Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:

Projeto Pró-Água

Preparado por:

Grupo do Meio Ambiente do CIESP Araraquara

Cliente:

Associados e não associados, Poder Público e a comunidade em geral

Iniciado em:

Janeiro de 2006

Concluído em:

Dezembro 2006

Histórico do Projeto

Projeto Pró-Água
- Nas reuniões do grupo do Meio Ambiente são compartilhados entre seus membros das ações
implementadas em suas empresas, com isso são geradas informações preciosas que provocam a
racionalização e economia no uso da água entre as empresas envolvidas
- Para comemorar o dia MUNDIAL da ÁGUA o grupo programou um encontro para apresentação
dos trabalhos nas palestras, mas considerou a hipótese de um baixo comparecimento de visitantes
oriundos da indústria e para compensar o fato, elaboraram-se alguns cartazes que circularam pelas
indústrias envolvidas no projeto, escolas (nível médio a universidades), teatros e outros lugares
públicos, o que foi realizado com pleno êxito.
- Participação na Semana do Meio Ambiente, através de exposição dos cartazes, organizada pelo
poder público local e outras entidades.
- O Projeto Pró Água foi apresentado verbalmente acompanhado por slides e os cartazes expostos
no Fórum Nacional de Comitês de Bacias realizado na Universidade Novo Tempo, Vila Velha,
Espírito Santo nos dia 07 a 10 de Agosto de 2006 sendo o único trabalho da Sociedade Civil,
categoria consumidor e pagador Indústria, estavam presentes 850 pessoas de 19 estados da
Federação e representantes dos 145 comitês do Brasil.
- Foi apresentado através de slides e exposição dos cartazes no Seminário de 10 anos do Comitê
da Bacia Hidrográfica Tiete-Batalha, na cidade de Termas de IBIRA, nos dias 12 a 14 de Setembro
de 2006.
- Foi apresentado na Semana de Administração na UNIARA, nos dias 11 a 15 de Setembro de
2006.
- Na última semana de Setembro deverá estar exposto no Órgão Licenciador Ambiental local:
CETESB.
- Os cartazes serão expostos em outras empresas a partir do mês de Outubro de 2006.
Objetivos do Projeto
- Apresentar à sociedade as ações ambientais implantadas nas indústrias.
- Criar cultura pró-ativa para uso e reuso racional da água.
- Cumprir exigências da ISO 14.000: divulgação.
- Mostrar a posição atual da indústria em relação ao meio ambiente.
- Tornar CIESP e seus associados conhecidos pela comunidade.

Descrição Passo a Passo
1. Apresentação individualizada dos projetos das indústrias representadas no Grupo do Meio
Ambiente.
2. Seleção de um projeto de cada empresa.
3. Definição do padrão de apresentação dos trabalhos.
4. Elaboração da arte pelos participantes com preparação das fotografias.
5. Elaboração dos cartazes posicionando os trabalhos.(foram elaborados 3 jogos)
6. Orçamentos dos cartazes e divisão das despesas.
7. Programação dos locais e períodos das exposições dos cartazes, com apresentações
simultâneas.
8. Gerou relacionamento entre os representantes das empresas, pois o rodízio dos cartazes
gerou visitas.
9. As Universidades solicitaram a exposição dos cartazes.
10. Aconteceram adesões de empresas em função do valor do projeto.
11. Aproveitar oportunidades para apresentação: FORUM, Seminário de 10 anos e Semana da
Administração.
1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

