Instituto Acqua tem duas
representantes eleitas para
Conferência Estadual de
Meio Ambiente
Escolha foi feita durante a 1ª Conferência
Regional de Meio Ambiente do Grande ABC
realizada em 14 e 15 de junho

Diretor presidente participou da abertura da conferência

A 1ª Conferência Regional de Meio Ambiente, realizada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e patrocínio do Instituto Acqua, terminou na tarde de 15 de
junho com saldo positivo. Após um dia de
discussões sob o tema Resíduos Sólidos,
divididas por eixos temáticos, sociedade
civil, empresários e representantes das
administrações públicas elegeram prioridades para a região. Das atividades também saíram os delegados que irão defender 20 diretrizes na etapa estadual, dentre
eles duas representantes do Acqua.

nor Neves da Silva.

A abertura da Conferência aconteceu em
14 de junho à noite, no Teatro Municipal
de Santo André. O diretor presidente do
Instituto Acqua, Ronaldo Pepe Querodia,
que é também integrante do Conselho
Consultivo do Consórcio, participou da
mesa de solenidade, junto com o prefeito
de Mauá, Donisete Braga, o secretário-executivo do Consórcio, Luiz Paulo Bressiani, o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Emanuel
Teixeira e o coordenador regional da CUT
(Central Única dos Trabalhadores) Cladeo-

Ainda na noite de abertura, o consultor e
coordenador técnico de projetos ambientais da Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo, Elcires Pimenta
Freira, fez uma palestra sobre os resíduos
sólidos na região do ABC, mediada pelo
coordenador do GT (Grupo de Trabalho)
de Meio Ambiente do Consórcio, João Ricardo Guimarães Caetano.

“A questão do Meio Ambiente trabalha
perspectivas de diversas outras políticas
publicas: saúde, educação, cidadania,
trabalho e renda, desenvolvimento econômico, relação de consumo. Nós, dos
movimentos organizados, precisamos
ocupar os espaços de diálogo e o poder
público precisa ser transparente na tomada de decisões. Só assim iremos encontrar
equilíbrio na construção de cidades mais
justas”, disse Pepe na abertura.

No sábado, 15 de junho, a conferência
continuou ao longo de todo o dia na Fundação Santo André com calorosas discus-

sões sobre a destinação final dos resíduos sólidos. Na abertura, palestrantes que
acompanharam os quatro eixos temáticos deram um pontapé inicial nas discussões. Maurício Waldman foi convidado
para mediar o tema Produção e Consumo
Sustentável, Jutta Gutberlet falou sobre
Geração de Emprego, Trabalho e Renda,
Andréa Paulo de Caristiato, representante
do Ministério do Meio Ambiente, falou sobre Educação Ambiental e os engenheiros
Murilo Valle e Algério Szulc falaram sobre
o tema Redução dos Impactos Ambientais
em geral.
Entre as diretrizes definidas pelos participantes do congresso estão a criação de
mais cooperativas de reciclagem, investimento para desenvolver alternativas de
tratamento dos resíduos com menor impacto ambiental, criação de fundos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos para destinar recursos para educação
ambiental e promoção de ações de comunicação sobre coleta seletiva e consumo
sustentável junto à população, entre outras resoluções.

Participantes do curso
Comunidade Viva conhecem
Jardim Botânico em SP

Em 14 de junho, os alunos do curso Comunidade
Viva, capacitação em jardinagem e paisagismo
oferecida pelo Instituto Acqua, e que conta com
patrocínio da Petrobras, estiveram no Jardim Botânico de São Paulo.

No local, os participantes conheceram o espaço
que tem 360 mil metros quadrados com diversas
paisagens formadas por plantas do Brasil e outros países. Entre estufas, museu botânico, lagos
e jardins, os participantes foram conduzidos pela
equipe pedagógica do Comunidade Viva e monitores do Jardim Botânico, que falaram sobre a diverVisita faz parte do curso de sidade de espécies e a importância de cada uma.
jardinagem “Além disso, puderam ver o conjunto de plantas e

a organização delas. No conceito paisagístico, não
se mistura espécies difrentes. Deve-se ter um conhecimento e uma ordem. Após essa vivência, os
alunos trouxeram ideias para aplicar nos projetos
desenvolvidos na cidade”, disse a professora Carmen Bosso.
A visita é mais uma ação do curso que ultrapassou
as paredes da sala de aula e tem atuado diariamente em Ribeirão Pires. O curso tem duração de cinco meses, com aulas diárias no período da manhã.
Aprovado pela seleção pública Integração Petrobras Comunidades, o projeto tem duração de dois
anos. A próxima turma tem início em agosto e as
inscrições continuam abertas no Instituto Acqua.

Acqua lança
‘Lápis Semente’
para promover
conscientização
ambiental
Produto pode ser usado
normalmente; quando não for
possível mais ser usado, lápis deve
ser enterrado para gerar flores

O Instituto Acqua lançou durante o Mês
do Meio Ambiente, celebrado em junho,
um novo produto que tem como objetivo a conscientização ambiental, o Lápis
Semente. A novidade é um lápis que em
uma das suas extremidades contém um
recipiente com sementes de flores.
Com a campanha Plante uma Ideia, o Lápis Semente foi distribuído pela primeira
vez durante a participação do Instituto
Acqua no 2º Festival de Cultura e Arte do
Grande ABC, realizado em Santo André
nos dias 22 e 23 de junho. Todas as pessoas que participaram das atividades do

Lápis serão distribuídos em atividades

Crianças foram as primeiras a ter a novidade

Acqua no evento receberam o produto. As
crianças, em especial, gostaram muito da
novidade.
O lápis pode ser usado normalmente para
escrever até que não seja possível apontar
mais. Depois disso ele deve ser enterrado
com a ponta onde está o recipiente sendo
colocada na terra.
Cerca de 3 mil lápis foram produzidos

pelo Instituto Acqua, que os distribuirá
em todas as atividades promovidas pela
instituição. Cada lápis é colocado em um
envelope que contém as explicações para
o plantio. A intenção do Instituto é promover ações, no início da Primavera, para
que sejam feitos plantios coletivos.
“Temos como política de trabalho a realização de ações que despertem na população noções de cidadania e a responsabilidade de cada um para um mundo cada
vez melhor. O ‘Lápis Semente’ é mais um
produto pensado para promover a concientização e ganhar a adesão da sociedade na preservação do Meio Ambiente”,
afirmou o diretor presidente do Instituto
Acqua, Ronaldo Pepe Querodia.

Contação de História e Jogo da Dengue são sucesso
no 2º Festival de Cultura e Arte do Grande ABC
O Instituto Acqua participou, nos dias 22
e 23 de junho, do 2º Festival de Cultura e
Arte do Grande ABC, no Parque Central de
Santo André, levando atividades de Contação de História e Jogo da Dengue, que
fizeram muito sucesso entre as crianças
presentes ao evento. A participação fez
parte das ações realizadas pela instituição
para celebrar o Mês do Meio Ambiente.

As duas ações fazem parte do projeto Porque Hoje é Sábado, feira de atividades e
oficinas com ações culturais, esportivas,
lúdicas e recreativas. Todas as crianças
ganharam o Lápis Semente pela participação.

A Contação de História teve
atores da Arca (Associação
Ribeirãopirense de Cidadãos
Artistas), que abordaram temas do imaginário infantil
dando ênfase às questões
ambientais. As crianças que
participaram das atividades curtiram encenações e
aprenderam um pouco mais
sobre a importância do Meio
Ambiente.

No Jogo da Dengue, as
Jogo da Dengue faz conscientização do combate ao mosquito
crianças puderam se divertir
e aprender sobre a dengue do Instituto Acqua. O evento teve artistas
em um tabuleiro gigante como a cantora Tiê e os grupos Teatro Máque é um jogo de combate gico, Golpe de Estado e Velhas Virgens.
ao mosquito transmissor da
doença. O inseto, um ator Tela Verde - Entre as atividades realizadas
fantasiado, fica no centro do pelo Instituto Acqua no Mês do Meio Amtapete, esperando que al- biente, estavam as exibições de curtasguma criança ganhe a brin- -metragens do Circuito Tela Verde – procadeira, o que representa a grama do Departamento de Educação
eliminação do mosquito.
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente que promove conscientização sobre
O 2º Festival de Cultura e gestão ambiental através do audiovisual e
Arte do Grande ABC foi re- que foram feitas nas várias atividades do
alizado pelo Diário do Gran- Instituto e que continuarão sendo exibiAtores da Arca deram ênfase a questões ambientais de ABC e contou com apoio das ao longo do ano.
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