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 O primeiro dia de painéis do CONEXIDADES começa com a discussão do tema Meio 

Ambiente e Sustentabilidade. A palestra foi ministrada pela Presidente da CETESB, Patrícia Iglecias, 

e contou com mesa composta por: Sebastião Misiara, Presidente da UVESP, Luís Carlos Fernandes 

da Cruz, Presidente da Câmara dos Vereadores de São Carlos, Marcelo Marcondes, Vereador de 

Aparecida, Marco Melhado, Vereador de Pedro de Toledo e representante da UVESP CODEVAR, 

Brigadeiro do Ar Frederico Alberto Marcondes Felipe, Chefe do Centro de Investigação e Prevenção 

de Acidentes Aeronáuticos, e Sônia Beolchi, Vice-presidente da UVESP e Presidente da Câmara de 

Ibirá.

 Segundo Patrícia, é importante fazer essa reunião nessa notável data para o Meio Ambiente. 

“Hoje é um dia especial e não podemos nos desanimar pela agenda ambiental que temos hoje no 

país. As agendas que têm que ser realizadas nos âmbitos locais são muito importantes. Por isso é 

tão essencial um encontro como o CONEXIDADES”, afirmou.

 O moderador do painel, Marcelo Marcondes, reforçou a necessidade de se debater as 

principais adversidades dos gestores públicos nesse segmento. “Esse encontro nos desperta uma 

reflexão sobre essa importante data e os nossos desafios frente ao nosso país. Precisamos 

questionar o que podemos levar para nossas cidades ao retornar e o que pode ser feito para 

implantar um programa público ambiental”, disse.

 Com foco principal nas necessidades da gestão de resíduos sólidos e da segurança 

aeroportuária, o primeiro programa dessa quarta-feira (5) discutiu a necessidade de um equilíbrio 

entre as atividades deste setor e as normas ambientais. 

 “A gestão pública, hoje, precisa ser assertiva. Não podemos somente aplicar a norma 

prevista. É preciso estabelecer uma agenda conjunta, para encontrar alternativas que sejam viáveis. 

A forma mais inteligente para tratar esse tipo de tema é estabelecer novas condicionantes para 

compatibilizar ambas as atividades. É possível conviver com as duas, desde que sejam colocadas 

condicionantes que o empreendedor possa se adequar”, reforçou a Presidente.

 Patrícia encerrou sua fala colocando-se à disposição para atuar com os municípios. “Estamos 

abertos para entender as realidades e compatibilizar a atividade, em especial a gestão de resíduos, 

e também para auxiliá-los nos municípios. Não basta termos o meio ambiente como direito, mas 

temos que agir individualmente para que possa ter reflexos no ponto de vista geral. Cada um de nós 

pode ser um elemento transformador a fim de que tenhamos, de fato, um ambiente equilibrado para 

nós e para as futuras gerações”, finalizou. 

 Também falou sobre a importância de garantir a segurança nos voos o Chefe do Centro de 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, Brigadeiro do Ar Frederico Alberto 

Marcondes Felipe. 

 “A organização é responsável por investigar todos os acidentes com a Força Aérea Brasileira, 

com o único objetivo de prevenir novas ocorrências. Todo nosso trabalho visa a prevenção de 

acidentes”, afirmou.

 De acordo com o Brigadeiro, a legislação vem sendo aperfeiçoada com base na experiencia 

adquirida, principalmente no trabalho da CENIPA. 

 “O sistema está o tempo todo se aperfeiçoando e, da mesma forma, precisamos levar a 

legislação. Hoje existe uma tabela que estabelece restrições de acordo com o tipo de 

estabelecimento e suas funcionalidades. Dessa forma, precisamos compatibilizar as necessidades 

dos municípios e a segurança de voo. Ter empreendimentos atuando para o município e não 

causando acidentes aeronáuticos”, comentou Marcondes Felipe.

 O palestrante reforça, ainda, a importância dos aeroportos e aeródromos para os municípios. 

 “Estes integram melhor o local com a região e com o Estado. Porém, é uma atividade que 

requer cuidados especiais. Então, nesse sentido, é importante que as cidades tenham um cuidado 

especial ao tratar essa atividade. Todas as instâncias que estão envolvidas tem essencial 

participação e devem estar preparadas”, explanou. 

 E, para finalizar: “nós precisamos impulsionar o desenvolvimento econômico, reduzir a 

burocracia, simplificar os processos, de maneira objetiva e trabalhar nessa área também para 

reduzir o custo Brasil. A ideia é contribuir para que nossa aviação civil continue sendo reconhecida 

de forma internacional e aperfeiçoar ainda mais esse sistema, garantindo voos cada vez mais 

seguros”.
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