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Divulgamos que estão abertos, de 09/04 a 25/05/2018, os
pleitos para protocolos de projetos no FEHIDRO - Fundo
Estadual de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do
Pardo.
As inscrições devem ser entregues no DAEE, Rua Olinda
nº 150, Ribeirão Preto - SP. O foco são as águas das bacias
hidrográficas de Ribeirão Preto e microrregiões, como
também Aquífero Guarani. O órgão conta com mais de
R$3 milhões em verbas, que foram deliberados dia 06 de
abril em plenária. A prefeitura aguarda inscrição de projetos
para avaliação e posterior distribuição dos recursos. Através
do site www.sigrh.sp.gov.br é possível obter relação de
documentos necessários, manuais operacionais e investimentos para participação no FEHIDRO.
Houve nos dias 20/02 e 28/03 realização dos Módulos I e
II de uma "Oficina de Elaboração de Projetos em Educação
Ambiental" para orientações sobre o Manual Operacional
Padrão do Governo do Estado de São Paulo com a Secretaria do Meio Ambiente ( www.ambiente.sp.gov.br/cea ).
O GT Água conta com um membro na Câmara Técnica
da Agenda 21 e Educação Ambiental do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Pardo, representante do estado através do
Campus USP. Para maiores informações entrar em contato
com a representante no Comitê, Tânia M B Trevilato através
do e-mail tmbeltra@fmrp.usp.br .
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PARTICIPAÇÃO DA CGA NA 28ª SIPAT
A Comissão de Gestão Ambiental da FMRP (CGA) esteve presente na 28ª
SIPAT. A participação dessa comissão ocorreu na manhã de 28 de setembro de
2017, no pátio do Prédio Central.
Considerando que a gestão correta dos resíduos é uma importante ferramenta
para a prevenção de acidentes de trabalho, o GT-PGRSS realizou exposição dos
cartazes e informativos técnicos elaborados pelo grupo com orientações sobre o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, apresentação de recipientes
adequados ao descarte correto dos diferentes tipos de resíduos e esclarecimento de
dúvidas sobre esse tema.
ESTANTE DE TROCAS ITINERANTE
A partir de setembro de 2017, a CGA iniciou a proposta
“Estante de Trocas Itinerante”, que consiste em posicionar uma
estante próxima ao local onde se realizará alguma atividade
dessa comissão. O objetivo é facilitar o acesso às estantes
promover essa ação, conscientizar a comunidade sobre a
importância da troca como uma alternativa sustentável ao
consumo de produtos novos. Enjoou? Não usa mais? Deixe na estante.
Achou interessante? Pode pegar.
Não tem algo para deixar? Pode trazer depois.
Vai ter atividade da CGA? A estante de trocas estará lá.

Estante de Trocas Itinerante na
Recepção dos Calourous 2018

FEIRA DE TROCAS DE OBJETOS USADOS
A “Feira de Trocas de objetos usados” teve edições em 08 de novembro de 2017 e 23
de abril de 2018, ambas no saguão inferior do Refeitório Central do Campus, das
11h às 13h, com o objetivo de provocar reflexões e desenvolver ações pró-criação
de hábitos para o consumo consciente e sustentável.
Tal atividade faz parte do Projeto do Programa Unificado de Bolsas (PUB) intitulado “A estante de troca como espaço para reciclar hábitos”, sob coordenação da
Profa. Dra. Regina Y. D. Carretta, docente do curso de Terapia Ocupacional e
Coordenadora da CGA desta unidade, e supervisão da educadora Dra. Daniela
Cassia Sudan do Programa USPRecicla/SGA. A iniciativa está
programada para ocorrer mensalmente e as próximas edições estão
agendadas para 21 de maio e 25 de
junho de 2018. Participe!
Feira de Trocas de Objetos Usados no REFA (2017).
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PALESTRA “COMO DEIXAR O ESCRITÓRIO MAIS SUSTENTÁVEL?”
Nos dias 28/09, 05 e 06/10/2017 o GT-PGRSS realizou nova atividade de
Educação Ambiental Continuada. Uma palestra voltada à sustentabilidade das atividades administrativas, ministrada pelo servidor Evandro Meira Baradel, foi oferecida aos funcionários desta faculdade. Por meio de conceitos basilares, como os 3Rs,
procurou-se mostrar que a FMRP tem suas responsabilidades perante a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10), principalmente no que se refere
aos resíduos de serviços de saúde, que também incluem os resíduos gerados nas
áreas administrativas. Foram abordados aspectos relacionados ao consumo e à
questão do descarte correto dos resíduos gerados, evidenciando por meio de
retiradas de nosso Almoxarifado - itens
como copos descartáveis e papel, e
possíveis opções para reduzir o consumo dos mesmos.
Fotos de uma das apresentações da palestra .

INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS
Em dezembro de 2017, a pedido do GT-PGRSS da
CGA, a diretoria da FMRP contratou a empresa Reúsa
Conservação Ambiental Ltda. para realizar a coleta,
transporte e incineração dos resíduos químicos de nossa
unidade. Na ocasião foram retirados 300Kg de resíduos,
apenas do abrigo do Prédio Central. O GT trabalha na
organização de uma próxima coleta ainda no primeiro
semestre de 2018, para atender os locais que não tiveram seus resíduos químicos coletados no ano passado.
Há ainda a intenção de se estabelecer coletas periódicas desse tipo de resíduo, para que não ocorra mais o Coleta de resíduos químicos para incineração no
Prédio Central pela empresa Reúsa.
acúmulo de grandes quantidades de químicos.
FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ
No início de 2018, representantes do GT-PGRSS da CGA, estiveram nas futuras
instalações da unidade de pesquisa em medicina translacional da FioCruz que será
inaugurada em breve, uma importante parceria entre FioCruz e FMRP.
A visita foi um pedido da gerência da nova unidade, onde foi realizada
análise do local e da planta, e orientações para o planejamento do
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
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RECEPÇÃO DOS CALOUROS 2018
A CGA esteve presente nas atividades do primeiro dia da Semana de Recepção
dos Calouros 2018. A educadora ambiental da SGA, Dra. Daniela Cassia Sudan,
proferiu palestra sobre o Programa USP-Recicla. Em seguida, a comissão se
apresentou e deu as boas vindas aos alunos ingressantes, os convidando a atuar nas
questões ambientais em nossa faculdade. Os calouros receberam sua caneca
durável USP-Recicla para usar no primeiro café da manhã na Universidade.

Membros da CGA e entrega de canecas na Calourada 2018.

Comissão de Gestão Ambiental USP Recicla-FMRP
Missão: Contribuir para a construção de sociedades sustentáveis por meio de ações
voltadas à redução da geração de resíduos, conservação do meio ambiente, melhoria da
qualidade de vida e formação de pessoas comprometidas com esta missão. Suas ações
são pautadas nos princípios da Educação Ambiental, estimulando a comunidade universitária a incorporar valores e atitudes ambientalmente adequados, apoiar e fomentar iniciativas que articulem pesquisa, ensino, extensão e gestão universitária, além de contribuir
para o desenvolvimento de um processo de gestão compartilhada e integrada de resíduos e de uso racional de recursos naturais.

Membros da CGA
Profa. Dra. Regina Yoneko Dakuzaku Carretta (Coordenadora)
Ruy Sordi Campanini (Secretário)
Carol Kobori da Fonseca (Coordenadora do GT-RSS)
Luciana Gonçalves Aguiar Campanini (Secretário do GT-RSS)
Tânia Maria Beltramini Trevilato (Coordenadora do GT-Água)

Evandro Meira Baradel
Josiane Lílian dos Santos Schiavinato
Marina Zilio Fantucci
Sandra Maria de Oliveira Thomaz (GT-RSS)
Silvia Elaine Aguiar Silva
Viviane Ambrósio (GT-RSS)

Contato: usp-recicla@fmrp.usp.br
Acesse nossa página:
http://www.fmrp.usp.br/a-faculdade/estrutura-administrativa/colegiados/comissao-do-programa-usp-recicla/

