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Seminário “Desafios Ambientais Contemporâneos” 

 

 

Resumo 

 

Considerando os atuais debates ambientais sobre os hábitos de produção, consumo e 

descarte adotados pela nossa sociedade, principalmente no que diz respeito ao uso da água e à 

geração de resíduos sólidos, o SEMASA promoveu em 17 de junho de 2015 o Seminário 

“Desafios Ambientais Contemporâneos”, objetivando compreender os impactos causados ao 

meio ambiente, avaliar as ações antrópicas e as responsabilidades individuais e coletivas, em 

direção à adoção de modelos de desenvolvimento urbano e ambiental que priorizem práticas 

sustentáveis. 

 

 

Organização 

 

O Seminário foi organizado pelo Departamento de Gestão Ambiental e Departamento 

de Resíduos Sólidos, com apoio da Coordenadoria de Comunicação Social e Coordenadoria 

de Tecnologia da Informação e Superintendência do SEMASA, além do Cerimonial da 

Prefeitura e o Departamento de Cultura, por meio da Gerência de Teatros e Auditórios. 

 

As atividades incluíram o desenvolvimento e administração de um sistema de 

inscrições, convite de palestrantes, elaboração e distribuição do material de comunicação, 

organização do espaço do evento, logística e recepção dos participantes e palestrantes no dia 

do evento, além da produção de brindes com matéria prima reaproveitada. 
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Foto 1: Brinde distribuído aos palestrantes composto por caixa confeccionada a partir de madeira descartada nas 

Estações de Coleta e peso de papel produzido com vidro de hidrômetros inutilizados. 

 

 
Foto 2: Sacola distribuída como brinde aos participantes, confeccionadas com lona de banner. 
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Realização 

 

O Seminário teve início às 08h00 com o credenciamento e recepção do público 

interessado e palestrantes. 

 

 
Foto 3: Recepção do público inscrito no evento. 
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Foto 4: Distribuição dos brindes aos participantes. 

 

Iniciando os trabalhos às 9h00 foi apresentado o vídeo institucional do SEMASA e em 

seguida, foram convidados os participantes da mesa de abertura: o prefeito de Santo André, 

Carlos Grana, o Superintendente do SEMASA, Sebastião Vaz Júnior, e um representante da 

Caixa Econômica Federal, os quais reforçaram em suas falas a importância da discussão do 

tema. 
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Foto 5: Mesa de abertura do evento com a participação do prefeito Carlos Grana, o superintendente do 

SEMASA, Sebastião Vaz Júnior, e representante da Caixa Econômica Federal. 

 

Após o encerramento da mesa de abertura, iniciaram-se as apresentações da primeira 

mesa-redonda com o tema “Impactos Decorrentes da Escassez Hídrica”, primeiramente com a 

palestra da Prof.ª Laura Bueno, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo 

da PUC Campinas, denominada “Escassez Hídrica e Mudanças Climáticas: adaptação 

planejada do espaço urbano ou ampliação dos conflitos socioespaciais?”. Em seguida, o 

professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Leandro Giatti proferiu a palestra intitulada 

“Escassez hídrica: Novos paradigmas e dilemas da relação ambiente e saúde”. A jornalista 

Laura Capriglione, por motivos particulares, não pôde comparecer ao evento conforme 

programado, substituindo-a, o superintendente do SEMASA, Sebastião Vaz Júnior, foi 

convidado a expor sobre a atuação municipal diante da crise hídrica e os impactos no 

abastecimento público. 

Em seguida, sob a mediação do diretor do Departamento de Gestão Ambiental, Carlos 

Pedro Bastos, os palestrantes responderam aos questionamentos formulados pelos 

participantes e ao meio-dia, o seminário foi pausado para o intervalo do almoço. 

 



6 

 

 
Foto 6: Mesa-redonda 1: “Impactos Decorrentes da Escassez Hídrica”. 

 

A segunda parte do seminário foi iniciada às 13h30 com a apresentação do vídeo de 

ampliação do aterro sanitário municipal, seguida das apresentações da segunda mesa-redonda, 

com o tema “Desafios na Implementação do Sistema de Logística Reversa”, a qual contou 

com a participação da consultora em direito público, Marcela de Oliveira Santos com a 

palestra “Desafios na Implementação dos Sistemas de Logística Reversa” e da gerente de 

Resíduos Perigosos do Ministério do Meio Ambiente, Sabrina Gimenes de Andrade e a 

palestra “Logística Reversa: Responsabilidade Compartilhada”. 
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Foto 7: Palestra da consultora Marcela de Oliveira Santos, durante a mesa-redonda 2.. 

 

 
Foto 8: Palestra da gerente de Resíduos Perigosos do Ministério do Meio Ambiente, Sabrina Gimenes de 

Andrade, durante a mesa-redonda 2. 
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Sob a mediação do Professor Dr. Francisco de Assis Comaru da Universidade Federal 

do ABC (UFABC), as convidadas responderam os questionamentos do público presente. 

 

 
Foto 9: Confraternização dos participantes durante coffee break. 

 

Após pausa para café da tarde, iniciou-se a terceira mesa-redonda com o tema 

“Sustentabilidade na Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição”. Esta contou com a 

participação do diretor de Obras, Manutenção e Resíduos da Secretaria de Serviços Públicos 

da Prefeitura de Jundiaí, Gilberto Carneiro, apresentando experiência exitosa daquele 

município no que se refere à gestão dos RCD, e a Coordenadora Técnica do Comitê de Meio 

Ambiente do SindusCon-SP, Lilian Sarrouf, apresentando panorama da situação no setor 

privado. Após as apresentações, com a mediação do diretor do Departamento de Resíduos 

Sólidos, Edinilson Ferreira dos Santos, os palestrantes responderam as dúvidas dos 

participantes sobre o tema discursado. O seminário foi encerrado às 17h30. 
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Foto 10: Mesa-redonda 3: “Sustentabilidade na Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição”. 

 

 

Participantes 

 

O Seminário teve um total de 181 inscrições prévias e o comparecimento de 172 

participantes, sendo que 59 destes participantes realizaram a inscrição no dia do evento. 

Do total de participantes, 38% foram do SEMASA, 27% das Prefeituras de Santo 

André, São Bernardo do Campo, Mauá, São Caetano do Sul e Caieiras, 9% de universidades 

incluindo a Universidade Federal do ABC (UFABC), Centro Universitário SENAC, 

Universidade Metodista, entre outras e 26% de empresas privadas, ONGs e particulares, 

conforme mostram os gráficos a seguir. 
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Foto 11: Participantes da parte da manhã do seminário. 

 

 
Foto 12: Participantes da parte da tarde do seminário. 

 


