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Em pesquisa pioneira, 
alunos do curso de Gestão 
Ambiental da Fatec Jundiaí 
analisaram a adequação 
dos textos dos planos de 15 
prefeituras à legislação

Estudantes avaliam planos
de resíduos sólidos

Cidades contempladas
Em 2014, a avaliação dos planos mu  ni -

cipais de resíduos foi o tema do estágio obri-
gatório das universitárias Luciana Gar cia, 
Nilce Alonso, Drielly Gama e Franci ellen 
Ayres. Cumprindo as 240 horas de ativida-
des previstas, elas analisaram os projetos de 
Águas de Lindoia, Amparo, Campinas, Ca -
pivari, Elias Fausto, Horto lândia, Lindoia, 
Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morun-
gaba, Nova Odessa, Santo Antônio de Posse, 
Serra Negra, So  corro e Sumaré. 

Neste ano, o estudo da Fatec prossegue 
com a dupla de estagiários Douglas Honório 
e Paula Cossi, avaliando os planos de Jundiaí, 
Louveira, Valinhos e Vinhedo. Nas próximas 
turmas, o olhar dos universitários de Gestão 
Ambiental será direcionado para as ações 
municipais de resíduos sólidos de Artur 
Nogueira, Campo Limpo Paulista, Conchal, 
Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, 
Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, 
Paulínia, Pedreira e Várzea Paulista.

SP prorroga vacinação
contra a gripe até sexta

A Secretaria de Estado da Saúde 
prorroga até sexta-feira (12) a campanha 
de vacinação contra o vírus Influenza, 
causador da gripe. A meta é imunizar 
11,8 milhões de pessoas – número cor-
respondente a 80% das 14,7 milhões de 
pessoas que compõem o público-alvo. 
De acordo com a diretora de imunização 
da secretaria, Helena Sato, a vacinação 
em grávidas também imuniza o bebê 
até os seis meses de vida. Além de vaci-
nar a população contra a gripe A H1N1, 
tipo que se disseminou pelo mundo na 
pandemia de 2009, a campanha visa a 
proteger as pessoas de outros dois tipos 
do vírus influenza: A (H3N2) e B. 

A vacina foi produzida pelo Insti-
tuto Butantan, unidade ligada à pasta, 
por meio de um processo de transfe-
rência de tecnologia. “É muito impor-
tante que as pessoas não percam essa 
oportunidade de tomar a vacina antes 
da chegada do inverno, prevenindo-se 
contra as complicações decorrentes da 
gripe, como pneumonias, por exemplo”, 
alerta a diretora.

Torcedor violento já pode
ser denunciado pelo 181

O Disque-Denúncia (181) agora re -
cebe informações anônimas que possam 
ajudar na identificação de autores e 
no esclarecimento de mais três tipos 
de crimes: furtos de caixas eletrônicos 
com uso de explosivos, incêndios a ôni-
bus e casos de violência de torcidas de 
futebol ocorridos no Estado. O Instituto 
São Paulo Contra a Violência (ISPCV), 
que administra o serviço em parceria 
com a Secretaria da Segurança Pública 
(SSP), elaborou questionários específi-
cos para o atendimento das ocorrências 
e encaminhamento das denúncias aos 
órgãos policiais. 

Segundo a SSP, a inserção dos cri-
mes relacionados à violência no futebol 
ao Disque-Denúncia vai “canalizar” as 
informações, ampliando a eficácia das 
investigações, já que os fatos serão infor-
mados mais rapidamente ao Ministério 
Público, polícias e demais órgãos rela-
cionados. O Disque-Denúncia (181) tem 
atendimento 24 horas, todos os dias da 
semana, e garante o anonimato e o sigilo 
de quem denuncia. O serviço registrou 
1,7 milhão de ligações desde a sua cria-
ção, no ano 2000.

Núcleo da USP lança vídeos
sobre gestão da inovação

O Núcleo de Apoio à Gestão da Ino-
vação (Nagi), do Laboratório de Gestão 
da Inovação da Escola Politécnica (Poli) 
da USP, lança um conjunto de 64 cursos 
em vídeo sobre gestão da inovação. Com 
a iniciativa, o núcleo pretende apoiar 
empresas na introdução ou aprimora-
mento de seus sistemas de inovação. O 
uso é aberto, gratuito e o material pode 
ser replicado, desde que a fonte seja ci -
tada. As empresas podem usar os vídeos 
em aulas, treinamentos ou em seus sites, 
mas é proibido comercializá-los.

Com apresentação de professores 
experientes, as aulas reúnem também 
entrevistas com especialistas e agentes 
do sistema de inovação, para esclarecer 
conceitos e metodologias, e com profis-
sionais do mercado, para compartilhar 
experiências bem-sucedidas. Mais infor-
mações e acesso aos vídeos em http://
nagi-pro.poli.usp.br/

SERVIÇO
• Teia Social
http://teiasocial.mpf.gov.br
• As 15 primeiras avaliações
https://goo.gl/evSNwT
• Fatec Jundiaí
http://www.fatecjd.edu.br
• E-mail – prof.anacarolina@fatecjd.edu.br/ 
Telefone (11) 4522-7549

proveitar o conhecimento produzi-
do no ensino superior e estimular 
professores e alunos a encontrar e 
compartilhar soluções sustentáveis 
para problemas ambientais. Este é 
o mote do convênio assinado em 
2013 entre o Ministério Público 
Federal (MPF) e a Faculdade de 
Tecnologia Deputado Ary Fossen 
(Fatec Jundiaí), administrada pelo 
Centro Paula Souza.

Executada por alunos do curso 
de Gestão Ambiental, a pesquisa é 
pioneira no Estado. Integra o pro-
jeto Teia Social, iniciativa criada 
em 2009 pelo procurador da Re  pú-
blica Áureo Lopes, do Ministério 
Público Federal da comarca de Cam-
 pinas. Sem saídas a campo e che-
cando 21 quesitos, o método desen-
volvido na Fatec Jundiaí avalia a 
adequação do texto dos planos mu -
nicipais de trabalho às normas da 
Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS), vigente e instituída pela 
Lei nº 12.305/2010.

Política nacional – A PNRS 
é um dos quatro alicerces do Plano 
Nacional de Saneamento Básico, le -
gislação criada em 2007. Os outros 
três são temas ambientais afins: 
tratamento de água, de esgoto e das 
águas das chuvas. Na Fatec Jundiaí, 
o trabalho em parceria com o MPF 
é supervisionado pela responsável 
pela disciplina de Gerenciamento 
de Resíduos, a professora Ana Ca -
rolina Veredas.

Ela explica que o artigo 19 da lei 
que regula a PNRS foi o ponto de 
partida para criar o método de ava-
liação dos planos das prefeituras. 
Seu texto define os requisitos míni-
mos obrigatórios a serem contem-
plados em um programa municipal 
de gerenciamento de resíduos.

Sustentabilidade – “As informa-
ções apuradas pelos alunos interessam às 
prefeituras por indicarem pontos a serem 
aprimorados nos planos municipais. Esses 
dados podem e devem ser usados para ele-
var a qualidade de vida nas cidades”, observa 
a professora. Os relatórios das avaliações 
evidenciam a importância da adoção de prá-
ticas sustentáveis – coleta seletiva de lixo, 
reciclagem de materiais e reaproveitamento 
de restos de construção civil.

Um desdobramento desejável, expli-
ca Ana Carolina, seria a organização de 
prefeituras em consórcios intermunicipais. 
“Desse modo, seria possível, por exemplo, 
grupos de cidades dividir os custos da com-
pra de equipamentos de uso compartilhado 
para tratar restos de construção civil e usá-
los em esquema de rodízio”, diz.

“O conceito é aproveitar esses resíduos 
de várias formas, produzindo areia e pedra 
do tipo brita. Essa matéria-prima serve 
para fabricar bloquetes e cascalho, usados, 
por exemplo, na manutenção de estradas 
rurais. Se alguma cidade quiser ser avalia-
da, ou precisar de orientação, pode nos pro-
curar”, destaca a supervisora do trabalho 
(ver contato em serviço).

Transparente – O trabalho é reali-
zado por duplas de alunos. Cada uma ana-
lisa um plano e atribui um de três conceitos 
possíveis em cada quesito: ‘atende’, repre-
sentado pela cor verde no campo de pre-
enchimento do relatório; o segundo adota 
a cor amarela e classifica como ‘atende de 
modo parcial’; e a última opção, grafada em 
vermelho, é ‘não atende’.

Ao receber o diagnóstico de cada aluno, 
a docente faz correções e compara com a 
outra avaliação individual do plano muni-
cipal. Em comum acordo, o grupo finaliza 
os relatórios sobre as ações das cidades e 
os apresenta aos municípios. Finalmente, o 
trabalho colaborativo é divulgado on-line, 
na seção Meio Ambiente do site da Teia 
Social (ver link em serviço).

Satisfeito com os resultados obtidos com 
a Teia Social, o procurador Áureo Lopes des-
taca que o conceito da plataforma on-line do 
Ministério Público Federal contempla tam-
bém as áreas de cidades, economia, educação, 
poder público, saúde, segurança e vulnera-
bilidades (combate a desigualdades). “Além 
da Fatec Jundiaí, firmamos parcerias com a 
PUC-Campinas e com o Mackenzie. Temos 
interesse, inclusive, em fazer convênios com 
outras instituições de ensino superior, públi-
cas e privadas”, comenta.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Supervisionadas pela professora Ana (centro), alunas analisaram projetos de 15 cidades, em 2014

Resíduos de 
construção civil 
podem e devem
ser reaproveitados
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