HISTÓRICO
INSTITUCIONAL
1997 A 2019

ATUAÇÃO
EXEMPLOS

DE ATUAÇÃO EM ÁREAS ESPECÍFICAS, DE

ATIVIDADES REALIZADAS POR MEIO DE GRUPOS
MULTIDISCIPLINARES
FORMADOS
COM
FINALIDADE
EXCLUSIVA.

ORDEM CRONOLÓGICA PELAS SEGUINTES ÁREAS
DE ATUAÇÃO: PESQUISA, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E
SUPERVISÃO DE PROJETOS, SOCIAL, EDUCACIONAL E
EVENTOS.
PESQUISA, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS.

1999

2000

2001

2002

ECOPARK – Estudos de viabilidade para Implantação de parque temático
na Bahia – Belo Monte e ABC – SP
PRO-ALCOOL –Estudos e projeto para viabilizar a implantação de usinas
com foco na distribuição espacial dos estoques e locais mais propícios.
CONTROLE DE POLUIÇÃO DE GASES VEICULARES – Participação na
elaboração dos primeiros estudos em conjunto com o consórcio TRS –
Ecológica na formação das bases para licitação municipal.
PESQUISA NO EXTERIOR SOBRE O CONTROLE DE POLUIÇÃO – envio de
equipes para conhecer e estudar a forma como era controlada a emissão
de gases veiculares nos países Chile e USA.
MEIO AMBIENTE URBANO – Estudos documentais e comparativos para
entender melhor o meio ambiente urbano que abriga 84% da população
do país.
ATERRO – Diversos estudos sobre aterros, especializados na recepção de
resíduos da construção – reciclagem dos materiais e aterros sanitários substituição por usinas.
CODELIFE – Desenvolveu o prontuário médico eletrônico para a área da
saúde visando obter economia e agilidade no relacionamento pacientesistema de saúde.
ECOmovel – Desenvolveu em parceria com o IBAMA frota de veículos
sobre rodas adaptado para difundir conhecimentos socioambientais por
meio de áudios visual.
E-WORKING –Desenvolvimento de sistema para treinamento e
administração remota de colaboradores e voluntários com mínima
interferência pessoal e presencial.
RECURSOS PÚBLICO – Primeiros estudos para a elaboração de sistema
destinado a captação de recursos públicos incentivados provenientes dos
governos.
DELEGACIAS SOCIOAMBIENTAIS – Implantação de centros de apoio
socioambientais – independentes, em diversos pontos do país destinados a
praticar os consensos socioambientais no dia a dia das localidades.

Página | 2

2003

2005

2006

2007

2008

2009

SASA AMBIENTAL – Criada as bases de banco de dados focado em
degradação ambiental composto por denuncias, multas, processos
administrativos e judiciais. Objetivando encontrar e auxiliar degradadores
na mitigação e correção de problemas socioambientais.
SELOS E CERTIFICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS - Estudo de viabilidade para
implantação do sistema de certificação
PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO – Projeto destinado a fomentar
pesquisa cientifica e proteção de áreas ambientais com participação de
investidores no registro de descobertas proporcionando ganhos no
registro de patentes.
NEUTRALIZAÇÃO DE CO2 – Participação nos primeiros estudos para
elaboração de projetos destinados a obtenção da neutralização do
carbono expedido pelas ações comuns.
CÓDIGOS AMBIENTAIS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - Assessoria no
desenvolvimento de códigos municipais.
HIDROVIA DO TIETÊ – Participou dos primeiros estudos e reuniões para
implantação de transporte público e desenvolvimento de cargas na
hidrovia do tietê.
ÁGUA PARA A POPULAÇÃO - Pesquisa sobre alternativas funcionais e
proposta para melhoria nas condições e preços para fornecimento de
água nos municípios atendidos pela SABESP.
SELO SOCIOAMBIENTAL IBAMA CNDA - Pré - estudo de viabilidade para
desenvolvimento de certificação socioambiental conjunta com o IBAMA.
PENINSULA DE MARAÚ BAHIA - Levantamento de dados, estudo de
alternativas e proposta para mudança de ações administrativas.
MEDIAL SAÚDE (AMESP) - Estruturou e desenvolveu campanha em área
restrita, para difundir a prevenção do câncer de mama
TRY SCIENCE – IBM – Parceria na colocação de totens virtuais educativos
doados e instalados em bibliotecas municipais
SEQUESTRO DE CO2 – Participação na elaboração de projetos para cumprir
o protocolo de Quioto com a consequente emissão de certificados
compensatórios negociáveis.
SANASA - APROVEITANDO O CONHECIMENTO DE APOSENTADOS –
Programa visando o aproveitamento da mão de obra ociosa de
aposentados, com conhecimento para dar suporte técnico para
prefeituras, na área de abastecimento e tratamento de água.
ECOnomia - Programa focado na sustentabilidade – Economia no uso de
recursos naturais diretos e indiretos e sua possível reposição.
PAC Socioambiental – Anhumas Viracopos – Campinas-SP. De 2008 a 2011
CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE DOADORES PRIVADOS – Desenvolvimento
dos estudos e estrutura para captação de recursos de doadores no
exterior para projetos de interesse social e ambiental.
ECOeficiência em combustível – Focado na Economia de combustível via
treinamento das frotas e uso de equipamentos para prefeituras e frotistas.
ECOmarketing – Programa orientado para dar assessoria aos
comunicadores, adequando a comunicação às leis e consensos ambientais.
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2010

2011

2012

2013
2014

MUSA - Museu socioambiental – Cursos e treinamentos gratuitos,
promoção de autores e trabalhos de conclusão de cursos, via EAD –
www.musa.org.br
PAM PROGRAMA DE APOIO A MUNICÍPIOS – Programa de apoio a
municípios na área socioambiental focado na detecção de problemas das
secretarias para elencar e trabalhar os principais interessados na
participação das soluções.
PROGRAMA RECICLAGEM DE PNEUS UTEP - Programa Cidadania CNDA –
UTEP cumprindo exigências CONAMA para reciclagem e importação de
pneus.
CIA - Centro de inteligência automotiva sustentável – Estudo de
viabilidade e pré-projeto para construção de autódromo multiuso
sustentável para dar suporte a complexo social acoplado.
RESIDENCE CARE CLUB - RESIDENCIAL PARA TERCEIRA IDADE– Estudos de
viabilidade e sugestão de alternativas para viabilizar a implantação de
residencial de alto nível socioeconômico para uso da terceira idade e
necessitados de atendimento médico na recuperação e manutenção da
saúde.
REDES SOCIAIS - Estudo do funcionamento e comportamento das redes
sociais virtuais e suas ferramentas, bem como a formação de bancos de
dados segmentados - data warehouses - para utilização em interesses do
socioambiental.
MINHA CASA MINHA VIDA - COHAB - Projeto técnico e supervisão
socioambiental - Campinas - SP
E-INVESTIS – Programa virtual com a intenção de facilitar interessados na
obtenção de capital de investimento para seus negócios de cunho
socioambiental. Em fase de finalização em 2014
SELOS E CERTIFICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS - Estudo de viabilidade e
implantação
SELO SOCIOAMBIENTAL IBAMA CNDA - Pré - estudo de viabilidade para
desenvolvimento de certificação socioambiental conjunta com o IBAMA.

SOCIAL

1991

2001

2009

DOAÇÃO - Recebimento em doação de 24 milhões de unidades de roupas
dos USA. Valor aproximado 24 milhões de dólares.
DOAÇÃO - Recebimento em doação de dois contêineres de computadores
286/386 desmontados dos USA.
ESPAÇO CNDA - Recebimento em comodato, sem custos, de imóvel
ocupando área útil de 4.250 m2 no bairro do Morumbi em São Paulo – SP.
Localizado à rua Francisco Letieri 273 destinado a realização de eventos.
Devolvido em 2005
DOAÇÃO - Obtenção e entrega em doação de equipamentos para área de
lazer do Parque Portugal - Campinas-SP
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ENGENHARIA AMBIENTAL

2006

PARQUE DAS ÁGUAS EM CAMPINAS – SP –Pré-estudo arquitetônico focado
na construção sustentável e na estrutura de difusão de educação sobre o
elemento água – Museu da àgua.

2008

REFLORESTAMENTO - Parque Linear Ribeirão das Pedras – Campinas – SP

2010

DESASSOREAMENTO ECOLÓGICO - Lagoa do taquaral – Campinas – SP
GASES VEICULARES - Licitação para controle de poluição de gases
veiculares vencida no Estado do Pará

2011

2012

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL - Estudo para Recuperação da Lagoa do
Taquaral - Parque Portugal e Lago do café – Parceria com quatro
escritórios de engenharia e arquitetura na elaboração de estudos técnicos,
comerciais e jurídicos para a recuperação da área pública degradada,
independente de investimento público.
USINA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS E BIODIESEL - Estudos para
implantação de usina de lixo e biodiesel em Jundiaí-SP e outros municípios,
inclusive a supervisão socioambiental da construção, anterior a lei federal
sobre gerenciamento de resíduos.
REVEGETAÇÃO - Recuperação da Mata Ciliar do Parque Linear do rio
Capivari
PLANO PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS MUNICIPAL – De acordo com
a lei federal.
PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL - – De acordo com a lei
federal.

EDUCAÇÃO

2000
2000

2002

CURSOS – Início do processo de elaboração de cursos em áudio, vídeo e
impresso para formação de agentes socioambientais
EVENTOS - Início à participação em inúmeros eventos educativos,
institucionais e difusores das boas práticas socioambientais para
interessados e formadores de opinião, patrocinados pela iniciativa privada
e em parceria com entidades representativas da sociedade civil. Até a
atualidade.
SUCATA EM EDUCAÇÃO – Programa onde o parceiro cede sua
sucata/resíduos e o produto da venda é transformado em cursos para os
funcionários
LIVROS – Deu início a edição de livros e cartilhas sobre o terceiro setor,
selo e certificações e outros temas, sob demanda, focados em projetos
sob sua supervisão.
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2003

2005

2006
2008
2012

SELOS E CERTIFICAÇÕES – Estabeleceu regras para a concessão de selos e
certificações socioambientais. Registrou no INPI as certificações
socioambientais.
Programa de educação ambiental na Bacia do Sapiantã – incluindo
reciclagem e capacitação de Professores.
CAPACITAÇÃO DE JOVENS JUNTO AO PODER PÚBLICO – Cursos práticos
para funcionamento na administração dos municípios. De 2006 a 2011
EDUCAÇÃO PELO TEATRO – Educação socioambiental por meio da
apresentação de peças teatrais
Programa EDUCA+ CNDA – EAD - Parceria na criação e divulgação de
cursos em EAD e formatação de universidades corporativas.

EVENTOS

1991

1998
2000
2001

2002

2003
2004

2006

2006
2008

Fundação da AMERICAS ALLIANCE - USA –Com a finalidade de facilitar o
recebimento da doação de 24 milhões de peças de roupas feitas por
empresário norte americano para a entidade VEM – Vida em Movimento
incorporada pelo CNDA.
SOKA GAKKAI INTERNATIONAL – Participação a convite do governo do
Japão –reunião para controle da poluição climática mundial.
FUNCOGE – Congrega 63 concessionárias de energia elétrica – de 2000 a
2014 – análise anual dos projetos socioambientais para premiação.
EMBAIXADA DO BRASIL EM PARIS - FUNDAÇÃO DO CNPE - Conseil
National de Protection de L´Environnment - CNDA europeu - apresentação
para empresários franceses com cobertura da mídia europeia.
APAE – Ciclo de Palestras sobre a Amazônia e recursos hídricos da região
VEM – Vida em Movimento – Incorporação da Sociedade Filantrópica e
Comunitária, fundada em 1990 por membros do CNDA.
FUNDAÇÃO DO IBDP – Fundação do INSTITUTO DE DEFESA DO PANTANAL
- Cuiabá – MT
COMENDA “ORDEM DO PACIFICADOR” - Condecoração recebida pelo
presidente do Conselho Consultivo do CNDA - outorgada pelo exército
brasileiro.
ORQUESTRA CAMERATA CAMPINAS – Auxiliou na formação e patrocinou
apresentações da Orquestra Camerata com sede no município de
Campinas-SP
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSSEGURANÇA - Participou das
reuniões e da 8ª. Conferência das partes - COP8 e MOP3 – ONU – Espanha
FERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - Participou como convidado - Bilbao –
Espanha
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ATIVIDADES 2015 A 2017
INTRODUÇÃO
Dada a conjuntura econômica e política do país no ano de 2015 e, em
função da decisão dos Conselheiros da organização em aguardar a
estabilização para novos projetos, o ano de 2015 foi caracterizado por
atividades realizadas pro Bono, sem nenhum investimento de terceiros.
O CNDA colocou intensamente a disposição dos interessados seus
conhecimentos adquiridos em mais de 20 anos atuando na área.
Assim todos os trabalhos foram resultados de aplicação direta de horas
técnicas doadas pelos membros envolvidos e recursos próprios da
organização, excetuando-se as certificações ambientais.
Desta forma, as atividades não envolveram projetos de engenharia e/ou de
grande escala, conforme veremos a seguir:

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO TURÍSTICO DO ESTADO DE SP
A pedido da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, o CNDA
realizou um pré estudo para viabilizar a realização de um inventário do
Patrimônio Turístico do Estado de São Paulo com o objetivo de mapear o
potencial turístico do Estado de São Paulo no intuito de gerar
conhecimento relevante e oportuno na aplicação de estratégias que
efetivamente gerem resultados e ajam com o vetor de desenvolvimento
econômico de cada localidade, obedecendo ao conceito de
sustentabilidade.
O estudo foi entregue em mãos para o Secretário Dr. Roberto de Lucena e
encontra-se em arquivo em nossa organização.

PUBLICAÇÃO DE LIVRO
Com base na resolução do Banco Central do Brasil - BACEN 4327, foi
elaborado um livro sobre novos conceitos no meio ambiente e a análise do
risco socioambiental. O texto está Focado em transmitir a prática de mais
de 20 anos de atuação na área ambiental de forma simples não acadêmica.
Inserindo no contexto uma nova profissão, a de operadores de triagem
com a função de detectar preventivamente possíveis ocorrências
ambientais negativas.
O livro foi editado primeiramente em e-book e imediatamente
disponibilizados para conselheiros, membros e acadêmicos, e em seguida
na forma impressa para o público em geral.
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ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
SOCIOAMBIENTAIS EM EAD E BUSCA DE PARCEIROS
Descobrindo a ausência de cursos profissionalizantes em algumas áreas
que foram tratadas de forma casual até hoje e que tem demanda de
pessoal o CNDA incentivou e buscou parceiros com plataformas
educacionais em educação à distância que se dispusesse a elaborar cursos
para pessoas físicas e jurídicas, neste último caso utilizando os incentivos e
renúncias fiscais, cursos tais como: operadores profissionais de
telemarketing, especialistas em fidelização de clientes, atendentes
especialistas em problemas de consumidor - SAC, promotores de produtos,
serviços e atendimento presencial, etc. São áreas onde empresas fornecem
instrução precária aos funcionários contratados, e por isso tem um alto
índice de demissão e desistência de funcionários, bem como, de
reclamação dos usuários dos serviços. Além disso, estas áreas absorvem
uma grande quantidade de mão de obra não graduada.

EAD PÓS GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PROFISSIONALIZANTE.
Estudos para utilização dos textos já pré-formatados em cursos, do livro
meio ambiente - novos conceitos e risco socioambiental (resolução 4327
BACEN), como complemento de graduação, acrescentando experiências na
prática para os graduados. Profissionalizantes, aplicados a nível acima do
ensino médio formando uma nova profissão denominada de operadores
de triagem, onde o estudante aprende a aplicar procedimentos e
protocolos para detectar possíveis ocorrências negativas que serão
encaminhadas para a análise de especialistas das mais diversas áreas, sob
orientação de um coordenador.
Com a finalidade de difundir a necessidade de departamento ambientais
nas empresas, ensina a estruturar um departamento de meio ambiente
ágil e rentável, utilizando o mínimo de investimentos e por um custo baixo
de manutenção.
Proporciona visão prática a inúmeros agentes que atuam no mercado, nas
mais variadas áreas.

USINA DE DESSANILIZAÇÃO
O Consulado da Rússia no Brasil encaminhou um grupo de empresários
russos interessados na implantação de usinas de dessanilização no Brasil.
O CNDA, em diversas reuniões, apresentou dados e estatísticas sobre os
recursos hídricos brasileiros, cidades litorâneas, legislações pertinentes e o
potencial do mercado.
Empresa: Voronezh Aqua – NPK - Moscow
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ESTUDO E PARTICIPAÇÃO NA REGULAMENTAÇÃO DE OPERADORES DE
DRONES
Estudo e participação na fundação de associação e sindicato para
operadores de drones e demais robôs.
Com o aumento gradativo de utilização de drones em diversos segmentos
da economia, a participação na regulamentação desta nova categoria é
importante dada a interferência que a nova profissão promoverá no meio
socioambiental, principalmente quando utilizado para revisão de redes de
distribuição de energia e água, na realização de estudos topográficos,
agrimensura, agronegócios, saúde, segurança industrial e do patrimônio,
ecossistemas, reflorestamentos, cubicagem de minérios, entre inúmeras
outras aplicações.

ANÁLISE DE VIABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA
Análise da viabilidade econômica e ambiental para diversos projetos e
estudos iniciais a serem apresentados para doadores e investidores, tais
como: Viveiros - criadouro, manutenção e recuperação de aves;
Residencial para Terceira Idade com capital privado; Grades nos Bueiros grades internas coletoras de grandes resíduos que causam entupimento
das redes de água pluvial; Implantação de farmácias de manipulação nas
prefeituras; Logística reversa para descarte de medicamentos, entre
outros.

CONSULTORIA E ANÁLISES JURÍDICAS
Orientação para consumidores sobre seus direitos, consultoria informal
(sem serviços executivos), análise de casos, pro Bono, sobre direitos do
consumidor e meio ambiente. Atendimento à pessoas físicas, no decorrer
do ano, sem necessidade de identificação.

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
O PROGRAMA DE APOIO A MUNICÍPIOS PAM desenvolvido pelos CNDA
constantemente sofre atualizações de acordo com o surgimento de novas
necessidades. No ano de 2015 foram elaboradas as regras e os
regulamentos dos subprogramas SANEAPLUS e ECOSAUDÁVEL que
englobam ações de saneamento e saúde pública.
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CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Consultoria ambiental informal (sem serviços executivos), sob demanda,
em diversas áreas do socioambiental, para empresas certificadas com SELO
VERDE CNDA e selo amarelo institucional SELO EMPRESA AMIGA DO MEIO
AMBIENTE.
ABIH NACIONAL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HOTEIS
AMBIENTAL ITAIPAVA CONSULTORIA TEC AMBIENTAL
ATO AMBIENTAL CONSULTORIA
AVANTH SOLUÇÕES EMP. LTDA - ME
BELIMO BRASIL COMERCIO DE AUTOMOÇÃO LTDA
CAMTER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A
COBIMEX CONNECT BRASIL IMPORT EXPORT. LTDA
CON-AID BRASIL ESTAB. DE SOLOS
DESPAL PAULISTA AGRONEGÓCIOS BIOENERGIA LTDA
EGEA - GRUPO EDUCA MAIS
FADIGA E MARDULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GAMA AGUIAR RECICLAGEM DE ENTULHO
JANI KING DO BRASIL SERV. LTDA
JANI KING DO BRASIL SERV. LTDA
M.L VILA VERDE GOMES EIRELI - ME
PINOX - BE-FUELSAVER BRASIL COM. LTDA
ROSANA SILVESTRE DE ASSIS - ME - RISCAPÃO
STAR QUIMICA LIMA E PERGUER IND.COM. REP. LTDA
STAR QUIMICA - LIMA E PERGUER IND.COM. REP. LTDA
TECNOSERVICE TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA
VANUZA SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EQS ENGENHARIA LTDA
XDRONER - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
METALSINTER IND. E COM. DE FILTROS
RESULT CONSULT. PARTIC. E NEG. LTDA

EMPRESA AMIGA
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
EMPRESA AMIGA
SELO VERDE
SELO VERDE
EMPRESA AMIGA
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
EMPRESA AMIGA
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
EMPRESA AMIGA
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE
SELO VERDE

PESQUISAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGYPTY
Acompanhando os esforços dos governos para combater a praga aedes
egypti o CNDA pesquisou máquinas, equipamentos e produtos existentes
no exterior destinados a auxiliar no combate aos mosquitos. Encontrou no
Brasil alguns representantes destes instrumentos e contatou-os para
verificar seus estatus legal junto aos departamento governamentais
competentes, conheceu seus métodos e procedimentos e passou a
divulgá-los junto aos interessados em auxiliar no combate à praga.
Organizou o conhecimento obtido em uma organização constitutiva que dá
parâmetros de ação para os que se envolverem com o trabalho e anexou
esta organização ao seu programa PAM – programa de apoio aos
municípios, sub programa SANEAPLUS – saúde pública.
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ATIVIDADES 2018
PESQUISA, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS.

Jan/18

Jan/18

Mar/18

Mar/18

Jul/18

Out/18

PAM PROGRAMA DE APOIO A MUNICÍPIOS – Programa de apoio a
municípios na área socioambiental focado na detecção de problemas das
secretarias para elencar e trabalhar os principais interessados na
participação das soluções. Diversas ações no decorrer do ano
MOSQUITRON acompanhamento do estudo de viabilidade da empresa
que produz máquinas destinadas a atrair e eliminar mosquitos
transmissores de doenças, para aplicação nos municípios e outros
departamentos do governo
Acompanhamento dos estudos da Fazenda São Francisco, APA - ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL que está em busca do desenvolvimento de
Negócios Sustentáveis na região conforme estudo realizado
Estudo e desenvolvimento do projeto BARUERI +ECOEFICIENTE
Objetivos:
Desenvolver um grupo de trabalho dentro da Prefeitura de Barueri
especializado em detectar necessidades e oportunidades no
socioambiental.
Treinar o grupo de trabalho para elaborar, implementar e manter
projetos socioambientais sustentáveis, privilegiando a busca de recursos.
Incentivar a participação ativa da iniciativa privada e organizações não
governamentais na transmissão do aprendizado, elaboração, participação
e manutenção dos projetos selecionados.
Estudo e desenvolvimento do projeto CAIEIRAS +ECOEFICIENTE
Objetivo:
Desenvolver um grupo de trabalho especializado em implementar projetos
socioambientais sustentáveis na cidade de Caieiras.
Incentivar a participação ativa da iniciativa privada e organizações não
governamentais na transmissão do aprendizado, elaboração e manutenção
dos projetos selecionados.
Impugnação ao EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2018 / PROCESSO Nº
046/2017 CEAGESP
Após acurada análise do edital de chamamento, o CNDA encontrou diversas
inconsistências que prejudicam qualquer organização apresentar um plano
de trabalho de acordo com as necessidades do referido edital, conforme
documento enviado anteriormente por e-mail (em 26/07/18 e 27/07/18) no
qual solicita uma série de informações para realização de um trabalho
exequível e que atenda qualquer plano de gerenciamento de resíduos.
Além disso, em 30/07/18 foi realizada a visita física as instalações da
CEAGESP confirmando que as informações constantes no referido edital são
inconsistentes e insuficientes para apresentar qualquer proposta de
fomento para implantação, manutenção e operacionalização de usina de
resíduos orgânicos e derivados, objeto do chamamento público.
Acompanhamento de desmembramento de áreas de fazenda localizada no
Monumento Pedra do Baú, junto ao INCRA
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Nov/18

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDUSTRIA BRASIL CHINA/MACAU. Delegação
chinesa convidou o CNDA para reunião buscando maiores informações
sobre Proteção Ambiental, Transferência de tecnologia para indústrias,
Inovação , pesquisas e gestão de proteção ao meio ambiente e Sistema de
formação de talentos nessa área ( faculdades, cursos profissionalizantes e
outros). Reunião realizada no dia 08 de novembro as 14 horas com a
presença de técnicos do CNDA e 19 (dezenove) pesquisadores, professores
e representantes de instituições públicas e privadas na China.

Dez/18

Encerramento do projeto Recomposição de Mata Ciliar do Parque Linear do
Rio Capivari junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, conforme
decisão processo 4015481-30.2013.8.26.0114
SELOS E CERTIFICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS - Estudo de viabilidade e
implantação
CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE DOADORES PRIVADOS – Desenvolvimento
dos estudos e estrutura para captação de recursos de doadores no
exterior para projetos de interesse social e ambiental.
ECOmarketing – Programa orientado para dar assessoria aos
comunicadores, adequando a comunicação às leis e consensos ambientais.
ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
SOCIOAMBIENTAIS EM EAD E BUSCA DE PARCEIROS. Descobrindo a
ausência de cursos profissionalizantes em algumas áreas que foram
tratadas de forma casual até hoje e que tem demanda de pessoal o CNDA
incentivou e buscou parceiros com plataformas educacionais em educação
à distância que se dispusesse a elaborar cursos para pessoas físicas e
jurídicas,
CONSULTORIA E ANÁLISES JURÍDICAS. Orientação para consumidores
sobre seus direitos, consultoria informal (sem serviços executivos), análise
de casos, pro Bono, sobre direitos do consumidor e meio ambiente.
Atendimento à pessoas físicas, no decorrer do ano, sem necessidade de
identificação.
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ATIVIDADES 2019
CONSIDERAÇÕES
O CNDA antevendo o cenário político e econômico para 2019, fundamentado em sua
experiência de mais de 20 (vinte) anos de trabalhos realizados, resolveu:
 Alterar sua estratégia.
 Reduzir sua estrutura operacional ao mínimo.
 Realizar o maior volume possível de trabalhos PRO-BONO (com investimento
próprio, sem recursos externos)
 Focar seus esforços em duas áreas:
 Auxilio a administração pública municipal – Provedoria
 Auxilio a idosos – CS- Central Sênior

PAM PROGRAMA DE APOIO A MUNICÍPIOS – Auxilio à administração
pública municipal. Focar suas atividades na prestação de serviços pro-bono
para prefeituras, especialmente as menores, fornecendo, sem custo o
know-how adquirido para auxiliar as administrações públicas municipais na
captação de recursos. Assinatura de Cooperação Técnica Não Onerosa na
área Socioambiental com os seguintes Municípios:
 Prefeitura Municipal Estância Climática de Cunha - SP
 Prefeitura Municipal do bom Sucesso de Itararé –SP
 Prefeitura do Município do Capão Bonito - SP
 Prefeitura Municipal de Poções – BA
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA
 Prefeitura Municipal de Timão – MA
 Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema AMVAPA
que engloba os municípios: Água de Santa Bárbara, Angatuba,
Barão de Antonina, Cerqueira César, Coronel Macedo, Estância
Turística de Paranapanema, Estância Turística de Avaré, Estância
Turística de Piraju, Fartura, Itaberá, Itaí, Itaporanga, Manduri,
Riversul, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, e Tejupá
AUXILIO AOS IDOSOS – CENTRAL SENIOR
Foco nos seniores – conhecido como terceira idade.
Criado a CS Central Sênior - Programa socioambiental de utilidade pública,
destinado a 45 milhões de usuários reais e potenciais com necessidades
especiais acima de 50 anos de idade. Funciona como as antigas páginas
amarelas agregada à tecnologia atual. Não comercializa produtos ou
serviços. Funciona como indicativo de endereços e de empresas
preparadas para atender os Seniores,
PROVEDORIA
A maioria dos municípios, além da arrecadação usual, contam apenas com
as parcelas dos direitos a receber dos governos estadual e federal.
Desconhecem o mercado e as inúmeras possibilidades de fornecimento de
recursos que ele oferece. Nem mesmo conhecem todos os direitos que
tem para receber das arrecadações dos governos estadual e federal.
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Mar/19
Set/19

Para isso foi elaborado um programa de captação de recursos diferenciado
dos que existem. Voltado inteiramente para a pratica e a obtenção de
resultados mensuráveis, o programa contempla uma forma diferente de
pensar.
É notória a ausência de estruturas para a captação de recurso nas
prefeituras municipais do país. Seja por falta de mão de obra qualificada,
por falta de tempo ou outros tantos motivos. Por isso, o CNDA criou o
programa PROVEDORIA direcionado para a estruturação de um
departamento especializado na busca de recursos não orçamentados.
Acompanhamento de desmembramento de áreas localizadas no
Monumento Pedra do Baú junto INCRA
Realização de Pesquisa de Levantamento de Infraestrutura nos Municípios,
visando demonstrar a viabilidade de adoção de medidas de
autossustentabilidade. Municípios que responderam o questionário:
•
Município Estância Mineral de Águas de Santa Bárbara.
•
Município de Américo de Campos
•
Município de Bom Sucesso de Itacaré
•
Município de Capão Bonito
•
Município de Anhumas
•
Município de Aparecida
•
Município de Areias
•
Município de Ferraz de Vasconcelos
•
Município de Garça
•
Município de Getulina
•
Município de Itapira
•
Município de Jandira
•
Município de Mongaguá
•
Município de Oscar Bressane
•
Município de Pedro de Toledo
•
Município de Pratanea
•
Município de São Caetano do Sul
•
Município de Santa Fé do Sul
•
Município de São Jose do Barreiro
•
Município de Uberaba – MG
•
Município de Vargem Grande do Sul
•
Município de Francisco Morato
•
Município de Estância Climática de Cunha
•
Município de Cruzeiro
•
Município de Capão Bonito
•
Município de Borebi
•
Município de Bom Sucesso de itararé
•
Município de Bauru
•
Município de Bariri
•
Município de Barão de Antonina
•
Município de Bananal
•
Município de Bady Bassitt
•
Município de Ferraz de Vasconcelos
•
Município de Itapira
•
Município de Marilia
•
Município de Pedro de Toledo
•
Município de Rosania
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Out/19

Acompanhamento de grupo destinado a operação conjunta em ações de
prevenção de danos ambientais na Rodovia Doutor Manuel Hyppolito Rego
(SP-055)
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