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19/06/2009
Técnicos da CETESB são homenageados pelo
setor têxtil de São Paulo
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 Sinditêxtil apresenta Guia Técnico Ambiental da
Indústria Textil – Série Produção Mais Limpa

 

 Especialistas da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – CETESB foram homenageados, em 18/06, pelo
Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado de São Paulo,
em função do apoio na elaboração do Guia Técnico
Ambiental da Indústria Têxtil – Série Produção Mais Limpa
(P+L), lançado recentemente na sede da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP.

O Guia traz informações sobre redução, recuperação e
reutilização de resíduos e poluentes atmosféricos,
modificação de equipamentos, recuperação de insumos,
dicas de armazenamento e produtos perigosos, entre
outros assuntos relacionados ao setor têxtil paulista. A
homenagem aconteceu na sede do Sinditêxtil, na capital,
durante o lançamento do projeto “Desenvolvimento de
Indicadores Ambientais para o Setor”, desenvolvido em
parceria com a Câmara Ambiental da Indústria Têxtil. A
cerimônia contou com a presença do presidente da agência
ambiental, Fernando Rei, que fez a entrega da premiação
aos funcionários da CETESB, acompanhado pelo presidente
da entidade que representa o setor têxtil de São Paulo,
Rafael Cervone Netto.

Foram agraciados os técnicos Elza Bastian, da Divisão de
Coordenação das Câmaras Ambientais; Jorge Rocco, do
Setor de Normatização e Ações de Controle; Flávio Ribeiro,
da Divisão de Tecnologias Limpas e Qualidade Laboratorial;
Mateus Sales dos Santos, do Setor de Tecnologias de
Produção Mais Limpa e Meron Zajac, do Departamento de
Desenvolvimento, Tecnologia e Riscos Ambientais. 
O Guia P+L foi o primeiro passo para o desenvolvimento do
projeto Indicadores Ambientais, que determinará o grau de
desempenho das indústrias do setor têxtil, a partir da
avaliação de indicadores operacionais que retratarão a
gestão da empresa na área ambiental, tendo como
parâmetros o consumo de água, energia, geração de
resíduos e carga orgânica.

O presidente do Sinditêxtil, Rafael Cervone lembrou que o
Guia P+L e o projeto Indicadores Ambientais serão
importantes para definir a competitividade internacional da
indústria do setor. Fernando Rei, presidente da CETESB,
aproveitou a oportunidade para lançar um desafio aos
empresários: “utilizem esses indicadores para
estabelecerem uma performance nas empresas e
reivindiquem um maior prazo de validade das licenças de
operação com base nesses indicadores, incentivo este que
está definido na legislação ambiental”, disse.

Empresas Sustentáveis

Outra homenagem da noite coube ao presidente da
CETESB, Fernando Rei, que representou o secretário
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estadual do Meio Ambiente, Xico Graziano, na entrega do
prêmio às Empresas Brasileiras Sustentáveis 2009, na sede
do Conselho Regional de Química, no bairro de Pinheiros. 
A cerimônia é uma iniciativa da Revista Meio Ambiente
Industrial, que há mais de dez anos presta homenagem às
empresas que se destacam no desenvolvimento de projetos
e ações no contexto do desenvolvimento sustentável.
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