
 

Presentes Leticia, Solange, Glaucia, Fabio, Paula, Carolina, Ana Chagas, Flavio, Rafael, Paola, 

Henrieth, Maria Isabel, Silmara, Lina, Fernanda, Marilia, Patrícia, Lirian, Rafael, Flavia, Sandra, 

Maria Isabel, Sergio, Paulo 

 

Fabricio – convidado – relato sobre resíduos sólidos 

Leticia – discutiu a questão das cooperativas e de como remunera-las. Dificuldades dos 

contatos com autoridades. Exemplo de São Sebastiao: ele queria saber o que tinha no lixo 

reciclável... praticamente copinhos – os eventos com atletas... basicamente esse lixo da agua, 

Gatorade, ele descarta os copinhos. Ela ouviu que o copinho não interessava, pra que a 

cooperativa tivesse algum lucro com esse material... teria que ser um montante de copos 

muito grande. 

Fabricio – viabilidade econômica de reciclagem do material dificuldades 

Ações – separação e tentar destinar as cooperativas, algumas dificuldades – cooperativas não 

se interessavam pelo material e prefeituras com dificuldade. Segundo momento, deixou de 

usar o copo reciclável de uso único e passou a usar um copo retornável. Teve que começar a 

fazer um trabalho de comunicação ... porque os atletas tinham dificuldades de utilizar copo 

que já tinha sido utilizado outra vez.. o publico entendeu como uma medida econômica e não 

como uma medida ambiental.  

Leticia – teve a sacolinha, esse material inicialmente vinha em uma sacolinha de plástico, nas 

ultimas vezes do evento, teve a adoção de uma sacolinha de papel... as pessoas reagiram de 

forma não positiva... depois de algumas edições... Fabricio teve essa iniciativa para apresentar 

para as pessoas qual a razão do copo retornável e a sacolinha de papel... 

Fabricio – copos, sacolas... as vezes deixavam essas sacolas plásticas no evento... volume 

considerável... os banners – lixeira par coleta seletiva em toda arena, mesmo assim, as placas 

não eram suficientes... comunicação visual  

A característica do evento – turismo esportivo, entendendo o movimento que as pessoas vão 

no sábado para o evento no domingo... começaram a programar e promover palestras 

educativas. Uma outra ação interessante, produziram um guia atleta, um pdf para os atletas 

inscritos com as informações da prova – local, distancia, horários, etc – inserimos nesse guia 

informações sobre a coleta do lixo. Foi a forma encontrada para ter o público junto conosco 

nessa prova ambiental.  

Leticia – os copos estão contados porque são copos de acrílico, não pode ser higienizado na 

praia por questões sanitárias, a pessoa toma e lá na frente tem os galões ele se serve, qual o 

problema quer pegar cinco copos de uma vez.... a pessoa saiu do mar, mas ela pega cinco de 

uma vez, isso atrapalha a dinâmica... vai pedir pega um só... lá na frente pode abastecer, tem 

gente que se ofende... o staff e muito preparado, sabe lidar com esse tipo de situação, esse 



 

tipo de crítica. Uma situação curiosa que ocorreu na qual eu estava. A hidratação e oferecida 

no final da prova. Entende-se que a pessoa precisa se reidratar, chegou uma moca que queria 

tomar água antes. Foi dito a ela agora não consigo lhe atender.. eu posso lhe dar na volta... ela 

disse você sabe com quem esta falando, eu sou aluna de direito da PUC... veja eu não estou te 

negando, e oferecido pra você quando você terminar a prova... eu estou passando mal. 

Orientou a menina para ir a ambulância... enfim, se você est passando mal você entao não 

entre no mar.. o mais adequado e você ir a ambulância. São todas essas questoes depois que 

foram instituídos os copinhos retornáveis. Pensamos nos copinhos de papel, isso ficaria 

inviável e se você quer colocar um desenho uma logomarca fica mais inviável.. Depois do 

trabalho de comunicação melhorou um pouco.  

Fabricio – esse copo retornável ele para ser viável em comparação aos descartáveis ele precisa 

ser utilizado em 20 eventos. Ele tem um desgaste natural. EM casa ele vai durar 15 anos. Mas 

para o cliente ele não tem a aparência de um copo novo. Já houve três provas canceladas por 

causa da pandemia. Para finalizar contamos com um patrocínio na prova de novembro. 

Condição muito melhor para implementar ações ambientais. Atletas portadores de deficiência 

e também a participação de mais de 120 crianças da comunidade de Caraguatatuba 

 

Ana – comentou as dificuldades enfrentadas, cooperativa. Indagou sobre o uso dos copos de 

papel....e a questão da reciclagem 

Fabricio – copo de papel, não se garante o descarte de forma adequada.  

Ana - agradeceu o relato 

1. Áreas contaminadas – OAB aceitou a proposta, há necessidade de uma exposição de 

motivos. Fundo estadual de áreas contaminadas (FREPAC) – Lina comentou que esse 

fundo foi constituído há 15 anos e não tinha sido instalado, foi uma grande felicidade 

que ele fosse instalado. Recurso depositado de 7 milhões, parte dele vai ser usado no 

projeto de São Sebastiao -terras contaminadas. Outra parcela vai para estudos 

ambientais em uma área de Caçapava (área da FAELE ..ou FALE – empresa que foi a 

falência em 1999 fazia reciclagem de baterias). O papel da comissão nesse fundo – 

questionou quem vai fazer a analise jurídica do uso nessas áreas, quem vai decidir 

(critérios – quais áreas). Essas áreas já estavam eleitas no critério de discricionariedade 

da CETESB. Como OAB – velar pela regularidade do fundo do ponto de vida da 

austeridade, integridade, regimento aprovado teve analise previa das partes, ele está 

bom, tem governança, critérios de deliberação. Ideia e que o MP (representado pelo 

Rodrigo Garcia) organize para que ele possa ser beneficiário da destinação de recursos 

de TAC. Universo jurídico bem representado, de outro lado estava a CETESB. Enfim ele 

e instrumento da politica de áreas contaminadas que pode ser um exemplo. Ana 

agradeceu. Flavio compartilhou no GT uma matéria que saiu no site da Cetesb 25.08 e 

vai compartilhar também no site da comissão. Lina -reforçou a necessidade de 



 

transparência, pediu isso e foi aprovado em deliberação – instalado no site material de 

comunicação adequado. 

2. Consema – Sandra : apresentou moção em relação aos prazos do PROCONVE. Criado 

em 1986 para o controle de emissões veiculares. Esta sendo implementado em fases. 

Em 2018 duas resoluções criando estabelecendo regras e parâmetros para serem 

implementados a partir de 2022 (fase 8 veículos pesados e fase 7 para veículos leves). 

Em razão da pandemia está havendo um pedido das indústrias fabricantes de veículos 

para prorrogar por 3 anos além de 2022 a implementação dessas resoluções. Existe ai 

uma grita muito grande de quem faz o controle que seria prejudicado por uma 

postergação não cabível... os poluentes causados pelos veículos são os maiores 

causadores de problemas respiratórios. ... problemas de saúde publica. O objetivo 

desses padrões e chegar aos padrões da OMS. Pedido de moção contra essa 

postergação, esse pedido foi acolhido no conselho. Sabemos que talvez existam 

dificuldades para implementar tudo isso em 2022, mas três anos e muito... vai para 

além do prazo dado em 2018 (de 4 anos). Esse e o resumo básico em relação ao 

proconve e a moção da OAB. Essa postergação e incabível. Provavelmente vai sair 

alguma prorrogação ... mas não 3 anos... 

3. GT de sustentabilidade – Paola: mapear o problema primeiro, chamar alguém da 

Cetesb, da Prefeitura para entender a razão de não estar funcionando o cumprimento 

da sentença – 29.09... ou inicio de outubro (evento) – ate a próxima reunião teremos 

uma posição p marcar o evento.  


