SELO VERDE E AZUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Secretaria do Meio Ambiente (SMA) do Estado de São Paulo o selo
Município VerdeAzul por desenvolveram atividades na área ambiental. O
anúncio foi feito nesta terça-feira (10), quando foi divulgado o Ranking
Ambiental Paulista 2013. Das três, a mais bem colocada é Americana, em 5º
lugar; seguida por Campinas, em 13º; e Santa Bárbara d'Oeste, em 29º.
Dos 587 municípios cadastrados, 67 receberam o selo por terem atingido a
nota superior a 80 de desempenho. Com isso, essas 67 garantem a prioridade
na captação de recursos junto ao Governo do Estado, por meio do Fundo
Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP).
Este é o 6º ano do programa. Em 2012, a nota média foi 40,35; em 2013,
passou para 46,25.
Entre as ações locais avaliadas, uma chama a atenção. Trata-se da inibição do
consumo de madeira ilegal. Ao todo, 265 municípios criaram normas legais que
dispõem sobre a exigência de que os fornecedores de madeira às prefeituras
estejam cadastrados no Cadmadeira (cadastro estadual de pessoas jurídicas
que comercializam madeira legal).
A avaliação
Os municípios recebem uma nota ambiental, que avalia o desempenho deles
em dez aspectos: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização
urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade
do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental.
Resultados
- 67 municípios atingiram nota maior que 80 e ganharam o selo Município
VerdeAzul
- 219 municípios apresentaram Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos
- 265 municípios criaram normas legais que dispõem sobre a exigência de que
os fornecedores de madeira às prefeituras estejam cadastrados no Cadmadeira
- 286 municípios comprovaram parcerias a fim de concretizar ações de
responsabilidade pós-consumo

- 203 municípios apresentaram Programas Municipais de Educação Ambiental
- 327 municípios com Fundo Municipal de Meio Ambiente
- 282 municípios com Centro ou Espaço de Educação Ambiental
- 235 municípios apresentaram Plano de Arborização Urbana
- 233 municípios com viveiros de mudas
- 241 municípios apresentaram articulações intermunicipais voltadas às
questões ambientais
- A parceria entre Estado e municípios por meio da Operação Corta Fogo
resultou no treinamento de brigadas anti-fogo em 242 municípios
Ranking da RMC
- Americana - 5° (ganhou selo)
- Campinas - 14° (ganhou selo)
- Santa Bárbara D´Oeste - 29º (ganhou selo)
- Jaguariúna - 71°
- Vinhedo - 72°
- Itatiba - 74°
- Paulínia - 102°
- Indaiatuba - 110°
- Sumaré - 228°
- Cosmópolis - 233°
- Monte Mor - 264°
- Valinhos - 267°
- Nova Odessa - 322°

- Hortolândia - 355°
- Engenheiro Coelho - 374°
- Santo Antonio de Posse - 384°
- Pedreira - 451°
- Holambra - 463°
- Artur Nogueira - 528°

