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ou disponibilizadas em apoio à gestão integrada e sustentável

da gestão dos resíduos sólidos.
Dia 6 de junho, em Santos – Jornada de Cursos

Dia 7 e 8, na Praia Grande – Seminário e Mostra de Reciclados
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Veja a programação dos cursos em parceria com a Comcursam

Curso Data Valor R$

05 a 07 de junho 700,00

19 a 21 de junho 700,00

24 a 27 de julho

950,0010 a 13 de julho

950,00

28 a 30 de julho 700,00

21 a 23 de agosto 700,00

Debate com os participantes

07 a 09 de agosto 700,00

Maiores informações (11) 6694-6891/ com Filipe ou Paulo (Comcursam).
Programação completa no site da ABES/SP: -

(9844-2048)
www.abes-sp.org.br

Tratamento de Efluentes por Processo de Lodos Ativados
Operação e Controle

Tratamento e Disposição de Lodos Gerados em ETA e
ETE Operação e Controle

Operação de Sistemas de Tratamento de Água para
Consumo Humano

Tratamento de Efluentes pelo Processo Anaeróbios
Operação e Controle

Manutenção de Rede de Distribuição de Àgua e Rede
Coletora de Esgoto

Técnicas de Coleta e Preservação de Amostras de
Efluentes

Tratamento de Efluentes por Lagoas de Estabilização
Operação e Controle

Durante o debate com os participantes, Costa e Silva fez alguns alertas:
estamos deixando o futuro do saneamento nas mãos do STF (Supre-

mo Tribunal Federal). Esse não é o caminho , comentou durante a
questão que envolve o poder concedente entre Estado e municípios.

O diretor da ABESP/SP, José Karabolad, falou que a Sabesp, pela pri-
meira vez, pagou mais impostos do que investiu no setor. Questionou
se há alguma sugestão de legislação específica para a tributação de
impostos de empresas como a Sabesp. Inconformado, o deputado
respondeu que o Governo Federal retira os investimentos cobrando
impostos e juros e depois divulga que investiu bilhões em saneamen-
to. Em suma, retira do setor e depois diz que repassa, finalizou.
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Com a abertura do presidente da ABES/SP, Lineu
Andrade de Almeida, o Café Opinião foi um momento de
avaliação do setor com a participação de mais de 40 profis-
sionais. Na ocasião, o convidado, deputado Rodolfo Costa
e Silva (PSDB), disse que este início de ano é um momento
muito grato para a área de saneamento na questão política.
Foram aprovadas três importantes leis: a possibilidade da
Sabesp atuar além do âmbito do Estado de São Paulo, a
legislação sobre resíduos sólidos e a lei específica da Bacia
do Guarapiranga.

Ao iniciar o Café Opinião, Costa e Silva lembrou que os
serviços de água e esgoto de Buenos Aires voltaram a ser
administrados pelo Estado, após uma privatização do sis-
tema que trouxe inúmeros prejuízos à população. Costa e
Silva foi enfático: tal situação mostra que a nossa tese está
certa, que o controle do saneamento deve ser público .

Falou ainda da possibilidade da Sabesp poder atuar
em outras regiões dentro do território nacional e mesmo
no exterior, trazendo um avanço para o setor e mostrando
que uma boa gestão pode ser feita pelo poder público. A
Sabesp tem tecnologia que interessa aos países emergen-
tes, diferentemente dos serviços oferecidos pelas empre-
sas européias , falou o deputado ao comentar sobre con-
sulta feita à Sabesp por uma empresa da Índia. Outro filão
mencionado por Costa Silva é o próprio mercado nacio-
nal, se considerarmos que o próprio Ministério das
Cidades afirma que o país precisa investir R$ 180 bilhões
no setor, nos próximos 20 anos.

Outro tema abordado foi a cobrança pelo uso da água,
aprovada no final do ano passado, que prevê a arrecadação
de R$ 400 milhões por ano, significando investimentos para
a preservação dos recursos hídricos, que está atrelada ao

saneamento como
um todo. Na opinião
do deputado, repre-
senta um novo negó-
cio para o setor. A
aprovação da lei espe-
cífica de bacias como
a do Guarapiranga é
um importante avan-
ço, porque os recur-
sos arrecadados
migrarão para as
políticas voltadas aos
mananciais.

O deputado falou também, que a política de resíduos
sólidos contou com a participação de entidades representa-
tivas como os catadores de recicláveis, do Sinduscon (Sin-
dicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo),
das empresas fornecedoras de matéria-prima e prestadores
de serviços. Foram discussões de mais de 15 anos, aprova-
das em um ano. Buscou-se um projeto único em vez de uma
série de leis.

Costa e Silva, durante o Café Opinião, falou que conside-
ra importante mais duas leis de sua autoria. Uma delas diz
respeito à fiscalização e controle da qualidade da água. A
outra é sobre a regulamentação dos fitoterápicos, incluindo
o manejo de florestal. Ele alega que muitas empresas do
exterior estão explorando isso no Brasil, sem um controle.

Aprovação de leis na área do saneamento
agrada setor

Café Opinião:
Estão programadas para os meses de
junho e julho, a participação dos
secretários: José Goldemberg,
Secretário Estadual de Meio Ambiente
de São Paulo; e Mauro Guilherme Jardim
Arce, Secretário do Estado de Energia
Recursos Hídricos e Saneamento.
Informações no site da ABES/SP
www.abes-sp.org.br
Vagas limitadas.

Lineu Almeida - Presidente da ABES/SP

A
s discussões na área do saneamento ambiental estão bem ativas neste primeiro semestre.
Tivemos a aprovação de três leis que influenciarão favoravelmente o setor: a Política de Resíduos
Sólidos, a possibilidade da Sabesp atuar fora do âmbito do Estado de São Paulo e a lei específica

da Bacia do Guarapiranga. Essas leis representam um avanço para o setor.

Ainda neste primeiro semestre, realizamos duas importantes atividades na nossa sede em São Paulo: o
Café Opinião com o deputado estadual Rodolfo Costa e Silva e a palestra do Grupo de Trabalho de
Legislação, que contou com a participação da engenheira, Célia Regina Buono P. Poeta. Nesses dois
eventos, além de reunir associados, tivemos a oportunidade de trazer novos
profissionais para participar das discussões e ampliar a representatividade.

No mês de junho, a ABES/SP e o Fórum Lixo e Cidadania do Estado de São
Paulo, com o apoio da Subseção da Baixada Santista, irão promover o I
Seminário Regional de Resíduos Instrumentos para a Gestão Integrada e
Sustentável. A realização desse evento está sendo viabilizada graças aos apoios
da Prefeitura de Santos e de Praia Grande, que estão colaborando com a
cessão de infra-estrutura e espaço.

Agradeço o apoio de todos!

A realização de todas essas atividades mostra que a união de esforços
permitirá um futuro melhor e possibilidade para crescimento do setor.

Lineu Almeida - Presidente da ABES/SP
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Nos dias 6, 7 e 8 de junho, a ABES, Seção São Paulo e a
Subseção da Baixada Santista, e Fórum Lixo & Cidadania
do Estado de São Paulo, realizam o I Seminário Regional de
Resíduos Sólidos - Instrumentos para a Gestão Integrada e
Sustentável, nas cidades de Santos e Praia Grande.

O Seminário terá como foco apresentar as ações
realizadas para a implementação integrada e sustentável
da gestão dos resíduos sólidos a prefeitos, assessores e
profissionais ligados ao setor, visando uma nova forma de
tratar a questão dos resíduos sólidos urbanos com
responsabilidade social e ambiental. Uma das atividades
que precedem o Seminário é a Jornada de Cursos com
temas da gestão e manejo dos resíduos sólidos. (vide box)

O I Seminário Regional de Resíduos Sólidos é um
esforço conjunto da ABES, do Fórum e da Subseção
Baixada Santista para mostrar que é possível tratar a
questão dos resíduos com a inclusão social e cuidando do
meio ambiente , fala a coordenadora do Fórum e diretora
da ABES/SP, Ana Lucia Brasil. O evento é voltado para 95
municípios e o primeiro de uma série de quatro, que serão
realizados até 2007.

A viabilização deste Seminário será possível graças à
colaboração da Prefeitura de Praia Grande, que está
cedendo o local e as demais infra-estruturas; da Prefeitura
de Santos que está ajudando na realização da Jornada de
Cursos e da unidade santista do Senac, que também
cederá suas instalações para a realização dos cursos ,
lembra Ana Lúcia Brasil.

A ABES/SP também realiza a comercialização de stands
para prefeituras e empresas para que estas possam
mostrar suas ações na área de resíduos sólidos. Os
recursos arrecadados serão utilizados para custear as
despesas com palestrantes, equipamentos, transportes,
materiais, subsídios para inscrições de estudantes e
demais despesas de organização.

Em paralelo, acontecerá uma Mostra de Reciclados,
composta por estandes de prefeituras e entidades que
valorizam a reciclagem e a inclusão dos catadores de
recicláveis. Cumpre notar que as entidades que expõem
seus produtos têm suas despesas custeadas pela
ABES/SP bem como as inscrições de representantes do
Movimento Nacional dos Catadores. Durante a Mostra
serão comercializados diversos objetos feitos a partir do
trabalho com material reciclado.

Haverá também a apresentação de estudos de casos
das prefeituras participantes, além das experiências
realizadas em diversas regiões do Estado.

Programação

18h Articulação dos Fóruns Regionais com os Comitês
de Bacia e Consórcios.
*Divulgação do Manual de Manejo e Gestão dos
Resíduos da Construção Civil
*Apresentação e oficialização do Termo de
Compromisso com a proposta Lixo e Cidadania.

8 às 12h Instrumentos do Governo Federal para a Gestão
Integrada e Sustentável dos Resíduos Sólidos.

8 às 9h30 Painel I: Aspectos Institucionais e Modelos de Gestão
- Políticas de Saneamento e a nova Lei de
Consórcios (Ministério das Cidades)
- Sistema Nacional de Informações em
Saneamento (Ministério das Cidades)
- Mecanismo de Desenvolvimento Limpo MDL e
Crédito de Carbono (Ministério do Meio Ambiente)
Intervalo

10h às 12h Painel II: Ferramentas e Instrumentos Financeiros
10h às 10h30 Plano Plurianual de Investimentos 2004/2007 (MMA)
10h30 às 11h Critérios para Financiamento de Projetos

(Ministério das Cidades)
11h às 11h30 Manejo e Gestão dos Resíduos da Construção

Civil (Caixa Econômica Federal)
11h30 às 12h Ações da Coordenadoria Regional da FUNASA
12h às 14h Almoço
14 às 16h Iniciativas de Gestão Integrada e Inclusão Social
14 às 15h30 Painel III: Estudos de Caso da Realidade Regional
14h às 14h30 Programa PNMA II T ietê Cabeceiras
14h30 às 15h Programa Integrado de Resíuos Sólidos do

Litoral Norte
15h30 às 16h Gestão Regionalizada de Resíduos Sólidos e o

Papel dos Consórcios Intermunicipais de
Desenvolvimento

16h às 17h30 Painel IV: Exemplos de Capacitação
16h às 16h30 Experiência com a Gestão Municipal de

Resíduos da Construção Civil
16h30 às 17h Experiências de Capacitação pelas

Cooperativas / Associações de Catadores
17h30 Conclusões e Propostas de Encaminhamento

Inscrições do Seminário
Sócio da ABES: R$ 60,00
Não-Sócios: R$ 80,00
Estudantes: R$ 30,00

Serão realizadas visitas técnicas a empreendimentos que atuem
com a gestão de resíduos sólidos integrando ações sociais e de
meio ambiente.

Quinta-feira 8 de junho 2006
Instrumentos para Gestão Integrada e Sustentável

Sexta-feira dia 9 de junho - V isitas Técnicas

1- Implantação de Cooperativas de Catadores de Materiais
asRecicláveis - Instituto GEA - Prof . Araci Musolino e Ana

Maria Domingues Luz.

2- Gestão Sócio Ambiental de Resíduos Sólidos - discussão
de cadeias sustentáveis e suprimento Professora Dra.
Emilia Rutkowski.

3- Gestão Integrada e Compartilhada dos Resíduos Sólidos
Urbanos - Profª. Gina Rizpah Bezen.

4- Compostagem como Alternativa Sustentável para Pequenos
e Médios Municípios - Profª. Rosely Ap. Liguori Imbernon.

5- Recuperação de Lixões e Reutilização das Áreas
Prof. André Luís de Paula Marques.

6- Coleta, Triagem e Reciclagem de Materiais com uma
Abordagem Social: Geração de Trabalho e Renda
Professores Sérgio Forini, Cláudia Ruberg e Delaine Romano

7- Compostagem: a possibilidade de parceria entre a Cidade
e o Campo Professor Luciano Legaspe.

8- Nova Legislação e Normas Técnicas para a Gestão
Sustentável dos Resíduos da Construção Civil -
as experiências positvas de vários municípios -
Professor Tarcísio de Paula Pinto.

Carga horária: 8 horas
Local: Senac Santos
Av. Conselheiro Nébias, 309, Santos, SP
Sócios da ABES: R$ 100,00
Não-Sócios: R$ 130,00
Estudantes: R$ 70,00

8 às 9h Credenciamento e distribuição de material aos
assessores municipais.

9 às12h Oficina com assessores municipais para a Gestão
Municipal de Resíduos Sólidos. Fundamentos da
proposta Lixo e Cidadania e Articulação
Regional .

12h Abertura da Mostra de Reciclados
12h30 Brunch
14 às 15h Cerimônia de Abertura Oficial do Seminário
15h Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil

(Ministério das Cidades)
16h Panorama dos Resíduos Sólidos nas Regiões dos

Seminários (Fórum Lixo e Cidadania do Estado de
São Paulo)

17h Panorama dos Resíduos da Construção Civil
(Ministério das Cidades)

06 de junho (terça-feira) - Jornada de cursos (Santos)

Quarta-feira dia 7 de junho de 2006

Composta por um conjunto de stands de
prefeituras e entidades que valorizam a reciclagem e
a inclusão dos catadores de recicláveis.

Uma mostra com produtos feitos a partir do material
reciclado.

Aberta ao público:
Dia 7, das 12 às 20h.
Ddia 8 das 9 às 20h.
Visitação gratuita.

Local: Colônia de Férias da Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de São Paulo

Av. Castelo Branco, 8420, Vila Mirim Praia Grande SP

Informações e Inscrições
ABES/SP - Fone: (11) 3814-1872
Fax. (11) 3814-1901 www .abes-sp.org.br
Press & Mídia
Fones: (11) 5016-1443 e (13) 3358-3800

Os depósitos devem ser feitos em nome da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental ABES/SP

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0263
Conta corrente: 003 00022058-8
CNPJ: 33.945.015/0002-62

Os depósitos devem conter identificação dos
inscritos e da instituição, quando houver.

Para obter a ficha de inscrição, deve-se fazer o
download no site da ABES/SP www .abes-sp.org.br
ou http://www.abes-sp.org.br/lixo_cidania/index.php

Após o depósito, favor remeter a ficha de inscrição
preenchida e o comprovante de depósito para o fax
(11) 3814-1901.

Mostra de RecicladosMostra de Reciclados
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Para melhor entender o processo saiba que:

O Grupo de Trabalho
de Legislação de Meio
Ambiente promoveu,
no dia 30 de março,
mais uma palestra
gratuita voltada para
associados e profissio-
nais do setor. O tema
abordado foi Sistema
de Licenciamento
Ambiental , com a
presença da engenhei-
ra Célia Regina Buono P.
Poeta, da Secretaria de
Estado do Meio
Ambiente SMA .

A engenheira Célia
Poeta aproveitou a oportunidade para esclarecer a
respeito da legislação, envolvendo questões como a
construção, instalação, ampliação e funcionamento
de estabelecimentos e atividades que utilizam
recursos naturais. Ela enfatizou a necessidade de
todo projeto ser acompanhado pelos órgãos de
fiscalização e ter todas licenças necessárias.

A questão do impacto ambiental, prevista pela
Resolução do Conama 01/86, define a necessidade
de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto de Meio Ambiente (EIA-RIMA), que deve
trazer de forma clara o objetivo do licenciamento, a
justificativa, as alternativas tecnológicas, a caracteri-

zação do empreendimento, o diagnóstico ambiental,
a avaliação dos impactos ambientais e a proposição
de medidas mitigadoras e compensatórias, progra-
mas ambientais e o plano de monitoramento.

Poeta também destacou que o RIMA tem a função
de ser apresentado à sociedade, por isso deve ter
uma linguagem simples. Ela diz que atualmente os
relatórios apresentados não têm exercido essa
função, trazendo linguagens técnicas e rebuscadas.

E o EIA, por seu lado, tem sido apresentado com
um formato padrão, também dificultando a avaliação
pelos órgãos.

Na ocasião, ela mencionou as diversas legisla-
ções ambientais, como as Resoluções do CONAMA
01 de 23/01/86, que definem o que é impacto ambi-
ental; a Resolução CONAMA 237 (19/12/1997),
delineando o que deve ser licenciado pelo pela
União, Estado e municípios. Abordou ainda a legisla-
ção do Estado de São Paulo, como a Política
Estadual de Meio Ambiente entre outras.

Para as questões que envolvem mais de um
Órgão do Sistema de Meio Ambiente na Região
Metropolitana de São Paulo há um Balcão Único
para licenciamento ambiental, integrado, prestando
atendimento para informações, fornecimentos de
requerimentos, formulários, protocolos de pedidos
de licenças e alvarás e entrega desses documentos.
Informações pelo (11) 3030-6167.

E-mail: celiap@cetesb.sp.gov.br

Licença Prévia (LP) é o instante em que o órgão vai ouvir todos os envolvidos. É concedida na fase
preliminar de planejamento das atividades contendo os requisitos básicos a serem atendidos nas fases
de instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais e federais e uso do solo.

Licença de Instalação (LI) autoriza o início da implantação, de acordo com as especificações constantes
do projeto aprovado e das condicionantes estabelecidas na licença prévia.

Licença de Operação (LO) autoriza o início da atividade licenciada após as verificações necessárias, as
medidas de controle ambiental e das condicionantes, conforme estabelecido nas licenças prévias e de
instalação.

Termo de Ajustamento de Conduta utilizado para a adequação das ações que foram executadas sem
autorização do órgão licenciador.

A engenheira da Cetesb
Célia Regina Bueno P. Poeta

Seminário discute temas sobre a
qualidade na Gestão Pública
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A Subseção de Franca é uma das apoiadoras do Seminário de Qualidade na Gestão
Pública, que será realizado no dia 9 de junho, na referida cidade. O evento tem como objetivo
discutir formas de melhorar a gestão da qualidade, visando a melhoria do gerenciamento e da
prestação de serviços. Na oportunidade, serão apresentadas algumas experiências bem
sucedidas no setor da gestão pública, em programas de certificação da qualidade,
preocupação social, e de qualificações comprovadas e reconhecidas internacionalmente.

O Seminário sobre Qualidade na Gestão Pública será promovido em parceria com
entidades locais, prefeituras, Fiesp, Ciesp, Sabesp, empresários e acadêmicos da região.

Confira a programação preliminar

Os interessados devem entrar em contato com Rui César Rodrigues Bu no nos telefones:
(16) 3712-2086/ 9122-9632 ou com Onil Teixeira da Silva, nos telefones: (16) 3712-2086/
9969-3804 ou pelos e-mails: ou

e

rcBueno@sabesp.com.br onil@sabesp.com.br

Horário

8 horas Café da manhã e credenciamento
8h30 Abertura
9 horas Palestra do Jornalista Luis Nassif comentarista econômico da

TV Cultura e colunista do Jornal Folha de São Paulo.
10 horas Perguntas e debates (aberto ao público)
10h30 Intervalo para café
11horas Palestra com José Everaldo Vanzo Diretor da Sabesp
12 horas Almoço nas dependências do hotel
13h30 Palestra Fundação do Desenvolvimento Administrativo do

Estado de São Paulo - FUNDAP
14h10 Palestra com Eduardo Kasuo Diretor de Qualidade do Serasa (a empresa

foi a primeira organização brasileira a conquistar, em 1995, o Prêmio
Nacional da Qualidade; em 2000, tornou-se a primeira a receber o PNQ
pela segunda por duas vezes. A Serasa também foi a primeira a trazer para
o Brasil o reconhecimento internacional do Prêmio Ibero-americano da
Qualidade 2002).

14h50 Palestra com Saulo Pucci Buono: vice presidente do Centro Integrado das
Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP)

15h30 Intervalo para café
16 horas Palestra com José Luiz Abasolo Superintendente do Instituto P aulista de

Excelência da Gestão (IPEG) - Organizadora do Prêmio Paulista de Gestão
da Qualidade.

17 horas Encerramento

Atividade
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Presidente Lineu Andrade de Almeida
Vice-Presidente Sadalla Domingos
Diretor José Carlos Karabolad
Diretor Luiz Arnaldo Pereira Mayer
Diretor Sérgio Pinto Parreira
Diretor Tânia Mara Tavares Gasi
Primeiro Tesoureiro Francisco José de Toledo Piza
Segundo Tesoureiro Ana Lúcia Brasil
Primeiro Secretário Pedro Caetano Sanches Mancuso
Segundo Secretário Antonio Carlos da Costa Lino

Conselho Fiscal Estadual Marcos Gorelik Ajzenberg, Milton de Oliveira, Roque Passos
Pivelli, Carlos Eduardo Tirlone, Pierre Ribeiro de Siqueira,
Sonia Maria de Lima Oliveira

Conselho Consultivo Augusto Tetsuji Matsushita, Dante Ragazzi Pauli,
Ivan Sobral de Oliveira, José Luiz Salvadori Lorenzi,
Maria Helena de Andrade Orth, Nercy Donini Bonato

Representantes junto
ao Conselho Diretor: César Lima de Paula, Estela dos Santos Rodrigues Peres,
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Eleições ABES NacionalEleições ABES Nacional
No mês de junho acontecem as eleições para a diretoria e conselheiros da ABES Nacional.
As informações estão no site da entidade: www.abes-dn.org.br

Livros

A livraria da ABES/SP está com preços especiais para
duas obras importantes do setor. Os associados têm
desconto de 20%.

Livro: Tratamento de Esgotos Domésticos
Autores: Eduardo Pacheco e Constantino Arruda Pessoa

É a quarta edição da obra, que hoje atinge uma tiragem
total de 10.800 exemplares. O livro aborda as diversas
concepções clássicas dos sistemas de tratamento, assim
como os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos
aplicáveis à realidade brasileira.
Valor: R$ 82,00 - Valor para associados: R$ 65,60

O Fundo Editorial da ABES possui mais de 200 obras nas
áreas de meio ambiente, água, esgotos, lixo, saneamento
e engenharia.
Os livros podem ser adquiridos na sede da ABES/SP. Para
tanto, basta reservar pelo telefone (11) 3813-9615, 3813-
9626, 3813-9708, 3814-1872 ou pelo fax (011) 3814-1901

Curso:
Material Reciclável e a sua Função Social Produção
de Objetos

Serão feitas oficinas para a produção de seis objetos para
comercialização - luminária com reaproveitamento de
filtros de café, divisória, caixa com flores de sacolinhas
plásticas, capa para almofada, flores de fios de papel,
alças de sacolas, jogo americano de canutilhos de papel,
cestaria com garrafa PET, cartões com reaproveitamento
de papéis diversos, durante o I Seminário Regional de
Resíduos Sólidos. Dia 6/6 - Senac em Santos,

Dia 7/6 - Praia Grande
Carga horária: 8 horas
6 de junho - Santos
7 de junho - Praia Grande
Das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas
Número de vagas: 30 participantes
Público alvo: professores, artistas plásticos, artesãos,
gestores sociais
Todo o material para a produção dos objetos está incluso
no valor.
Valor - R$ 70,00 por participante.


