. Na ocasião, também foi referendado as
deliberações da proposta dos mecanismos e valores para a
cobrança pelos usos urbano e industrial dos recursos
hídricos na Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande
(CBH-TG) e a deliberação que prorroga, em caráter
excepcional, o mandato dos integrantes e dirigentes do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), dentre
outros assuntos.

Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga
10ª reunião ordinária do conselho gestor
Em 26 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) em

Comentários e sugestões: Fone: 11 3549-4675 | Fax: 11 3549-4237
E-mail: cdma@fiesp.org.br | Site: http://www.fiesp.org.br
Twitter: http://twitter.com/FiespAmbiental

4

Informativo de Meio Ambiente da Fiesp

Edição nº 84 – Ano VIII – Maio 2013

Sorocaba/SP. Na ocasião, ocorreu a oficina de trabalho com
o tema “Práticas de Avaliação Ambiental – Monitoramento
Participativo” e definido o cronograma de reuniões do Grupo
de Trabalho, dentre outros assuntos.

Governamentais – Municipais
Conselho
Municipal
do
Meio
Ambiente
Desenvolvimento Sustentável (Cades)

e

148ª Reunião Plenária Extraordinária
Em 17 de abril, ocorreu a referida reunião, na qual a pauta
não propôs deliberações, havendo as seguintes exposições
para apreciação e sugestões dos conselheiros: (1)
cronograma desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SMDU) para o novo Plano Diretor
e (2) Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São
Paulo e o trabalho da Comissão Especial de Resíduos
Sólidos do Cades.

Setor Produtivo
Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Grupo de Trabalho de Licenciamento Ambiental
Em 26 de abril, o DMA esteve presente à 2ª Reunião do
Grupo de Trabalho de Licenciamento da CNI, realizada no
Edifício Sede da CNI em Brasília. Nessa ocasião foi dada
continuidade
às
discussões
sobre
o
sistema
de
licenciamento ambiental vigente na esfera federal, bem
como nas diversas instancias estaduais.

Comitês de Bacias Hidrográficas – Federais
Paranapanema (CBH- Paranapanema)
Reunião Preparatória
Em 23 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Assis/SP, quando foi discutido e apreciado as
deliberações a serem aprovadas na reunião plenária e
composição das Câmaras Técnicas de Integração (CTIntegração) e Institucional e Legal (CT-IL). A Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) terá uma vaga na
CT-IL.
1ª Reunião Ordinária
Em 24 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Assis/SP, quando foram discutidas e apreciadas as
deliberações que aprova a composição da Câmara Técnica
de Integração (CT-Integração) e da Câmara Técnica
Institucional e Legal (CT-IL). Na ocasião, também foi
aprovado o Plano de Trabalho para a Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos do CBH-Paranapanema, para o período de
2013 a 2017, dentre outros assuntos.
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Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ)
Reunião da Câmara Técnica de Plano de Bacias (CT-PB)
Em 09 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
na Agência de Águas PCJ em Piracicaba/SP, para
apresentação de relatório sobre a atualização de proposta
para enquadramento dos corpos d’água das Bacias, também
foi discutido o trabalho técnico do Encontro Nacional de
Comitês
de
Bacias
Hidrográficas
(Encob)
2013,
apresentação da licitação do termo de referência do plano
de Gestão Municipal para os municípios das bacias e a
realização da avaliação da palestra sobre Zoneamento
Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo.
38ª Reunião da Câmara Técnica da Indústria – (CT-Ind)
Em 11 de abril, o DMA coordenou a reunião realizada na
sede do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp) em Jundiaí/SP, quando foi discutida a participação
dos 9 representantes do Ciesp no processo de eleição da
câmara técnica de planejamento e vice-presidência dos
comitês PCJ.
30ª Reunião da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas
(CT-AS)
Em 22 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Piracicaba/SP, quando foi apresentado pelo Instituto
Geológico o estudo referente à identificação de áreas
potenciais de restrição e controle de captação e uso das
águas subterrâneas na porção sul da Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – PCJ. Na ocasião,
também ocorreu a discussão do tema: “Atribuição
Profissional no âmbito das águas subterrâneas”.
2º Seminário de Saúde Ambiental
Em 24 de abril, o DMA esteve presente ao evento realizado
em Piracicaba/SP. O seminário visou mobilizar os membros
dos Comitês PCJ e interessados da região para discutir a
racionalização do uso da água a partir das práticas de reúso
e a segurança dos sistemas de abastecimento público,
temas estratégicos nas bacias PCJ que enfrentam grandes
desafios para a gestão dos recursos hídricos.
Abertura da semana da água
Em 25 de abril, o DMA esteve presente ao evento realizado
em Americana/SP. Na ocasião, o Consórcio PCJ promoveu
uma palestra sobre o Sistema Cantareira.

Comitê para Integração da Bacia do Rio Paraíba do
Sul (Ceivap)
Reunião
Em 12 de abril, o DMA participou da reunião realizada em
Resende/RJ, para discutir o plano de trabalho da revisão do
Plano de Bacia do Comitê.
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Reunião com a comissão eleitoral
Em 15 de abril, o DMA participou da reunião realizada em
Taubaté/SP, para formalizar a indicação de duas vagas
(suplentes) para o Ceivap.
Reuniões Extraordinária e Ordinária
Em 18 de abril, o DMA participou da reunião realizada em
Resende/RJ, cuja pauta foi a revisão do regimento interno,
bem como posse e eleição da nova diretoria colegiada.

Rio Grande (CBH-Grande)
Reunião da Câmara Técnica de Integração (CT-Integração)
Em 26 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Ribeirão Preto/SP, para definição da indicação final dos
membros do Comitê, que representarão o Estado de São
Paulo na composição da CT-Integração do CBH Grande. A
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
terá uma vaga na CT-Integração.

Comitês de Bacias Hidrográficas – Estaduais

Pontal Paranapanema (CBH-PP)
Reunião Plenária
Em 12 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Pirapozinho/SP. Na ocasião, ocorreu a aprovação da ata
da reunião anterior e apreciação das minutas das
Deliberações que aprovam a readequação do Plano de Bacia
Hidrográfica do CBH-PP, as propostas dos mecanismos e
valores para a cobrança pelos usos urbano e industrial dos
recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo que
abrange a área do CBH-PP e a que aprova diretrizes,
critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e
indicação de empreendimentos para utilização dos recursos
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), referente
ao ano vigente.

TIPO

NOME

QTDE

PREÇO

Plástico

1
kg/mês

g/A vista

10.000
l/mês

A negociar

DATA

Plásticos

Rio Pardo (CBH-Pardo)
Reunião
Em 22 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
no Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) em
Ribeirão Preto/SP, para a indicação dos representantes das
entidades que farão parte das Câmaras Técnicas do CBHPardo.

Procura

US$ 1

16/04

Solvente
Procura

Tinner,
Solventes

US$ 5/l

11/04

Rio São José dos Dourados (CBH-SJD)
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan)
Em 15 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Santa Fé do Sul/SP, para análise dos projetos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), para o ano
vigente.

Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT)
1ª reunião de Câmaras Técnicas (CT) e Grupos de Trabalho
(GT).
Em 11 de abril, o DMA esteve presente em Sorocaba/SP,
para reunião dos coordenadores de câmaras técnicas e
grupos de trabalho do comitê, visando à eleição dos novos
coordenadores ou recondução ao cargo. Na gestão anterior
o DMA, coordenou o grupo de acompanhamento do Plano
de Bacia que será atualizado nesta gestão de dois anos.

Rios Turvo e Grande (CBH-TG)
Reunião
Em 22 de abril, o DMA esteve presente à reunião realizada
em São José do Rio Preto/SP, para definição da indicação
final dos membros do CBH-TG, que irão compor a Câmara
Técnica de Integração (CT-Integração) do CBH-Grande.
DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados

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

31º Encontro Econômico Brasil–Alemanha EEBA 2013
Realização: Fiesp
Data: 13 e 14 de Maio de 2013
Horário: 08h00 às 18h30
Local: Centro de Convenções the World Trade Center
Endereço: Av das Nações Unidas , 12.551 / São Paulo
Inscrições e Informações: http://bit.ly/127OYJH
Biota e Educação - Ciclo de Conferências 2013
Data: 16 de Maio de 2013
Horário: 13h30 às 17h00
Local: Fapesp
Endereço: Rua Pio XI, 1500 – Alto da Lapa / São Paulo
Inscrições e Informações: http://bit.ly/10YOwkj
*gratuitos
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Projeto Wonka - Reciclagem de Resíduos Plásticos
na Johnson & Johnson
Empresa: Johnson & Johnson Group of Consumer
Companies
A empresa atua em todo o mundo na fabricação de
produtos cirúrgico-hospitalares, de primeiros socorros, para
higiene
de
crianças,
produtos
de
higiene
oral,
farmacêuticos, de higiene feminina e outros produtos
destinados a manter a saúde e o bem-estar dos
consumidores.

Descrição das Medidas Adotadas
O Wonka é um projeto idealizado com foco nos resíduos
plásticos gerados nos processos produtivos de absorventes
higiênicos e fraldas descartáveis, visando:

Reúso desses resíduos como matéria prima para uso
interno.

Agregar valor de venda aos resíduos transformando-os
em matéria prima para recicladores.

Redução no volume de resíduos otimizando espaço e
atendimento a demandas futuras.

Redução da emissão de CO2, em função do menor
número de viagens para coleta dos mesmos.

Limpeza e Segurança na empresa.

Resultados Ambientais e Econômicos
1) Reciclagem de 5,6 toneladas por dia de plástico, equivale
a: diminuir o consumo de 10,7 toneladas/dia de petróleo
para a fabricação de plástico virgem; 2) redução de 0,28
MWh de energia necessária para a fabricação deste plástico;
e 3) redução de 4,4 toneladas/dia de emissões de CO2 para
sua produção.

diretrizes gerais para delegar competência para emissão de
outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos
de domínio da União.
Resolução ANA nº. 379, de 21 de março de 2013 Aprova o Regulamento do Programa de Consolidação do
Pacto Nacional pela Gestão de Águas (Progestão) e dá
outras providências.
Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) nº. 146, de 13 de dezembro de 2012 Estabelece composição e define suplências para a Câmara
Técnica de Análise de Projeto (CTAP), Câmara Técnica de
Águas Subterrâneas (CTAS), Câmara Técnica de Ciência e
Tecnologia (CTCT), Câmara Técnica de Gestão de Recursos
Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT) e Câmara Técnica de
Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações
Reguladoras (CTPOAR), e dá outras providências.
Portaria Interministerial do Ministério da Pesca e
Aquicultura (MPA) / e do Ministério do Meio Ambiente
(MMA) nº. 2, de 18 de março de 2013 - Cria o Comitê
Permanente de Gestão da Pesca e do Uso Sustentável de
Recursos Demersais Sudeste e Sul (CPG Demersais Sudeste
e Sul), de forma paritária, com objetivo de assessorar os
Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente no
uso sustentável da pesca dos recursos demersais nas
regiões Sudeste e Sul do Brasil
Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) nº. 6, de 15 de março de 2013 – Regulamenta
o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP),
nos termos desta Instrução Normativa.

Projetos de Lei (PL)

Decreto nº. 7993, de 24 de abril de 2013 – Promulga a
Proposta de Participação do Brasil na Quarta Recomposição
dos Recursos do Fundo para o Meio Ambiente Global - GEF4, firmada em 1º de dezembro de 2009.
Decreto nº. 7992, de 24 de abril de 2013 – Promulga o
Instrumento de Criação do Fundo Reestruturado do Meio
Ambiente Global, firmado em Genebra, em 16 de março de
1994.
Resolução da Agência Nacional das Águas (ANA) nº.
436, de 1º de abril de 2013 - Estabelece procedimentos e
DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados

PL nº. 5332/2013 – Acrescenta art. 2º-A à Lei nº 8.723,
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de
emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras
providências, para estabelecer metas de emissão de dióxido
de carbono.

Lei nº. 14.982, de 8 de abril de 2013 - Altera os limites
da Estação Ecológica da Jureia-Itatins na forma que
especifica, e dá outras providências.
Decreto nº. 59.093, de 15 de abril de 2013 – Institui,
junto à Casa Civil, os Planos de Despoluição dos Rios da
Região Metropolitana de São Paulo e de Requalificação
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Urbana e Social das Marginais do Sistema Tietê-Pinheiros e
dá providências correlatas.
Portaria do Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) nº. 965, de 27 de março de 2013- Delimita
como Área de Restrição e Controle Temporário para os usos
ou interferências em Recursos Hídricos Subterrâneos, na
cidade de Monte Azul Paulista/SP.
Resolução da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
(SMA) nº. 25, de 10 de abril de 2013 – Disciplina o
licenciamento ambiental dos Programas de Recuperação de
Interesse Social - PRIS, no âmbito da Legislação Estadual
de Proteção e Recuperação dos Mananciais das Bacias
Hidrográficas dos Reservatórios Billings e Guarapiranga.
Decisão da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb) nº. 102 E, de 9 de abril de 2013 –
Dispõe sobre o estabelecimento dos valores limites do
parâmetro Escherichia coli (E.coli), para avaliação da
qualidade dos corpos de águas do território do Estado de
São Paulo.

DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados
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