
20/06/2012 
 
São Paulo apresenta metas para o desenvolvimento su stentável na RIO+20 
 
Preservação da Mata Atlântica e redução de 20% na emissão de CO2 estão entre as quarenta metas da 
Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado  
 
Agência FAPESP  – O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, apresentou nesta terça-feira (19/06), 
durante a Cúpula Mundial de Estados e Regiões da RIO+20, o documento "Estratégia para o 
Desenvolvimento Sustentável do Estado", com 40 metas a serem cumpridas até 2020. 
 
"Nesse esforço sub-regional, o primeiro compromisso de todos nós é combater a miséria. O outro é com 
saneamento básico. Chegaremos a 2014 com o interior de São Paulo com 300% – 100% de água tratada, 
100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado", disse Alckmin. 
 
O governador também citou que a meta vale para o litoral até o ano de 2016 e para as regiões 
metropolitanas até 2020. 
 
Além das metas de erradicar a extrema pobreza até 2014 – para pessoas com renda familiar per capita de 
até R$ 70 por mês – e de universalização do saneamento, outras propostas são: aumentar a participação 
de 55% para 69% de energias renováveis no consumo final de energia em São Paulo (hidráulica, biomassa, 
biogás, biodiesel, etanol, solar, eólica e resíduos sólidos); atingir 20% do território paulista com cobertura 
vegetal; e reduzir 20% da emissão de dióxido de carbono, tendo por base o ano de 2005. 
 
A preservação da Mata Atlântica também é prioridade. "Em São Paulo, tínhamos 5.600 famílias em Cubatão 
em área de risco e vamos transferir todas. Temos até financiamento do BID em um grande esforço de 
recuperação da Mata Atlântica, dando moradia segura e digna a essas famílias", disse Alckmin, referindo-se 
ao programa estadual "Recuperação Socioambiental da Serra do Mar", o maior projeto de reassentamento 
habitacional por questões ambientais do mundo, de acordo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 
 
A estratégia destaca o papel da FAPESP em diversas áreas. “No Estado de São Paulo concentram-se boa 
parte dos esforços de Pesquisa e Desenvolvimento do país, em temas relacionados ao desenvolvimento 
sustentável. A FAPESP criou e financia três amplos programas de pesquisa, que se alinham aos temas 
principais da Conferência e a Economia Verde: Bioenergia (BIOEN), Biodiversidade (BIOTA) e Mudanças 
Climáticas Globais (PFPMCG)”, descreve o documento. 
 
Mais informações: http://saopaulo.sp.gov.br/rio20. 
 
Fonte:  Agência FAPESP/Radar Rio+20 > 
Notícias(http://www.radarrio20.org.br/index.php?r=site/view&id=241054) 
 



20/06/2012 
 
Alckmin participa da abertura oficial da Rio+20 
 
Governador de São Paulo salienta importância dos governos locais 
 

 
Geraldo Alckmin participa da abertura oficial da Rio+20 

Foto: José Luís da Conceição 
 

 
Geraldo Alckmin participa da abertura oficial da Rio+20 
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Geraldo Alckmin participa da abertura oficial da Rio+20 

Foto: José Luís da Conceição 
Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220117#2 

 
AnteriorPosteriorNesta quarta, 20, o governador Geraldo Alckmin participou da abertura da Rio+20, 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. "É importante participar, pois é um 
esforço mundial, unindo governos e sociedade civil para garantir avanços e sustentabilidade. Os governos 
locais têm um papel muito importante", disse. 
 
"Estamos avançando e melhorando, é inegável em todos os indicadores. Agora, é evidente que a 
conferência ficou prejudicada na medida em que ela é feita num momento de grave crise internacional, onde 
há um grande estresse na economia mundial. Então, é o momento mais difícil, e é por isso que os estados e 
os governos locais podem ser mais ambiciosos e avançar mais."  
 
A participação do governo de São Paulo no evento foi intensa, com diversos anúncios, como: apresentação 
de metas para o desenvolvimento sustentável do Estado; criação de um parque ecológico em São Paulo; 
oficialização do Mosaico de Paranapiacaba (área de preservação da Mata Atlântica); e a assinatura de um 
contrato de financiamento de R$ 1,472 bilhão com o BNDES para o prolongamento da Linha 2-Verde do 
Metrô e modernização das estações da Linha 8-Diamante da CPTM. 
 
Fonte: Portal do Governo de São 
Paulo(http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220117#2) 
 



20/06/2012 
 
São Paulo cria 250 mil hectares de área protegida n a Mata Atlântica  
 
Durante a Rio+20, governador assinou os decretos que criam Mosaicos de Paranapiacaba e Parque e 
Estadual Nascentes do Paranapanema (PENAP)  
 

 
Geraldo Alckmin e Bruno Covas 

Foto:  Pedro Calado 
Fonte:  http://www.ambiente.sp.gov.br/uploads/noticias/galeria/tam2/20120620194144.jpg 

 

 
Bruno Covas durante entrevista sobre a criação do PENAP 

Foto:  Pedro Calado 
Fonte:  http://www.ambiente.sp.gov.br/uploads/noticias/galeria/tam2/20120620194303.jpg 

 



“O Estado de São Paulo está doando à população uma grande área de Unidades de Conservação. É um 
presente para as futuras gerações”, declarou o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo Bruno 
Covas, durante a assinatura dos decretos que instituíram o Mosaico de Paranapiacaba e Parque Estadual 
Nascentes do Paranapanema (PENAP), totalizando 250 mil hectares de área preservada na Mata Atlântica, 
um dos biomas mais importantes em biodiversidade e também um dos mais ameaçados. A assinatura foi 
realizada durante o Rio+20, no dia 19, no estande de São Paulo, no Parque dos Atletas.  
 
Secretários estaduais, deputados e ambientalistas participaram do evento, que lotou o estande do Governo 
de São Paulo na tarde da terça-feira. Segundo o Governador Geraldo Alckmin, “a cobertura de vegetação 
de São Paulo em 1992, na época da primeira Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, era de 
13,5%, e agora, 20 anos depois, o estado tem 17% de áreas verdes. O estado continua criando Unidades 
de Conservação, como o mosaico, para chegar à sua meta de 20% de cobertura vegetal em 2020, o que 
representa 400 milhões de árvores que vamos plantar”, afirma. 
 
O contínuo de Paranapiacaba – um dos principais corredores de Mata Atlântica do Brasil – está associado a 
dezenas de cavernas de grande importância para a conservação da geobiodiversidade e possui seis 
unidades de conservação, somando aproximadamente 250 mil ha. de áreas protegidas. 
 
O PENAP, com 22mil há., compõe o grande mosaico de preservação que vai proteger cerca de mil 
nascentes do Paranapanema, colaborando também para a melhoria da qualidade de água e biodiversidade 
da região. O Mosaico é formado pelos parques estaduais Turístico Alto Ribeira (PETAR), Intervales, Carlos 
Botelho, Estação Ecológica Xituê, APA Serra do Mar e o novo Parque Estadual Nascentes do 
Paranapanema. 
 
Parque Nascentes do Paranapanema 
O Parque Estadual Nascentes do Paranapanema (PENAP), no município de Capão Bonito, tem 22 mil 
hectares de matas nativas. A proposta visa proteger mil nascentes que compõe as cabeceiras do Rio 
Paranapanema, um dos principais do estado, em termos de abastecimento de água e geração de energia. 
Visa, também, aumentar a proteção de espécies extremamente ameaçadas e endêmicas, como por 
exemplo, o cachorro do mato vinagre (Speothosvenaticus); a onça-pintada (Pantheraonca); o mono-
carvoeiro (Brachytelesarachnoides); o bagre-cego (Pimelodellakronei); e o veado bororo (Mazama bororo) – 
a espécie de cervídeo mais ameaçada do Brasil. 
 
Além da preservação da vegetação nativa e das nascentes do rio, a criação do Parque Estadual tem o 
objetivo de desenvolver o turismo ecológico e cultural na região, valorizando as comunidades locais e 
gerando alternativas sustentáveis de emprego e renda. Com a implantação do Parque, aumenta 
significativamente o repasse de recursos de ICMS Ecológico para os municípios envolvidos, contribuindo 
assim para o desenvolvimento sócioeconômico. 
 
Homenagens 
Na mesma ocasião, o governador entregou a medalha “João Pedro Cardoso” a personalidades que 
contribuíram para a proteção do meio ambiente. Maurice Strong, coordenador e articulador da Conferência 
de Estocolmo em 1972, Rio 92, e conselheiro do secretário geral da Rio+20, Maritta Weser, que foi líder do 
Programa de Meio Ambiente do Banco Mundial que promoveu financiamentos para proteção da Mata 
Atlântica, Marina Silva, ex-ministra do meio ambiente e grande lutadora das causas ambientais em nível 
mundial, representada por Jane Vilas Boas, Leopoldo da Silva Neves, um dos mais antigos e dedicados 
funcionários da Estação Ecológica Itatins, e Paulo Nogueira Neto, ambientalista do estado de São Paulo. 
 
“O professor Paulo Nogueira Neto não ganha prestígio ao receber a medalha, ele dá prestígio a medalha. 
Saber que a medalha foi para no peito do professor dá mais importância a ela”, declarou o secretário do 
Meio Ambiente, Bruno Covas, que abriu a cerimônia. 
 
A medalha é uma homenagem da Secretaria do Meio Ambiente, do Governo do Estado de São Paulo e da 
população paulista às pessoas fizeram a história do movimento ambientalista. 
 
João Pedro Cardoso, patrono da medalha, foi engenheiro agrônomo que plantou a primeira árvore no dia 
que, desde então, ficou instituído como dia da árvore. 
 
Fonte:  SMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo > 
Notícias(http://www.ambiente.sp.gov.br/verNoticia.php?id=1415) 
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Ações de São Paulo impressionam PNUMA  
 
Reuniões foram realizadas pela rede ao longo do dia  
 

 
Bruno Covas e Fred Ni 

Foto:  Pedro Calado 
Fonte:  http://www.ambiente.sp.gov.br/uploads/noticias/galeria/tam2/20120620193406.jpg 

 

 
PNUMA se impressionou com as ações do estado de São Paulo 

Foto:  Pedro Calado 
Fonte:  http://www.ambiente.sp.gov.br/uploads/noticias/galeria/tam2/20120620193454.jpg 



Durante o coquetel oferecido pela Rede de Governos Regionais (nrg4SD), na noite de segunda-feira, 18, o 
secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo Bruno Covas conversou com o presidente do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) Achim Steiner sobre o encontro. 
Presente nas reuniões realizadas pela rede ao longo do dia, o presidente Steiner confidenciou que ficou 
surpreso com as realizações e os números de São Paulo apresentados pelo secretário. "Fiquei realmente 
impressionado com o que São Paulo fez e vem fazendo. O estado é uma fonte de inspiração", ressaltou. 
 
Frota Verde 
Na mesma noite, Bruno Covas conversou também com Fred Ni, vice-presidente da BYD Motor INC 
(América do Sul), sobre o interesse da empresa em investir em ônibus movido a energia elétrica. São Paulo 
seria um dos estados que a empresa destaca e deseja iniciar conversações. Um novo encontro será 
marcado. 
 
Fonte:  SMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo > 
Notícias(http://www.ambiente.sp.gov.br/verNoticia.php?id=1414) 
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Alckmin assina com BNDES empréstimo de R$ 1,47 bi p ara mobilidade urbana 
 
Financiamento é para o prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô e modernização das Estações da Linha 
8 da CPTM 
 
por José Luís da Conceição 
 

 
Governador Geraldo Alckmin assina contrato de 
financiamento com o BNDES para investimentos 
em mobilidade urbana 

Fonte:  http://saopaulo.sp.gov.br/bancoImagens/albuns/9503/_c45881.jpg 
 
O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quarta, 20, no Rio de Janeiro, um contrato de financiamento 
de R$ 1,472 bilhão com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o 
prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô e modernização das estações da Linha 8-Diamante da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).  
 

 
Financiamento de R$ 1,47 bi é destinado ao 
prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô e 
modernização das estações da Linha 8-Diamante 
da CPTM 

Fonte:  http://saopaulo.sp.gov.br/bancoImagens/albuns/9503/_c45882.jpg 
 
Os recursos serão investidos em obras que facilitarão o dia-a-dia da população da capital e da Região 
Metropolitana de São Paulo. “O BNDES tem sido um grande parceiro em São Paulo para o desenvolvimento 
do Estado e hoje foram assinados dois contratos importantíssismos, quase R$ 1,5 bilhão", destacou o 
governador. 
 
Do total do financiamento, R$ 922 milhões serão destinados ao prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô, 
referente ao sistema de monotrilho, que até 2016 vai ligar Vila Prudente e Cidade Tiradentes. Com 24,5 km 
de vias elevadas, o monotrilho terá 17 estações e 54 trens serão comprados para toda a linha, atendendo 
550 mil passageiros por dia. A extensão total está orçada em R$ 4,9 bilhões. Em 2013, será inaugurado o 
primeiro trecho, entre Vila Prudente e Oratório. Até 2014, o segundo trecho, entre Oratório e São Mateus, 
entra em funcionamento. 



O Governo do Estado usará R$ 550 milhões do empréstimo firmado com o BNDES na modernização das 
estações da Linha 8-Diamante, da CPTM, que faz a ligação entre a estação Júlio Prestes e Itapevi, 
passando ainda por Osasco, Carapicuíba, Barueri e Jandira em 41 km de extensão. Hoje, a linha atende 
440 mil passageiros por dia útil. Além dos recursos provenientes do BNDES, o governo estadual investirá 
mais R$ 94,3 milhões nas estações da Linha 8-Diamante. “As estações da CPTM serão praticamente 
reconstruídas, com acessibilidade, modernidade, conforto e segurança", disse Alckmin. 
 
Fonte:  Portal do Governo do Estado > SP 
Notícias(http://saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220100&c=6) 
 



19/06/2012 
 
Fórum Paralelo discute deficiência e sustentabilida de na Rio+20 
 
Evento idealizado pelo Governo do Estado chamou a atenção de integrantes da ONU 
 
Durante a Rio+20 foi realizado o Fórum "Promovendo o Desenvolvimento Inclusivo para um Futuro 
Sustentável", proposto pelo Governo do Estado de São Paulo. O evento foi o único a tratar exclusivamente 
do tema deficiência e sustentabilidade. 
 
O Comitê Nacional de Organização (CNO) criou uma Coordenação de Acessibilidade e Inclusão, formada 
por servidores do Itamaraty e consultores especialistas na área que resultou em uma conferência totalmente 
acessível, com arenas que disponibilizaram recursos de acessibilidade em seus auditórios; orientação 
acessível aos expositores e visitantes; material em braile; intérprete de Língua de Sinais - Brasileira e 
Internacional; pontos de informação com tablets acessíveis; e audiodescrição em três idiomas: inglês, 
espanhol e português, inédito em evento deste porte. 
 
O Fórum já rendeu frutos positivos que podem ser explicitados na observação do diretor de logística das 
conferências da ONU, Magnus Olafsson: "a partir do projeto brasileiro de acessibilidade e de sua execução 
para a Rio+20, a ONU passará a adotar novos parâmetros de acessibilidade em suas conferências", 
afirmou. 
 
Fonte:  Portal do Governo do 
Estado(http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220070&c=6&q=F%F3rum+Paralelo+disc
ute+defici%EAncia+e+sustentabilidade+na+Rio+20) 
 



19/06/2012 
 
SP apresenta metas para o desenvolvimento sustentáv el do Estado 
 
Ações, que serão executadas até 2020, refletem o compromisso do Estado com o meio ambiente 
 

 
O governador Geraldo Alckmin apresentou nesta terça, 19, durante a Cúpula 
Mundial de Estados e Regiões da Rio+ 20, um documento com 40 metas para o 
desenvolvimento sustentável 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220067&c=6&q=SP+apresenta+metas+para+o+d
esenvolvimento+sustent%E1vel+do+Estado#0 

 

 
O governador também citou que a meta vale para o litoral até o ano de 2016 e 
para as regiões metropolitanas até 2020 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220067&c=6&q=SP+apresenta+metas+para+o+d
esenvolvimento+sustent%E1vel+do+Estado#1 



 
Chegaremos a 2014 com o interior de São Paulo com 300% – 100% de água 
tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220067&c=6&q=SP+apresenta+metas+para+o+d
esenvolvimento+sustent%E1vel+do+Estado#2 

 

 
Uma das propostas é aumentar a participação de 55% para 69% de energias 
renováveis no consumo final de energia do Estado 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220067&c=6&q=SP+apresenta+metas+para+o+d
esenvolvimento+sustent%E1vel+do+Estado#3 



 
Outras propostas são: atingir 20% do território paulista com cobertura vegetal; e 
reduzir 20% da emissão de dióxido de carbono, tendo por base o ano de 2005 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220067&c=6&q=SP+apresenta+metas+para+o+d
esenvolvimento+sustent%E1vel+do+Estado#4 

 

 
A preservação da Mata Atlântica também é prioridade 

Foto:  José Luís da Conceição 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220067&c=6&q=SP+apresenta+metas+para+o+d
esenvolvimento+sustent%E1vel+do+Estado#5 

 
O governador Geraldo Alckmin apresentou nesta terça, 19, durante a Cúpula Mundial de Estados e Regiões 
da Rio+ 20 – evento com a participação de 20 governos regionais para discutir desenvolvimento sustentável 
–, o documento "Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado", com metas a serem cumpridas 
até 2020. "Nesse esforço sub-regional, o primeiro compromisso de todos nós é combater a miséria. O outro 
é com saneamento básico. Chegaremos a 2014 com o interior de São Paulo com 300% – 100% de água 
tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado", disse Alckmin. O governador também citou 
que a meta vale para o litoral até o ano de 2016 e para as regiões metropolitanas até 2020. 



Além das metas de erradicar a extrema pobreza até 2014 – para pessoas com renda familiar per capita de 
até R$ 70 por mês – e de universalização do saneamento, outras propostas são: aumentar a participação 
de 55% para 69% de energias renováveis no consumo final de energia do Estado (hidráulica, biomassa, 
biogás, biodiesel, etanol, solar, eólica e resíduos sólidos); atingir 20% do território paulista com cobertura 
vegetal; e reduzir 20% da emissão de dióxido de carbono, tendo por base o ano de 2005. 
 
A preservação da Mata Atlântica também é prioridade. "Em São Paulo, tínhamos 5.600 famílias em Cubatão 
em área de risco e vamos transferir todas. Temos até financiamento do BID num grande esforço de 
recuperação da Mata Atlântica, dando moradia segura e digna a essas famílias", disse, referindo-se ao 
programa estadual "Recuperação Socioambiental da Serra do Mar", o maior projeto de reassentamento 
habitacional por questões ambientais do mundo, de acordo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 
 
O documento destaca também os importantes avanços obtidos pelo governo do Estado desde a 
Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Rio-92). Na ocasião, Alckmin saudou, 
dentre outras personalidades, o primeiro ministro de Quebec, Jean Charet, cuja comitiva esteve em abril no 
Palácio dos Bandeirantes para assinar diversos acordos de cooperação, inclusive nas áreas de meio 
ambiente e tecnologias limpas. 
 
Fonte:  Portal do Governo do 
Estado(http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220067&c=6&q=SP+apresenta+metas+p
ara+o+desenvolvimento+sustent%E1vel+do+Estado) 
 



19/06/2012 
 
Governador assina decreto para criar parque ecológi co em SP 
 
Parque, no município de Capão Bonito, terá 22 mil hectares de matas nativas 
 

 
Governador assina decreto para criar parque ecológico em SP 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220079&c=6&q=Governador+assina+decreto+par
a+criar+parque+ecol%F3gico+em+SP#0 

 

 
Parque, no município de Capão Bonito, terá 22 mil hectares de matas nativas 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220079&c=6&q=Governador+assina+decreto+par
a+criar+parque+ecol%F3gico+em+SP#1 

 



 
Governador Geraldo Alckmin e Lu Alckmin na Rio+20 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220079&c=6&q=Governador+assina+decreto+par
a+criar+parque+ecol%F3gico+em+SP#2 

 

 
O governador ainda comparou o Estado de São Paulo da época da Eco 92, 
conferência internacional sobre meio ambiente que também aconteceu no Rio 
de Janeiro, com o cenário atual 

Foto:  Gilberto Marques 
Fonte:  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220079&c=6&q=Governador+assina+decreto+par
a+criar+parque+ecol%F3gico+em+SP#3 

 
AnteriorPosteriorO governador Geraldo Alckmin assinou nessa terça, 19, durante a Rio+20, um decreto para 
a criação do Parque Estadual Nascentes do Paranapanema (PENAP), no município de Capão Bonito, 
região sudoeste do Estado. "Esse parque, com mais de 22 mil hectares, é uma grande conquista para o 
meio ambiente", disse.  
 



A proposta visa proteger as mil nascentes que compõem as cabeceiras do Rio Paranapanema, um dos 
principais rios do Estado em termos de abastecimento de água e geração de energia. Outro objetivo é 
aumentar a proteção a espécies ameaçadas de extinção, como o cachorro do mato vinagre, a onça-pintada, 
o mono-carvoeiro, o bagre-cego e o veado bororo - a espécie de cervídeo mais ameaçada do Brasil. 
 
Além da preservação da vegetação nativa e das nascentes do rio, a criação do Parque Estadual 
desenvolverá o turismo ecológico e cultural na região, valorizando as comunidades locais e gerando 
alternativas sustentáveis de emprego e renda. Com a implantação do Parque, aumenta o repasse de 
recursos de ICMS Ecológico para os municípios envolvidos, contribuindo assim para o desenvolvimento 
sócio-econômico. 
 
O governador ainda comparou o Estado de São Paulo da época da Eco 92, conferência internacional sobre 
meio ambiente que também aconteceu no Rio de Janeiro, com o cenário atual. "A cobertura vegetal, há 20 
anos, era de 13,5%, e hoje nós temos 17,5% de cobertura vegetal. Nossa meta para 2020 é de 20% de 
cobertura vegetal. 2,5% a mais significam 400 milhões de árvores que vamos plantar no Estado de São 
Paulo." 
 
Fonte:  Portal do Governo do 
Estado(http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220079&c=6&q=Governador+assina+decr
eto+para+criar+parque+ecol%F3gico+em+SP#2) 
 



19/06/2012 
 
Geraldo Alckmin oficializa Mosaico de Paranapiacaba 
 
Área de conservação da Mata Atlântica é um dos mais importantes biomas do planeta 
 
Durante a Rio+20, o governador Geraldo Alckmin oficializou a criação do Mosaico de Paranapiacaba, um 
dos principais corredores de Mata Atlântica do Brasil. A região está associada a dezenas de cavernas de 
alta importância para a conservação da geobiodiversidade, num total de aproximadamente 250 mil hectares 
de áreas protegidas. 
 
São seis áreas, incluindo o novo parque ecológico em Capão Bonito, que formam o Mosaico. Essas áreas 
são: Parque Turístico Alto Ribeira (PETAR), Intervales, Carlos Botelho, Estação Ecológica Xituê e APA 
Serra do Mar. 
 
A criação do Mosaico de Unidades de Conservação de Paranapiacaba facilitará a gestão dessas áreas de 
conservação da Mata Atlântica, um dos mais importantes biomas do planeta, além de contribuir para o 
desenvolvimento regional, com ações de incentivo ao turismo sustentável e outras atividades de 
conservação da natureza. 
 
Fonte: Portal do Governo do Estado de São 
Paulo(http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=220088&c=6&q=Geraldo+Alckmin+oficializ
a+Mosaico+de+Paranapiacaba) 
 



19/06/2012 
 
Rio+20: estado de são paulo terá primeira produção de remanufatura da caterpillar na américa do sul 
 
Com o emprego de tecnologia sustentável, a empresa ampliará o ciclo de vida útil de componentes de 
motores 
 
A Investe São Paulo e a Caterpillar assinaram nesta terça-feira, 19 de junho, um protocolo de intenções 
para produção futura de peças remanufaturadas no Estado de São Paulo. O acordo foi firmado em evento 
durante a Rio+20, com a presença do governador Geraldo Alckmin. 
 
É a Caterpillar mostrando seu compromisso no pós-consumo, economizando energia, água e outros 
recursos naturais. É um compromisso com o meio ambiente e com as pessoas, ressaltou Alckmin. 
 
O novo processo industrial será dedicado à remanufatura de componentes de motores. Esta é uma das 
mais importantes contribuições da Caterpillar ao desenvolvimento(http://www.bolsavalores.net/mercado-de-
acoes/desenvolvimento/) sustentável, pois estenderemos a vida útil dos recursos não renováveis, afirmou o 
presidente da Caterpillar Brasil e Country Manager, Luiz Carlos Calil. Esta será a primeira operação de 
remanufatura da Caterpillar na América do Sul, que contará com a tecnologia denominada CAT Reman. O 
processo Reman é muito importante para o meio ambiente, pois devolve aos componentes usados a sua 
condição original, estando plenamente alinhado às políticas governamentais para a destinação de resíduos 
sólidos e a responsabilidade pós-consumo. 
 
Para o presidente da Investe SP, Luciano Almeida, a posição de São Paulo no mercado de economia verde 
do Brasil credencia o Estado como principal destino para esse tipo de investimento. A remanufatura ainda é 
uma tecnologia nova no Brasil. São Paulo sai na frente e se consolida na busca por atrair esse setor, disse. 
É muito bom estar aqui na Rio+20 e poder anunciar esse investimento. Isso sim é desenvolvimento 
sustentável, concluiu. 
 
O Estado possui o maior mercado de economia verde do País e também o mais diversificado. São 141 mil 
empresas que atuam no setor, empregando mais de 1 milhão dos empregos verdes do Brasil. 
 
O processo de remanufatura consiste em retornar um componente que está no final de sua vida útil para a 
mesma condição de novo, em um ambiente de remanufatura. Isto significa que o componente usado será 
desmontado, passará por um processo de limpeza, inspeção, recuperação, adição de peças novas originais, 
montagem e testes, mantendo especificações, qualidade, processos e garantia do fabricante original. 
 
Os produtos remanufaturados reduzem os custos de operação no campo, ao mesmo tempo em que 
aumentam a sua disponibilidade para o trabalho de equipamentos. Além disso, o componente 
remanufaturado chega a custar 40% menos que o novo, proporcionando a mesma confiabilidade, qualidade, 
desempenho. A vantagem para o meio ambiente é a redução no processo de produção de até 99% de 
energia, 90% de água, 85% de matéria-prima e 99% menos lixo. 
 
Liderança em economia verde 
O Estado de São Paulo foi o primeira do Brasil a incorporar o tema da economia verde em sua agenda 
política e empresarial. Criando leis vanguardistas, o Estado foi pioneiro na regulamentação de questões 
como resíduos sólidos (Lei Estadual nº 12.300/2006) e mudanças climáticas (Lei Estadual nº 13.798/2009). 
Ambas abrem oportunidades para a prospecção de novos negócios, uma vez que criam demandas 
específicas como, por exemplo, a necessidade de se investir em transporte sustentável. 
 
Com o perfil de uma economia de baixo carbono, é o Estado com a matriz energética mais limpa do Brasil, 
com 55% de participação de fontes renováveis. São Paulo é também o maior produtor mundial e o maior 
produtor nacional de etanol de cana-de-açúcar(http://www.bolsavalores.net/mercado-de-acoes/cana-de-
acucar/), respondendo por 56% da produção do País. 
 
Em 5 de junho de 2012, foi lançada a Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São 
Paulo 2020 (Decreto nº 58.107), que visa estabelecer uma agenda para o desenvolvimento sustentável 
estadual, apresentando metas setoriais que definirão a ação do Governo do Estado até 2020. 
 
Sobre a Caterpillar Brasil 
Sediada em Piracicaba (SP), a Caterpillar Brasil celebra 58 anos de presença e liderança absoluta de 
mercado em seus segmentos de atuação, além de acumular as certificações em Excelência Operacional 
Classe A, ISO 9001 e ISO 14001. 



A linha nacional de produtos é composta de 40 diferentes modelos de máquinas, entre escavadeiras 
hidráulicas, compactadores, carregadeiras de rodas, motoniveladoras, retroescavadeiras e tratores de 
esteiras. Produz também grupos geradores nas faixas de 32 a 750 kVA de 1360 ekW a 2250 ekW, 
ferramentas e acessórios especiais para seus equipamentos. 
 
A empresa conta com seis mil funcionários, sendo reconhecida pela gestão de pessoas, suas ações de 
responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. Em outubro de 2011, inaugurou uma nova unidade 
industrial, em Campo Largo (PR). A empresa é a principal exportadora de seu setor e foi a 19ª do país no 
primeiro semestre de 2011. 
 
Desde 2004, é classificada como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e na América Latina 
pelas pesquisas do Great Place to Work e Guia Você S/A-Exame. A Caterpillar é hoje a única empresa a 
figurar entre as cinco melhores empresas para trabalhar no Brasil, por cinco anos consecutivos. Mais 
informações estão disponíveis em: www.caterpillar.com.br 
 
Sobre a Caterpillar 
Há mais de 80 anos, a Caterpillar Inc. tem possibilitado o progresso e incentivado mudanças positivas e 
sustentáveis em todos os continentes. Com um faturamento de US$ 60,13 bilhões, a Caterpillar é líder em 
tecnologia e a maior fabricante mundial de equipamentos de construção e mineração, motores limpos a 
diesel e gás natural e turbinas industriais a gás. Mais informações estão disponíveis em: 
http://www.cat.com/. 
 
Sobre a Investe São Paulo 
A Investe São Paulo  – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade é a porta de 
entrada das empresas que pretendem se instalar no Estado, além de estimular a expansão de 
empreendimentos que já estão em São Paulo. A agência fornece, gratuitamente, informações estratégicas 
que ajudam os investidores a encontrar os melhores locais para os seus negócios e facilita o contato das 
empresas com órgãos públicos e privados. 
 
A agência possui neste momento 62 projetos em carteira, que contabilizam um potencial de investimento de 
R$ 17 bilhões, com capacidade de gerar cerca de 40 mil empregos diretos. O trabalho da Investe SP 
contribuiu, até o momento, para que 27 empresas invistam R$ 11,4 bilhões na construção de suas fábricas 
no Estado, empregando mais de 22,4 mil trabalhadores. Toyota, Hyundai, Chery, Vale, Gerdau, AGC são 
algumas das empresas que foram assessoradas pela agência na realização de seus empreendimentos em 
solo paulista. 
 
Fonte:  Investe SP(http://www.investe.sp.gov.br/)/bolsa valores > Notícias > 
Outros(http://www.bolsavalores.net/2012/06/19/rio20-estado-de-sao-paulo-tera-primeira-producao-de-
remanufatura-da-caterpillar-na-america-do-sul/) 
 



06/06/2012 
 
Governo de São Paulo lança pacote ambiental para ap oiar economia verde  
 
Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 2020 estabelece metas pautadas 
na Rio 20 
 

 
Governador Geraldo Alckmim divulga as metas da gestão ambiental para 2020 

Foto:  Pedro Calado/SMA/SP 
Fonte:  http://myhabitat.me/wp-content/gallery/28366-878/governador-geraldo-alckmim.jpg 

 
A Semana do Meio Ambiente em São Paulo foi marcada pelo lançamento do pacote ambiental com uma 
série de ações focadas no desenvolvimento sustentado. A “Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável 
do Estado de São Paulo 2020″ visa estabelecer metas setoriais para definir a ação do Governo do Estado 
até 2020. A Estratégia foi produzida no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável – Rio 20, a realizar-se na próxima semana no Rio de Janeiro, e foi pautada pelos principais 
temas desta Conferência: Economia Verde no contexto do Desenvolvimento Sustentável e Erradicação da 
Pobreza, e Governança. 
 
As ações contemplam as áreas de resíduos sólidos, biodiversidade, gestão ambiental e Rio 20 para 
incentivar práticas sustentáveis. Algumas ações serão realizadas em parceria com a iniciativa privada. 
 
"Estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente por terra, mar e ar. São diversas iniciativas e 
muitas delas em parceria com a iniciativa privada. Um ganho para o meio ambiente e para todos nós. A 
obra-prima do estado é a felicidade das pessoas" , destacou o governador Geraldo Alckmin, durante o 
anúncio das medidas no Palácio dos Bandeirantes na capital paulista. O secretário estadual do meio 
ambiente, Bruno Covas, apresentou o pacote de ações ambientais com assinatura de termos de 
compromisso, protocolos e decretos que visam aprimorar a gestão ambiental e incentivar práticas 
sustentáveis. São projetos que reforçam políticas públicas para atender o compromisso público do estado 
com as metas de Aichi Nagoia, da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), Rio 20 e das políticas 
estadual e nacional de resíduos sólidos. 
 
Resíduos sólidos: Neste seguimento foram assinados mais quatro Termos de Compromisso de 
responsabilidade pós-consumo com as empresas mais representativas dos setores de operadoras de 
telefonia celular (OI, TIM, Claro, Vivo e Nextel), de pneus (Goodyear, Pirelli, Michelin, Bridgestone e 



Continental), de óleo lubrificante (SINDOCOM, SIMEPETRO, SINDILUB, SINDIREPA e Sindirrefino) e de 
óleos comestíveis (CARGILL). Os acordos atendem à Resolução SMA 38/2011, que diz que fabricantes e 
importadores de produtos e embalagens devem apresentar uma proposta de implantação de Programa de 
Responsabilidade Pós-consumo que indique um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento, em seu 
ciclo ou em outro ciclo produtivo, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 
 
Plano de Apoio aos Municípios para gestão de Resíduos Sólidos: O Projeto de Apoio à Gestão Municipal de 
Resíduos Sólidos está atrelado ao Programa Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos 
e, através da Resolução SMA, terá suas ações definidas e detalhadas para a consecução dos seus 
objetivos. As estratégias usadas serão o encaminhamento de questionário sobre o índice de gestão de 
resíduos (IGR), que resultará no diagnóstico da situação atual, e capacitações dos gestores e técnicos dos 
municípios. O Projeto é da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA) e contará com a participação 
da Cetesb e da Assessoria do Município Verde Azul. 
 
O estado de São Paulo ganhará mais áreas verdes preservadas: novas Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPN) e ampliação de Parques Estaduais. São elas: 
 
Ampliação dos Parques Estaduais "Morro do Diabo" e "Rio do Peixe" com ITESP- Áreas da Fundação 
Instituto de Terras de São Paulo (ITESP) serão incorporadas às Unidades de Conservação. São 1.284 
hectares para o Morro do Diabo e 1.230 da Mata Maturi para o Rio do Peixe. O objetivo é incrementar a 
proteção sobre remanescentes florestais que contemplam atributos naturais importantes, imprescindíveis 
para a preservação da biodiversidade regional. 
 
Parceria ITESP para recuperação Ecológica de Áreas Protegidas em Assentamentos. O ITESP terá 
autorização para fazer o cadastramento de projetos para recuperação de áreas degradadas de reserva legal 
e de preservação permanente. Os projetos deverão ser executados às expensas dos interessados pelo 
período mínimo de dois anos e com o envolvimento dos assentados. Os interessados deverão contemplar 
em seu objeto social atividades relacionadas ao meio ambiente e dispor de profissionais habilitados para a 
implantação de projetos de recomposição florestal. 
 
Reserva Votorantim – Memorando de Intenções com Grupo Votorantim – São 35 mil hectares de área de 
preservação na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. A Reserva é contígua ao Parque Estadual do 
Jurupará, e, juntas formam um corredor ecológico entre o interior e o litoral, equivalente a 70 mil campos de 
futebol, contribuindo para a conservação da biodiversidade local. A gestão compartilhada da propriedade 
privada, que representa um dos mais relevantes remanescentes de Mata Atlântica, permitirá avanços em 
estudos científicos, educação ambiental, ecoturismo, preservação de espécies ameaçadas de extinção e 
desenvolvimento socioeconômico da região. 
 
Ampliação do Jardim Botânico – Aquisição de área contígua espólio de Bumaruf – 6,5 ha de remanescente 
de Mata Atlântica nativa serão reintegrados à área de visitação do Jardim Botânico de São Paulo, 
colaborando com a preservação da flora, dos sítios históricos e afluentes formadores do histórico Riacho do 
Ipiranga. 
 
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN SESC Bertioga – Com área de 60 ha na zona urbana de 
Bertioga, é a primeira RPPN do SESC no Estado de São Paulo dentro dos domínios de Mata Atlântica com 
predominância de Floresta Alta de Restinga. 
 
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Hércule Florence, Bertioga – Reconhecimento da RPPN 
Hércules Florence, com 244,5 ha localizada no município de Bertioga, limítrofe com o PESM e P.E.Restinga 
de Bertioga. A área representa 50% da Fazenda Acaraú, recoberta integralmente por vegetação natural de 
Restinga em bom estado de conservação. 
 
Resolução referente ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPN) – Novo projeto de PSA para as RPPNs. Os proprietários das reservas 
particulares cumprem um importante ato voluntário de conversação do meio ambiente. R$ 4,5 milhões do 
Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop) para atender até 42 unidades, com repasses 
entre R$ 1,5 mil e R$ 60 mil por ano. Promover a conservação, restaurar processos ecossistêmicos e 
estimular a criação de novas reservas particulares. 
 
Resolução conjunta com a secretaria de Recursos Hídricos para transferência da administração do centro 
de recuperação de animais silvestres do Parque Ecológico do Tietê do DAEE para a Fundação Zoológico. 
Constituição de Unidade de Conservação na área da Reserva Estadual do Morro (Caucaia do Alto). 



Assinatura da Resolução referente ao carvão vegetal – A resolução destina-se a coibir o comércio ilegal de 
carvão vegetal, oriundo de florestas de espécies nativas, dentro dos limites territoriais do estado de São 
Paulo, principalmente no setor alimentício. 
 
Protocolo ambiental com o Setor Florestal – Assinatura de Protocolo de Intenções entre a Secretaria do 
Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), Associação Paulista de Produtores de 
Florestas Plantadas e Bracelpa (Associação Brasileira de Celulose e Papel para Certificação Agroambiental 
do Setor da Silvicultura). A área ocupada por plantio de florestas no Brasil é de 6.510.693 hectares, 18,5% 
dos quais localizados em São Paulo. As culturas de eucaliptos e pinos ocupam cerca de 4% da área do 
estado e contribuem com grande parcela no PIB e geração de emprego. O protocolo visa estabelecer 
práticas ambientais no setor, promovendo a proteção e restauração do entorno das nascentes e cursos de 
água. Utilização de técnicas de conservação de solo e de combate a incêndios florestais, redução da 
emissão dos gases de efeito estufa e adoção de práticas que contribuam para a manutenção da qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos. Aos moldes do que já existe para o setor da agroindústria, terá uma 
adesão voluntária e, a partir dela, as empresas apresentarão um plano de ação e cronograma de melhoria 
continuada no atendimento de compromissos preestabelecidos relacionados principalmente a recuperação 
de áreas ciliares e nascentes e utilização de práticas sustentáveis na produção. 
 
Gestão Ambiental: Resolução conjunta SMA/Secretaria da Fazenda, referente às políticas tributárias de 
incentivo à gestão ambiental – A resolução conjunta institui um grupo de trabalho que terá como objetivo 
estudar adequações na legislação do estado de São Paulo, que possibilitem a implementação integral das 
Políticas Estaduais Ambientais de incentivo à gestão ambiental, como a de Resíduos Sólidos e de 
Mudanças Climáticas, do Plano de Controle de Poluição Veicular (PCPV), e de outros programas 
específicos da Secretaria do Meio Ambiente, bem como analisar propostas de alteração no ICMS Ecológico. 
 
Protocolo FIESP/Governo do Estado de São Paulo/SMA referente ao estudo sobre a redução da emissão 
de Gases de Efeito Estufa – O objetivo é trabalhar em união para reduzir as emissões de dióxido de 
carbono no estado. A cooperação busca oportunidades de rotas de redução das emissões de gases nos 
setores industriais de maior emissão, que segundo o 1º Inventário de Emissões de Gases Efeito Estufa do 
Estado de São Paulo, são: cimento, siderurgia, celulose e papel, química, alumínio, geração e 
transformação de energia. 
 
A Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) estabelece diretrizes e objetivos para o setor industrial 
e firma o ano de 2020 como data final para diminuir 20% das emissões de CO2 do estado, tendo como base 
o ano de 2005. 
 
Protocolo SMA/POLI – O objetivo é a análise conjunta de projetos de geração de energia por fontes 
renováveis e de eficiência energética, com a utilização do excedente na rede de distribuição elétrica através 
do conceito de redes inteligentes. 
 
Anteprojeto de lei do Programa Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo – O 
Zoneamento Ecológico Econômico é um instrumento básico e referencial para o planejamento territorial 
ambiental e a gestão do processo de desenvolvimento, capaz de identificar a vocação, a potencialidade e a 
vulnerabilidade de um território, tornando-o base para o desenvolvimento sustentável. De acordo com o 
Anteprojeto de Lei, o ZEE será elaborado e implementado pelo Estado, com a participação dos Municípios, 
da comunidade científica e da sociedade civil organizada, de modo a orientar as decisões dos agentes 
públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem 
recursos naturais. 
 
Assinatura da DCUA – Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental do Núcleo Parque Rodrigo 
Barreto, localizado no município de Arujá, que possibilitará a regularização de 5.392 lotes, beneficiando uma 
população de mais de 20 mil pessoas. 
 
Entrega de veículos para fiscalização ambiental – O Governo do Estado de São Paulo adquiriu com 
recursos próprios e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), 130 viaturas para auxiliar na 
fiscalização e educação ambiental, das quais 120 são destinadas à Polícia Militar Ambiental, e 10 à 
Fundação Florestal. O investimento da parceria totaliza R$ 14.035.787,00. 
 
Rio 20: Protocolo com a BM&F BOVESPA – Assinatura de Protocolo de Intenções com a SMA para 
desenvolvimento de procedimentos para comercialização de cotas de reserva legal na Bolsa de Valores de 
São Paulo. Essa iniciativa permitirá a comercialização, através da Bolsa, de reserva legal excedente (desde 
que aprovadas pela CBRN), com a finalidade de atingir as cotas de reserva legal exigidas na lei ambiental. 
Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 2020 – A “Estratégia para o 



Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 2020″ visa estabelecer metas setoriais para definir a 
ação do Governo do Estado até 2020. A Estratégia foi produzida no contexto da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio 20, a realizar-se no Rio de Janeiro, em junho de 2012 e 
foi pautada pelos principais temas desta Conferência: Economia Verde no contexto do Desenvolvimento 
Sustentável e Erradicação da Pobreza, e Governança. 
 
Fonte:  Myhabitat.me > Notícias(http://myhabitat.me/sustentabilidade/878/governo-de-sao-paulo-lanca-
pacote-ambiental-para-apoiar-economia-verde/) 
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