Projeto Conexão Água

Status e resultados dos produtos e atividades realizadas
Segundo Semestre de 2017

Projeto Conexão Água: Atividades e Ações Realizadas
Este relatório parcial apresenta de forma sucinta as principais atividades e produtos
desenvolvidos no segundo semestre de 2017 do Projeto Conexão Água.
As principais linhas de atuação no segundo semestre de 2017 do Projeto Conexão Água foram:
1.

Estruturação da Governança e dos processos do Sistema de Gestão do Projeto Conexão Água;

2.

Coordenação e realização de Seminários e Reuniões Técnicas sobre questões e assuntos relacionados do Projeto
Conexão Água (auditório da PRR da 3ª Região em São Paulo);
• Reunião Técnica: “Estado da Arte do Compliance na Administração Pública e Responsabilidade Socioambiental:
Para Governança da Água, realizada no dia 16 de agosto de 2017;
• Reunião Técnica: “Mecanismos Financeiros de Compensação Ambiental e Aplicação de Verbas de Multas
Ambientais em Revitalização de Bacias”, realizada no dia 6 de outubro de 2017;
• Reunião Técnica com a “Comissão de Saúde do Fórum Nacional de Combate aos Impactos de Agrotóxicos”
através de videoconferência, realizada no dia 4 de outubro de 2017;

3.

Dar continuidade as Reuniões Técnicas visando à articulação institucional colaborativa de projetos e experiências
com a participação de diversos “stakeholders” e interdisciplinar;

4.

Participação de representantes do MPF e membros da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água em outras
reuniões, seminários, workshops relacionados aos assuntos e objetivos em questão do Projeto.

5.

Dar continuidade a implementação do Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das Águas com Guias de
Orientação Técnica para a atuação do Ministério Público, com programas e curso de capacitação a distância;
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1. Estruturação da Governança e dos processos do Sistema de Gestão do Projeto Conexão Água
No segundo semestre de 2017, esforços foram direcionados para a Estruturação da Governança e dos processos do
Sistema de Gestão do Projeto Conexão Água na continuidade do Projeto Qualidade da Água. Neste sentido, inúmeras
reuniões foram realizadas durante todo o segundo semestre de 2017, que contaram com procuradores do MPF,
promotores dos MPs estaduais e colaboradores voluntários do Projeto Conexão Água, considerando a necessidade de
continuidade e com base na experiência anterior e ações do Projeto Qualidade da Água.
Encontram-se abaixo alguns dos principais resultados alcançados:


Definição da nova estrutura organizacional do Projeto, criação de Comissão Consultiva, Equipe Técnica
Operacional, Equipe de TI, Equipe APTUS-TI, Equipe de Comunicação, revisão dos objetivos, produtos,
responsabilidades, funções e procedimentos operacionais, estruturação de projetos estruturantes (“projetos
cabides”), sistema de TI para dar suporte ao Projeto, e continuo diálogo e revisão do Formulário Oficial da Proposta
do Projeto com a 4ª Câmara em Brasília;



Estrutura Organizacional implementada responsável pela Governança do Projeto Conexão Água, com definições:
-- Órgão de Coordenação da 4ª Câmara (Subprocurador-Geral da República Nivio de Freitas Silva Filho),
-- Gerência do Projeto (Procuradora Regional da República Sandra Akemi Shimada Kishi),
-- Gerência Adjunta do Projeto (Procuradora da República Suzana Fairbanks Oliveira Schnitzlein),
--Comissão Consultiva (Representantes do Ministério Público: Alexandra Facciolli Martins – MP/SP, Ivan Carneiro
Castanheiro – MP/SP, José Alexandre Maximino- MP/RJ, Ricardo Manuel Castro- MP/SP, Aline Valeria Archangelo
Salvador – MP/BA, Leandro Zedes Lares Fernades – PR - Piracicaba/SP, Suzana Fairbanks Oliveira Schnitzlein –
PR/SP, Comissão Consultiva (Representantes Externos: Desembargadora Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida
do TRF- Tribunal Regional Federal da 3ª Região e Professor Dr. Marcelo Drügg Barreto Vianna do MBA de Gestão
de Facilidades da Poli-USP e Membro de Conselhos Empresariais e Públicos) .

Organograma de Governança do Projeto Conexão Água

Projeto Conexão Água do MPF:
Comissão Consultiva
Principais responsabilidades da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água:
• O Projeto Conexão Água terá uma Comissão Consultiva composta por um grupo de Conselheiros membros do Ministério
Público (70%) e de Conselheiros de renomado conhecimento, representantes da academia, judiciário e sociedade civil
(30%).
• A Comissão Consultiva tem por responsabilidade auxiliar e assessorar a Gerência do Projeto Conexão Água em assuntos
técnicos, jurídicos, institucionais e científicos, buscando aderência aos princípios e valores estabelecidos pelo Ministério
Público Federal.
• Auxiliar e assessorar a Gerência do Projeto Conexão Água no estabelecimento de normas, regulamentos e procedimentos
específicos para a melhor Gestão dos projetos e atividades; analisar e aprovar as propostas de trabalhos em articulação
com os Projetos Integrados ao Portal Conexão Água, de acordo com normas e procedimentos definidos pela mesma
Comissão Consultiva e Gerência do Projeto Conexão Água;
• Participar de reuniões periódicas (presencialmente ou por videoconferência) sobre o desenvolvimento dos Projetos
Integrados aprovados pela referida Comissão, monitorando a implementação das atividades e projetos.

Principais objetivos e funções da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água são:
• Propiciar a facilitação da sinergia das metodologias e do compartilhamento de resultados positivos dos Projetos
Integrados ao guarda-chuva do Projeto Conexão Água;
• Auxiliar em metodologias e sinergias para dar continuidade ao desenvolvimento dos resultados e produtos do Projeto
Conexão Água;
• Colaborar em aspectos metodológicos com os Projetos Integrados ao Portal Conexão Água para a efetividade nos
resultados e valores agregados pela articulação e suas sinergias temáticas;
• Facilitar a integração dos resultados e ações positivas de Projetos Integrados ao Portal Conexão Água
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2. Coordenação e realização de Seminários e Reuniões Técnicas sobre questões
e assuntos relacionados do Projeto Conexão Água (auditório da PRR da 3ª Região
em São Paulo)
2.1. Reunião Técnica: “Mecanismos Financeiros de Compensação Ambiental e Aplicação de Verbas
de Multas Ambientais em Revitalização de Bacias”, realizada no dia 6 de outubro de 2017;
-- Número de participantes: 30
-- Link da Ata e apresentações:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/ev
entos/reuniao-tecnica-do-projeto-conexao-agua-2013-dia-06-10-2017
2.2. Reunião Técnica: “Estado da Arte do Compliance na Administração Pública e Responsabilidade
Socioambiental: Para Governança da Água, realizada no dia 16 de agosto de 2017:
-- Número de participantes: 92
-- Link da Ata e apresentações:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/
eventos/reuniao-tecnica-do-projeto-conexao-agua
2.3. Reunião Técnica com a “Comissão de Saúde do Fórum Nacional de Combate aos Impactos de
Agrotóxicos” através de videoconferência, realizada no dia 4 de outubro de 2017;
-- Número de participantes: 10
-- Link da Ata e apresentações:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/ev
entos/reuniao-tecnica-do-projeto-conexao-agua-1
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2. Coordenação e realização de Seminários e Reuniões Técnicas sobre questões e assuntos
relacionados do Projeto Conexão Água (auditório da PRR da 3ª Região em São Paulo)
2.1. Reunião Técnica: “Estado da Arte do Compliance na Administração Pública e Responsabilidade
Socioambiental: Para Governança da Água, realizada no dia 16 de agosto de 2017:
Número de participantes: 92
Link
da
Ata
e
apresentações:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/eventos/reuniao-t
ecnica-do-projeto-conexao-agua
Resumo:
• Nesta Reunião Técnica “Estado da Arte do Compliance na Administração Pública e Responsabilidade Socioambiental: Para Governança da
Água, realizada no dia 16 de agosto de 2017, discutiu-se o estado da arte, com relação às questões e responsabilidade socioambiental e
de busca de "compliance" na Administração Pública, no tocante a normas e programas de medidas no âmbito das seguintes instituições:
(1) TCU-Tribunal de Contas da União; (2) Banco Central do Brasil; (3) Instituições financeiras e dos agentes financiadores e de investimentos;
(4) Poder Judiciário; e (5) MP- Ministério Público.
• Foram abordadas e discutidas questões jurídicas, operacionais e metodológicas das responsabilidades socioambientais e as respectivas
regulamentações, processos de fiscalização e monitoramento de cada uma das instituições listadas acima.
●
Após análise da legislação e dos procedimentos do estado da arte das responsabilidades socioambientais, foram discutidos outros
assuntos correlatos, para diagnóstico de gargalos e desafios a respeito de uma agenda comum sobre estratégias de atuação integrada,
com especial atenção aos investimentos em matéria de saneamento e gestão integrada da água, Unidades de Conservação, gestão de
riscos socioambientais, de saúde pública e sustentabilidade, passando pelos seguintes instrumentos e temas:
(a) Finanças Sustentáveis e Responsabilidade Socioambiental do Agente Financiador e marcos normativos e estado da arte na
implementação, controle e fiscalização;
(b) Compliance no Poder Público e Privado (em especial, acesso a informação e transparência);
(c) Prestação de contas ("accountability"), criação de Conselhos de Ética (ou algo parecido nas instâncias da Administração Pública),
Códigos de conduta, responsabilidade socioambiental das instituições financeiras e responsabilidade anticorrupção;
(d) Articulação para gestão e políticas de integridade adequadas a diversos cenários compatíveis a mapas de riscos dos investimentos
em saneamento e gestão integrada da água, sustentabilidade, em Unidades de Conservação, gestão de riscos socioambientais e de
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2. Coordenação e realização de Seminários e Reuniões Técnicas sobre questões e assuntos
relacionados do Projeto Conexão Água (auditório da PRR da 3ª Região em São Paulo)
2.2. Reunião Técnica: “Mecanismos Financeiros de Compensação Ambiental e Aplicação de Verbas de Multas
Ambientais em Revitalização de Bacias”, realizada no dia 6 de outubro de 2017;
Número de participantes: 30
Link
da
Ata
e
apresentações:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/eventos/reuniao-tecn
ica-do-projeto-conexao-agua-2013-dia-06-10-2017
Resumo:
Nesta Reunião Técnica o objetivo foi discutir como deve-se “zelar pela efetividade, por meio da avaliação de riscos,do planejamento e da
transparência na: 1) execução de compensação ambiental em Unidades de Conservação afetadas ou na área de influência do
empreendimento e 2) aplicação de multas ambientais em revitalização de bacias hidrográficas”.
• Algumas das questões discutidas estavam relacionadas aos instrumentos de gestão com relação aos temas: compensação ambiental e
aplicação de multas ambientais; e ao planejamento e transparência dos planos de ação.
Planejamento estratégico da execução de compensação ambiental e da aplicação de verbas multas ambientais na revitalização de bacias.
a) Quanto ao planejamento: Quais os planos a serem integrados? Quais os prazos e cronogramas?
Quais as demandas prioritárias de revitalização e de conservação?
Quais as finalidades da revitalização e de conservação por UC e por Bacia?
b) Quanto à governança:
b1) Execução de compensação ambiental em Ucs,
b2) Aplicação de verba de multa em revitalização de bacias,
c) Procedimentos,
d) Prestação de contas, quitação, aspectos financeiros, qualidade do resultado, aprovação da execução:
Transparência de plano de ação, integrado a diagnósticos de vulnerabilidades de áreas protegidas e unidades de conservação na
área de influência (ou na bacia hidrográfica) do empreendimento, considerado riscos socioambientais na bacia no processo de
execução de compensação ambiental e de aplicação de recursos de multas ambientais (recursos privados em contas privadas de
instituições financeiras), com governança pública.

●
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3. Dar continuidade as Reuniões Técnicas visando à articulação institucional colaborativa para projetos e
experiências com a participação de diversos “stakeholders” e interdisciplinares.
Articulações do Projeto Conexão Água-MPF com representantes do Setor Empresarial: (a) CNI-Confederação Nacional
da Indústria, (b) FIESP – Federação das Industrias do Estado de São Paulo, (c) IBRAM – Instituto Brasileiro de
Mineração.
3.1. Articulações do Projeto Conexão Água-MPF com representantes do Setor Empresarial da CNI-Confederação
Nacional da Indústria
• Reunião Técnica realizada na sede do MPF em São Paulo no dia 11 de maio de 2017 para estabelecimento de uma plataforma de troca
de ideias e discussões entre CNI e Projeto Conexão Água - MPF sobre questões ambientais .
Participaram da reunião os seguintes representantes da CNI: Shelley de Souza Carneiro, Gerente Executivo de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, Percy Baptista Soares Neto, Elisa Romano Dezolt e Jose Quadrelli Neto.
Participaram da reunião os seguintes representantes do Projeto Conexão Água: Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi,
Promotores de Justiça do MP/SP Alexandra Faccioli, Ivan Carneiro Castanheiro e colaborador Prof. Dr. Marcelo Drügg Barreto Vianna.
• A CNI convidou oficialmente representante do Projeto Conexão Água para participar da 23ª Reunião do COEMA- Conselho Temático de
Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI realizada em Vitória-ES nos dias 05 e 06 de dezembro de 2017 (em continuidade às ações de
relacionamento do Projeto Conexão Água - MPF com CNI iniciadas anteriormente).
O Projeto Conexão Água foi representado por Alexandra Faccioli , Promotora de Justiça do MP-São Paulo que participou do
Painel II- Ministério Público: Gestão de Água e Justiça Ambiental.
Participaram também do referido Painel II a convite da CNI os seguintes debatedores: Marcelo Lemos - Promotor de Meio Ambiente e
Chefe do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do MP/ES, Shermila Peres Dhingra Promotora de Justiça no Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, Alexandre Vilella, Federação das Indústria do Estado de São Paulo e Jorge Perón - Federação das Indústrias do Rio
de Janeiro
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3. Dar continuidade as Reuniões Técnicas visando à articulação institucional colaborativa para
projetos e experiências com a participação de diversos “stakeholders” e interdisciplinares.
3.2. Articulações do Projeto Conexão Água-MPF com representantes do Setor Empresarial com FIESP- Federação das
Industrias do Estado de São Paulo:
• A FIESP convidou oficialmente representantes do Projeto Conexão Água para participarem do evento intitulado Gestão Empresarial &
Sustentabilidade: Desafios e Perspectivas de Sustentabilidade na Gestão Empresarial que ocorreu na sede da entidade no dia 8 de junho
de 2017 em São Paulo (em continuidade a reuniões de relacionamento do MPF com FIESP iniciadas anteriormente).
O Projeto Conexão Água foi representado pela Procuradora Regional do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi, que realizou apresentação
sobre o Projeto Conexão Água.
Participou também do referido evento a convite da FIESP, o Prof. Dr. Marcelo Drügg Barreto Vianna que realizou apresentação intitulada :
“Governança e Gestão de Riscos, Sustentabilidade e Responsabilidade Social nas Empresas e Instituições Financeiras: O papel do Conselho
de Administração e Comitês de Risco e Sustentabilidade”.
O evento da FIESP contou com mais de 150 participantes e foi coordenado por Walter Lazzarini, Presidente do COEMA , Nelson Reis,
Diretor de Sustentabilidade , Mario Hirose, Anicia Pio e Luciano Coelho da Diretoria da FIESP
• Reunião realizada na sede da FIESP em São Paulo no dia 22 de junho de 2017 para estabelecimento de uma plataforma de troca de
ideias e discussões entre FIESP e Projeto Conexão Água - MPF sobre questões ambientais. Participaram Nelson Reis, Diretor de
Sustentabilidade , Mario Hirose e Anicia Pio da Diretoria da FIESP e representando o Projeto Conexão Água: Procuradora do MPF Sandra
Akemi Shimada Kishi e o Prof. Dr. Marcelo Drügg Barreto Vianna.
Nesta reunião foi preparada por Marcelo Drügg Barreto Vianna uma minuta de agenda (que se encontra em análise) para estabelecer um
canal de comunicação que passará a ser denominado Projeto Integrado FIESP e Projeto Conexão Água com os seguintes objetivos:
• Desenvolver uma agenda para promover a troca de ideias e discussão de temas de interesse conjunto entre representantes da FIESP
e o Projeto Conexão Água , para fortalecer as relações entre as duas instituições com relação aos assuntos comuns e construção de
agenda conjunta
• Dar continuidade ao Projeto no Diagnóstico da FIESP com referência a situação qualitativa e institucional, e também com o
levantamento de programas, projetos, políticas legislações de gestão das águas de interesse das duas instituições;
• Dar continuidade aos programas de Benchmarking na busca e troca de experiências ambientais nas questões de água bem
sucedidas nacionais e internacionais do setor industrial;
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3. Dar continuidade as Reuniões Técnicas visando à articulação institucional colaborativa para
projetos e experiências com a participação de diversos “stakeholders” e interdisciplinares.
Articulações do Projeto Conexão Água-MPF com representantes do Setor Empresarial: (a) CNI-Confederação Nacional
da Indústria, (b) FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, (c) IBRAM – Instituto Brasileiro de
Mineração.
3.3. Articulações do Projeto Conexão Água-MPF com representantes do Setor Empresarial do IBRAM – Instituto
Brasileiro de Mineração.
IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração
• O IBRAM convidou oficialmente representante do Projeto Conexão Água para participar do 17º Congresso Brasileiro de Mineração, no
Painel “O papel da mineração na governança da água” realizado em Belo Horizonte-MG no dia 21 de setembro (em continuidade às
ações de relacionamento do MPF com CNI e FIESP iniciadas anteriormente).
O Projeto Conexão Água foi representado pela Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi, que realizou apresentação intitulada:
“Controle do risco, controle social, o Comitê Interfederativo do Rio Doce e a governança da água”.

19ª Conferência Anual Moody´s América Latina
• Representantes do Projeto Conexão Água foram convidados para participar da 19ª Conferência Anual Moody´s América Latina realizada
no dia 10 de outubro de 2017 no Caesar Business Faria Lima em São Paulo. Participaram do evento: Procuradora do MPF Sandra Akemi
Shimada Kishi e o colaborador do Projeto, Prof. Dr. Marcelo Drügg Vianna.

Congresso Mundial sobre Dessalinização e Reuso da Água - The Water Challenge in the State of Sao Paulo
• A convite da organização do Congresso Mundial sobre Dessalinização e Reuso da Água - The Water Challenge in the State of Sao Paulo,
realizado no dia 17 de outubro de 2017, Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi representou o Projeto Conexão Água
proferindo a palestra “Governança Hídrica para Qualidade da Água: projeto conexão água do MPF”.
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4. Participação de representantes do MPF e membros da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água
em outras reuniões, seminários, workshops relacionados aos assuntos e objetivos do Projeto.
Reuniões em Brasília no CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público
• Participação da representantes do Projeto Conexão Água, Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi, com a palestra intitulada no
8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público sobre Sustentabilidade: O direito da presente e das futuras gerações, realizado pelo
CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público, nos dias 1º a 3 de agosto de 2017, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada em Brasília- DF;
• Participações da Promotora de Justiça Alexandra Facciolli Martins (MP/SP) e da Procuradora Regional da República Sandra Kishi em reunião
da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, no CNMP, em Brasília, no dia 11/12/17 sobre diretrizes e
estratégias para plano de ação 2018, com ênfase ao tema águas.
• Participação das representantes do Projeto Conexão Água, a Promotora Alexandra Facciolli Martins e a Procuradora Sandra Kishi , na
qualidade de debatedoras, no Seminário Internacional Água, Vida e Direitos Humanos, no CNMP-Conselho Nacional do Ministério
Público, realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2017em Brasília.
• Participação de reunião de trabalho com Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público
sobre projetos Qualidade da Água e Conexão Água do MPF e outros assuntos, realizada em Brasília nos dias 1º a 3 de agosto de 2017.
A Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi, proferiu a palestra intitulada “Projetos Qualidade da Água e Conexão Água”.
• Participação das representantes do Projeto Conexão Água, Procuradora Sandra Kishi e Procuradora Heloísa Barreto, PRM de Piracicaba na
reunião com Márcia Gonçalves Rodrigues , Gestora Estadual do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio sobre
o Projeto Corredor das Onças e compensação ambiental, realizada no dia 29 de agosto de 2017;

Reuniões em Brasília no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Saúde
• Participação da Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi e da Procuradora Dra. Heloísa Barreto, da PRM de Piracicaba em
Reunião com Márcia Gonçalves Rodrigues (Gestora Estadual do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidadedo - ICMBio)
sobre o Projeto Corredor das Onças e compensação ambiental, realizada no dia 29 de agosto de 2017 em Brasília;
• Participação da Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi no IV Encontro Diálogos Sustentáveis: Financiamento para a
Conservação, realizado no dia 22 de setembro no Ministério do Meio Ambiente em Brasília;
• Participação da Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi em Reunião realizada no dia 23 de agosto de 2017, no Ministério da
Saúde, em Brasília, sobre a disponibilidade das informações e transparência de dados de monitoramento de dados do SISAGUA no Portal
Dados do Ministério da Saúde e validação de dados repassados pelos Estados;
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4. Participação de representantes do MPF e membros da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água
em outras reuniões, seminários, workshops relacionados aos assuntos e objetivos do Projeto.
Reuniões e eventos na FSP-Faculdade de Saúde Pública da USP e na Faculdade de Direito da UNIMEP - Piracicaba
• Participações das representantes do Projeto Conexão Água, Promotora de Justiça Alexandra Facciolli Martins e Procuradora Regional da
República Sandra Kishi, no Seminário do CEAP - Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, realizado
no dia 15 de agosto de 2017 em São Paulo/SP, para consolidar o documento resultado do I Fórum de Diálogo Intersetorial – Subsídios
para a Legislação Nacional de Água para Consumo Humano;
• Reunião do Prof. Dr. Paulo Saldiva no IEA – USP com Procuradora Regional da República Sandra Kishi para tratar de cooperação da USP
com Projeto Conexão Água no dia 1º de dezembro de 2017;
• Participação, como organizadores, dos membros e colaboradores do Projeto Conexão Água, Promotora de Justiça Alexandra Facciolli
Martins, Procurador da República Leandro Z. Fernandes e Procuradora Regional da República Sandra Kishi, no XV Curso Internacional de
Direito Ambiental na UNIMEP, nos dias 8 e 10 de novembro de 2017, em São Paulo, com o Prof. Dr. Gerd Winter (Docente na Universidade
de Bremen – Alemanha), sob a coordenação geral do Prof. Paulo Affonso Leme Machado.
• Participação de Ethel Camargo, Assessora do MPF, representando Projeto Conexão Água no II Encontro Brasileiro de Governo Aberto, no
Centro Cultural São Paulo , no dia 28 de novembro de 2017 em São Paulo

Reuniões em São Paulo com representantes da Embaixada e Consulado dos EUA
• Reunião com representantes do Projeto Conexão Água , Alexandra Facciolli Martins, Promotora de Justiça (GAEMA-PCJ-MPSP),
Procuradora Sandra Kishi e Prof. Dr. Marcelo Drügg Barreto, com representantes da Embaixada dos Estados Unidos – Departamento de
Estado Americano, Paulo Mattos, especialista econômico e político do Consulado dos EUA no Brasil e Randy Fleitman, especialista
econômico e político do Depto de Estado dos EUA, na sala de reuniões nº 56, 5º and, da PRR3/MPF, no dia 27 de setembro de 2017;

Reunião em São Paulo com Comissão de Saúde do Fórum Nacional de Combate aos Impactos de Agrotóxicos

• Reunião Técnica dos representantes do Projeto Conexão Água com representantes da Comissão de Saúde do Fórum Nacional de Combate
aos Impactos de Agrotóxicos, realizada no dia 4 de outubro de 2017 em São Paulo, na sala de videoconferência da PRR da 3ª Região, que
contou com a participação de promotores, procuradores e diversos especialistas da referida Comissão em diversas localidades do país;

Reunião Regional no GAEMA PCJ

• Membros do Projeto Conexão Água, os Promotores de Justiça Alexandra Facciolli Martins e Ivan Carneiro Castanheiro, realizaram Reunião
Regional no GAEMA PCJ, no Auditório da Sede das Promotorias de Justiça de Piracicaba, no dia 7 de dezembro de 2017;

Projeto Conexão Água: Atividades e Ações Realizadas
4. Participação de representantes do MPF e membros da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água
em outras reuniões, seminários, workshops relacionados aos assuntos e objetivos do Projeto.
Reuniões em São Paulo com Vigilância Sanitária, SABESP e ONGs
• Reunião com representantes do Projeto Conexão Água Promotora Alexandra Facciolli Martins, Procuradora Sandra Kishi e Prof. Dr.
Marcelo Drügg Barreto, realizada no dia 19 de setembro de 2017 em São Paulo, no gabinete 102 da PRR da 3ª Região, com o Dr. Antonio
Carlos Parlatore, Dr. Afranio de Paula Sobrinho e Dr. Heraldo Marcon, sobre o andamento do processo administrativo em trâmite no CADE,
a respeito da tarifa cobrada pela SABESP nos Municípios que não são abastecidos pela concessionária, como Guarulhos,
Santo André e Diadema;
• Reunião da Procuradora Sandra Kishi do Projeto Conexão Água sobre Segurança Alimentar, com Rosana Perroti, do Projeto Farinata,
realizada no dia 5 de outubro de 2017, as 15hs, no gabinete 102 da PRR da 3ª Região em São Paulo;
• Reunião da Procuradora Sandra Kishi do Projeto Conexão Água sobre Plano de Segurança da Água – Centro de Vigilância Sanitária de
São Paulo, no dia 5 de outubro de 2017 em São Paulo;

Reunião em São Paulo com Associação Mulheres do Brasil
• Participação da representante do Projeto Conexão Água , Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi, com a palestra intitulada
“Governança e Sustentabilidade da Água”, realizada na Associação Mulheres do Brasil no dia 14 de setembro de 2017em São Paulo.

Reuniões no Estado do Rio de Janeiro com FIOCRUZ e Unidade de Conservação em Rio Claro-RJ
• Participação da representante do Projeto Conexão Água, Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada Kishi, a convite da FIOCRUZ como
palestrante no Seminário de Discussão sobre Água de Reúso no Brasil, coordenado pelo Grupo de Pesquisa Saúde, Ambiente e
Saneamento da FIOCRUZ, realizado no dia 8 de dezembro de 2017, em Manguinhos/RJ
• Participação da representante do Projeto Conexão Água, Procuradora Regional da República Sandra Akemi Shimada Kishi, na visita técnica
e reunião à Unidade de Conservação Fazenda São Benedito, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de interesse público, em
Rio Claro-RJ (conforme Portaria IBAMA n. 70, de 23/5/2001) com proprietário gestor da RPPN, Antonio Luiz de Melo e Souza, Secretário
Municipal de Meio Ambiente, Presidente do Comitê de Bacias local e coordenador da Câmara Técnica de Qualidade da Água, sobre projetos
de recuperação de nascentes e reflorestamento e outros assuntos sobre compensação ambiental em UCs, realizada em 9-12-2017

Projeto Conexão Água: Atividades e Ações Realizadas
4. Participação de representantes do MPF e membros da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água
em outras reuniões, seminários, workshops relacionados aos assuntos e objetivos do Projeto.
Reuniões em Brasília na ANA- Agencia Nacional de Águas
• Participação das representantes do Projeto Conexão Água, a Promotora Alexandra Facciolli Martins e a Procuradora Sandra Kishi, na
qualidade de debatedoras, no 8º Fórum Mundial da Água e Projeto Legado, realizado no dia 9 de novembro de 2017, no Edifício Sede da
ANA – Agencia Nacional de Águas em Brasília – DF;

Reuniões em São Paulo com representantes da Embaixada e Consulado dos EUA
• Reunião com representantes do Projeto Conexão Água, Alexandra Facciolli Martins, Promotora de Justiça (GAEMA-PCJ-MPSP),
Procuradora Sandra Kishi e Prof. Dr. Marcelo Drügg Barreto, com representantes da Embaixada dos Estados Unidos – Departamento de
Estado Americano, Paulo Mattos, especialista econômico e político do Consulado dos EUA no Brasil e Randy Fleitman, especialista
econômico e político do Depto de Estado dos EUA, na sala de reuniões nº 56, 5º and, da PRR3/MPF, no dia 27 de setembro de 2017;

Reunião em São Paulo com Comissão de Saúde do Fórum Nacional de Combate aos Impactos de Agrotóxicos
• Reunião Técnica dos representantes do Projeto Conexão Água com representantes da Comissão de Saúde do Fórum Nacional de Combate
aos Impactos de Agrotóxicos , realizada no dia 4 de outubro de 2017 em São Paulo , na sala de videoconferência da PRR da 3ª Região, que
contou com a participação de promotores, procuradores e diversos especialistas da referida Comissão em diversas localidades do país;

Workshop em São Paulo do TRF da 3ª Região sobre “Mediação e Compliance no Âmbito do Poder Público”
• Participação das representantes do Projeto Conexão Água a convite do TRF- Tribunal Regional Federal da 3ª Região no Workshop sobre
“Mediação e Compliance no Âmbito do Poder Público” e organização conjunta pela EMAG-Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª
Região foi realizado no Auditório do TRF, dia 06 de dezembro de 2017 em São Paulo.
• Os representantes do Projeto Conexão Água que participaram como conferencistas foram: Procuradora do MPF Sandra Akemi Shimada
Kishi, Desembargadora Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida do TRF- Tribunal Regional Federal da 3ª Região e Professor Dr. Marcelo
Drügg Barreto Vianna .

Projeto Conexão Água: Atividades e Ações Realizadas
4. Participação de representantes do MPF e membros da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água
em outras reuniões, seminários, workshops relacionados aos assuntos e objetivos do Projeto.
Reunião – Evento do Will- Women in Leadership in Latin America
• Participação de representantes do Projeto Conexão Água no evento Will- Women in Leadership in Latin Amarica do Goldman Sachs Bank
que ocorreu no 28 de junho de 2017 com a presença de mais de 600 participantes do setor empresarial e CEOs e Presidentes de grandes
empresas. O objetivo do WILL é promover os processos de liderança das mulheres e de grupos de inclusão na sociedade.

5º Grande Prêmio do Fórum da Água de Kyoto
• O Projeto Conexão Água foi convidado para se inscrever no 5º Grande Prêmio do Fórum da Água de Kyoto e esta concorrendo ao
referido Prêmio Internacional com dois projetos: Qualidade da Água e Conexão Água.
O certame internacional organizado pelo Fórum de Água do Japão e pelo Conselho Mundial da Água dará destaque às iniciativas
exemplares que enfatizam a maior participação de grupos locais na governança da água, por meio de projetos ou campanhas de temas
multidisciplinares referentes à água, como abastecimento, saneamento e saúde pública. Com os projetos concorrendo à premiação no
Fórum da Água de Kyoto, o MPF e suas iniciativas inovadoras nessa temática terão maior visibilidade.
A preparação das informações e material para o referido Prêmio, exigiu esforço de um grupo para congregar todas a documentação e
materialidade necessárias, exigidas pela organização internacional responsável pelo certame. Para tanto, foi realizada no dia 11 de outubro
de 2017 na PRR da 3ª Região Reunião do Projeto Conexão Água com a finalidade de efetuar a inscrição do Projeto Conexão Água para
concorrer ao 5º Prêmio do Fórum Mundial da Água em Kyoto, com a colaboração de Marcelo Drügg Barreto Vianna, professor do Curso de
MBA de Gestão de Facilidades da Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo (POLI – USP) e de Margarida Yassuda
(Women for Water).
Site do MPF: http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/projetos-do-mpf-concorrem-ao-grande-premio-de-agua-de-kyoto

Foi oficialmente confirmado no dia 7 de dezembro de 2017 pelo Conselho Mundial da Água, organizador do 8º Fórum Mundial da Água
(8WWF, de 18 a 23/março/2018), de que um dos projetos incentivados do Projeto Conexão Água (Ilhas de Cerrado no Brasil Central,
segurança hídrica e alimentar e governança xavante da água, coordenado pela pesquisadora Fernanda Reichardt, pós-doutoranda na
Universidade de São Paulo) foi selecionado para integrar o Grande Fórum Oficial no Painel da UNESCO.
Site do MPF: http
://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/projeto-integrado-ao-conexao-agua-do-mpf-e-selecionado-para-participar-do-8o-forum-mundial-de-agua/view

Projeto Conexão Água: Atividades e Ações Realizadas
4. Participação de representantes do MPF e membros da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água
em outras reuniões, seminários, workshops relacionados aos assuntos e objetivos do Projeto.
Lançamento do livro “Finanças Sustentáveis e a Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras”
• Realizado o lançamento do livro “Finanças Sustentáveis e a Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras” publicado
pela Editora Fórum, que ocorreu no dia 18 de setembro de 2017, às 19h00, no Espaço da Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi, Jardim
Paulistano, São Paulo.
• O livro possui 22 artigos escritos por 30 autores e sua coordenação foi realizada pela Desembargadora Dra. Consuelo Yatsuda Moromizato,
Dra. Sandra Akemi Shimada Kishi, Procuradora do MPF-Ministério Público Federal, Dra. Renata Soares Piazzon e Marcelo Drügg Barreto
Vianna. O prefácio foi escrito pelo jurista Dr. Paulo Affonso Lemos Machado, o prólogo foi preparado por Fábio Colletti Barbosa e o
epílogo foi escrito pelo advogado Edis Milaré.
Na preparação do referido livro, participaram da coordenação desta obra três representantes do Projeto Conexão Água.
Além de que um número expressivo de autores dos artigos e capítulos do livro são também colaboradores do Projeto Conexão Água.
Todos os coordenadores e autores dos artigos e capítulos do livro doaram seus direitos autorais.
• Foi realizado relançamento do referido livro na Biblioteca do Ministério Público do Estado de São Paulo, no dia 17 de outubro de 2017.
• A preparação desta obra coletiva “Finanças Sustentáveis e a Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras” foi
importante para a realização da Reunião Técnica “Estado da Arte do Compliance na Administração Pública e Responsabilidade
Socioambiental: Para Governança da Água, coordenada pelo Projeto Conexão Água e realizada no dia 16 de agosto de 2017, em São
Paulo.
Na referida Reunião Técnica discutiu-se o estado da arte, com relação às questões de responsabilidade socioambiental e de busca de
"compliance" na Administração Pública, no tocante a normas e programas de medidas no âmbito das seguintes instituições:
(1) TCU-Tribunal de Contas da União; (2) Banco Central do Brasil; (3) Instituições financeiras e dos agentes financiadores e de investimentos;
(4) Poder Judiciário; e (5) MP- Ministério Público.

Projeto Conexão Água: Atividades e Ações Realizadas
5. Dar continuidade a implementação do Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das Águas
com Guias de Orientação Técnica para a atuação do Ministério Público, com programas e curso de
capacitação a distância;
Realização de Curso à distancia para membros do MPF e MP
•

O Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das Águas com Guias de Orientação Técnica foi desenvolvido durante o Projeto
Qualidade da Água e no segundo semestre de 2017 o Projeto Conexão Água deu continuidade à implementação do referido Manual
para a atuação do Ministério Público, em curso de capacitação a distância;
No segundo semestre de 2017, o Manual foi revisto e atualizado com base em sugestões de membros do MPF e MPs dos Estados
O Manual deu suporte ao conteúdo programático de Curso à distância, que foi oferecido no período de 23 de agosto a 4 de outubro de
2017, pela Escola Superior do Ministério Público da União, para membros e servidores do MPU e MPs dos Estados e foi coordenado pela
Profa. Lilia Diniz (coordenadora também do Manual)
Link para o Manual:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/manual-de-atuacao-emenquadramento-e-qualidade-da-agua
Link do Curso realizado na Escola Superior do Ministério Público da União :
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/eventos/curso-estrategias-para-a-revital
izacao-de-bacias-qualidade-hidrica-e-saneamento

• Profa. Lilia Diniz , tutora foi responsável pelo Curso de Capacitação Estratégias para Revitalização de Bacias, Qualidade Hídrica e
Saneamento (início 23.08.2017 a término 4.10.2017).
• Realizada revisão do Manual de Atuação Efetivação das Metas de Qualidade das Águas no Brasil que encontra-se no prelo para publicação,
incluindo no documento atualizações legais, bem como contribuições de colaboradores do Projeto Conexão Água e dos debates do Curso
de Capacitação Estratégias para Revitalização de Bacias, Qualidade Hídrica e Saneamento.
• Elaboração de proposta de inclusão de links sobre a atuação por bacia para o Ministério Público na plataforma do Boletim das Águas (a ser
inclusa na Rede Digital do Projeto Conexão Água). Atualmente em desenvolvimento por Francisco Barciella Júnior., da Equipe de TI do
Projeto Conexão Água .

Projeto Qualidade da Água do MPF:
Resultados

Do início do PQA em 07 de janeiro de 2015 até 01 de junho de 2017:
•

Formação de um grupo multidisciplinar de apoio ao projeto com cerca de 70 colaboradores (representantes da
academia, gestores hídricos, de agências reguladoras, especialistas, dos setores público e empresarial, ONGs) e de
cerca de 50 membros do MPF e dos MPs estaduais, para discutirem assuntos do projeto.
Foi estabelecido processo de inter-relacionamento e mailing entre todos os participantes para troca de experiências
e contribuições técnicas e jurídicas.

•

O projeto qualidade da água gerou diversas apresentações, documentos, estudos técnicos e artigos produzidos pelos
colaboradores do projeto, disponíveis no site abaixo:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua

•

O projeto tem trazido subsídios efetivos para a gestão da água potável, integrando as posições dos diversos
representantes da sociedade (grupo acima), incluindo a atuação do Ministério Público Federal na revisão da Portaria
de Potabilidade da Água (ofício 2367/2016-GAB/SVS/MS);
•

Rede Digital de Água e Saúde em discussão que permitirá a coleta de informações de forma estruturada pela
sociedade para advocacy e participação e para apoio a decisões por gestores e membros do Ministério Público
brasileiro;

•

Está sendo discutida a implantação de ferramenta de gestão de stakeholders (plataforma virtual), que permitirá a
identificação em campo dos desafios e oportunidades para a melhoria da qualidade das águas e elaboração de
planos de ação estratégicos;

•

Discussão de procedimentos de compliance para o cumprimento dos padrões ambientais e de saúde por meio de
controle social.

Projeto Conexão Água
ANEXO I
Pressupostos, escopo, missão, objetivos, governança e
projetos específicos
Segundo Semestre de 2017

Projeto Conexão Água do MPF:
Pressupostos
A proposta do Projeto Conexão Água - “Gestão de Comunicação e Rede Digital para a
Governança e Sustentabilidade” consiste na continuidade do Projeto Qualidade da Água, com a
inclusão de novos objetivos. O Projeto Qualidade da Água foi concebido no primeiro trimestre de 2013 e
entrou em execução em janeiro de 2015 pelo MPF (Portaria PGR/MPF nº 40, de 19 de janeiro de 2015).

Alguns dos principais pressupostos do Projeto Conexão Água são:
•

Cenário de degradação da qualidade das águas e comprometimento de seus usos e a Crise Hídrica no
Brasil (ápice 2013-2015);

•

Necessidade de maior articulação institucional e implantação dos instrumentos de política de recursos
hídricos, saneamento, ambiental e de saúde;

•

Necessidade de maior transparência na gestão hídrica, saneamento e saúde pública relacionadas com as
questões de gerenciamento destes aspectos correlacionados;

•

Atenção às doenças de veiculação hídrica de curto, médio e longo prazos, relacionadas à qualidade de
água (câncer, distúrbios hormonais, surtos e doenças epidemiológicas);

•

Necessidade de facilitação do acesso a informações sobre águas e monitoramento de qualidade em
sistemas integrados para um controle social;

•

Deficiências na transparência das informações sobre qualidade da água;

•

Atuação de forma proativa com as instituições públicas e empresariais na melhoria e integração efetiva
dos dados de monitoramento de qualidade da água nos diversos órgãos oficiais de controle e gestão;

Projeto Conexão Água do MPF:
Objetivos do Projeto

Os principais objetivos do Projeto Conexão Água - “Projeto Gestão de Comunicação e
Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade” (que consiste na continuidade do
Projeto Qualidade da Água, com a inclusão de novos objetivos) são:
•

•
•
•
•
•
•
•

Continuar na articulação entre os gestores, prestadores de serviços de saneamento e de
saúde, a sociedade civil e empresarial, o Ministério Público, com integração dos
instrumentos de gestão de recursos hídricos e ambientais e de sustentabilidade para a
melhoria de gestão da qualidade da água;
Melhoria da qualidade e quantidade da água e aperfeiçoamento da gestão;
Visar a garantia da saúde pública e a segurança hídrica por meio de efetiva transparência e
incentivo a investimentos na melhoria da qualidade das águas destinada ao consumo,
considerando padrões legais e eventuais novos parâmetros associados a riscos para a saúde;
Ampliar e aperfeiçoar a informação integrada sobre qualidade das águas;
Prosseguir na aproximação dos conhecimentos técnicos multidisciplinares e legais para
reduzir os conflitos na atuação e gestão integrada para a qualidade da água;
Identificar alternativas e soluções aos desafios legais e técnicos para a melhoria da qualidade
da água;
Promover a integração dos bancos de dados de monitoramento da gestão qualitativa e
quantitativa dos dados de gerenciamento hídrico, saneamento e saúde em uma única
plataforma;
Melhorar sistemas de suporte à decisão em gestão integrada de recursos hídricos;

Projeto Conexão Água – Objetivos

(continuidade do Projeto Qualidade da Água do MPF)
Projeto Qualidade da Água
• Busca da articulação entre os gestores,
prestadores de serviços de saneamento, de saúde,
a sociedade civil, o MP, os instrumentos de
recursos hídricos e ambiental, para a melhoria de
qualidade da água
• Melhoria da qualidade das águas e
aperfeiçoamento da gestão
• Busca da garantia da saúde pública e segurança
hídrica por meio da contribuição com a
transparência e a melhoria da qualidade das águas
destinada ao consumo, considerando padrões
legais e eventuais novos parâmetros associados a
riscos para a saúde
• Ampliar e aperfeiçoar a informação sobre
qualidade das águas
• Aproximar os conhecimentos técnicos
multidisciplinares e legais para reduzir os conflitos
na atuação com qualidade das águas
• Identificar os desafios legais e técnicos para a
melhoria da qualidade da água e formas de
superação

•

•

•
•
•

•

Projeto Conexão Água
Continuar no desenvolvimento dos objetivos do
projeto qualidade da água e dos resultados e na
articulação do Projeto Qualidade da Água,
envolvendo sociedade civil organizada, ONGs,
setores públicos e privado, complano de
comunicação e mídia efetiva e adoção dos
conceitos jurídicos do controle social
Curso a distância de capacitação de membros e
servidores do MPF e MPs (60 horas-aula) pela
Escola Superior do Ministério Público da União
(ESMPI), de 23/08 a 04/10 de 2017, a partir do
Manual de Atuação para a Qualidade da Água;
Portal Conexão Água – Rede Digital do MPF para a
gestão da comunicação e integração para a
governança da água e sustentabilidade;
Aplicativo Eco-Tangarazinho para conscientização
ambiental de crianças e adolescentes a partir de
dispositivos móveis;
Facilitação da sinergia das metodologias e do
compartilhamento de resultados positivos de
projetos
incentivados
pelo
guarda-chuva
CONEXÃO ÁGUA
Incentivar compliance na Administração Pública

Projeto Conexão Água
“Projeto Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade”
Principais Produtos em desenvolvimento

(evolução do Projeto Qualidade da Água + novos projetos do Projeto Conexão da Água)
Novos Produtos do
Projeto Conexão Água

Produtos do Projeto do Qualidade da Água
incluídos no Projeto Conexão Água

• Dar continuidade ao Projeto do Diagnóstico da situação
qualitativa e institucional, com o levantamento de
programas, projetos, políticas e legislações de gestão das
águas;
• Dar continuidade aos programas de Benchmarking na
busca e troca de experiências bem sucedidas nacionais e
internacionais;
• Dar continuidade as Reuniões Técnicas visando à
articulação institucional colaborativa para de projetos e
experiências com a participação interdisciplinar;
• Dar continuidade as edições do Boletim das Águas com a
publicação de artigos e documentos relacionados com os
assuntos do Projeto Conexão Água e de interesse dos
membros do Ministério Público;
• Dar continuidade a implementação do Manual de Atuação
pela Melhoria da Qualidade das Águas com Guias de
Orientação Técnica para a atuação do Ministério Público,
com programas e cursos de capacitação a distância;

• Criação de Novo Portal do Projeto Conexão Água com
ferramentas de TI-Tecnologia de Informação;

+

• Promover e instrumentalizar as estratégias de atuação do
Ministério Público por Bacia Hidrográfica, utilizando o Boletim
das Águas e Rede Digital.

Projeto Conexão Água do MPF:
Produtos Previstos
Os principais produtos previstos do Projeto Conexão Água - “Projeto Gestão de
Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade” são:
•
•
•
•
•
•
•

Dar continuidade ao Projeto do Diagnóstico da situação qualitativa e institucional, com o
levantamento de programas, projetos, políticas e legislações de gestão das águas;
Dar continuidade aos programas de Benchmarking na busca e troca de experiências bem sucedidas
nacionais e internacionais;
Dar continuidade as Reuniões Técnicas visando à articulação institucional colaborativa para de
projetos e experiências com a participação interdisciplinar;
Dar continuidade as edições do Boletim das Águas com a publicação de artigos e documentos
relacionados com os assuntos do Projeto Conexão Água e de interesse dos membros do Ministério
Público;
Dar continuidade a implementação do Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das Águas
com Guias de Orientação Técnica para a atuação do Ministério Público, com programas e cursos de
capacitação a distância;
Criação de Novo Portal do Projeto Conexão Água com ferramentas de TI-Tecnologia de
Informação; e
Promover e instrumentalizar as estratégias de atuação do Ministério Público por Bacia Hidrográfica,
utilizando o Boletim das Águas e Rede Digital.

Organograma de Governança do Projeto Conexão Água

Projeto Conexão Água do MPF:
Comissão Consultiva
Principais responsabilidades da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água:

• O Projeto Conexão Água terá uma Comissão Consultiva composta por um grupo de Conselheiros membros
do Ministério Público (70%) e de Conselheiros de renomado conhecimento, representantes da academia,
judiciário e sociedade civil (30%).
• A Comissão Consultiva têm por responsabilidade auxiliar e assessorar a Gerencia do Projeto Conexão Água
em assuntos técnicos, jurídicos, institucionais e científicos, buscando aderência aos princípios e valores
estabelecidos pelo Ministério Público Federal.
• Auxiliar e assessorar a Gerencia do Projeto Conexão Água no estabelecimento de normas, regulamentos e
procedimentos específicos para a melhor Gestão dos projetos e atividades; analisar e aprovar as propostas
de trabalhos em articulação com os Projetos Integrados ao Portal Conexão Água, de acordo com normas e
procedimentos definidos pela mesma Comissão Consultiva e Gerência do Projeto Conexão Água;
• Participar de reuniões periódicas (presencialmente ou por vídeo conferência) sobre o desenvolvimento dos
Projetos Integrados aprovados pela referida Comissão, monitorando a implementação das atividades e
projetos.

Os principais objetivos e funções da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água são:
• Propiciar a facilitação da sinergia das metodologias e do compartilhamento de resultados positivos dos
Projetos Integrados ao guarda-chuva do Projeto Conexão Água;
• Auxiliar em metodologias e sinergias para dar continuidade ao desenvolvimento dos resultados e produtos
do Projeto Conexão Água;
• Colaborar em aspectos metodológicos com os Projetos Integrados ao Portal Conexão Água para a
efetividade nos resultados e valores agregados pela articulação e suas sinergias temáticas;
• Facilitar a integração dos resultados e ações positivas de Projetos Integrados ao Portal Conexão Água

Projeto Conexão Água do MPF
Boletim das Águas: Escopo
• O Boletim das Águas do Projeto Conexão Água do MPF estabelecido anteriormente no
Projeto Qualidade das Água é um periódico digital do MPF, lançado no início de 2016.
Próxima edição em fevereiro de 2017.
Possui Conselho Editorial qualificado e normas de publicação
• Contém diversos estudos técnicos, artigos científicos, entrevistas, peças processuais,
notícias, legislação, projetos parceiros e o Manual para a Melhoria da Qualidade da
Água, que podem colaborar com a atuação dos Ministérios Públicos no tema
• Este Boletim continuará sendo periodicamente publicado em conjunto com as
atividades em desenvolvimento pelo Projeto Conexão Água
Link para o Boletim:

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-daagua

Projeto Conexão Água do MPF
Boletim das Águas: Próximos Passos
Boletim das Águas
•

Convocação e seleção de artigos para a edição do Boletim das Águas, procurando ampliar
adesões e engajamentos (outubro de 2017);
Previstos: 12 artigos por cada 12 meses

•

Inclusão de vídeos e documentários;

•

Continuar a divulgação da Revista das Águas da 4ª CCR/MPF no Boletim das Águas (4ª CCR e
SECOM-PGR estratégia para realocação dos sites abaixo:).
http://midia.pgr.mpf.gov.br/4ccr/sitegtaguas/
http://revistadasaguas.pgr.mpf.mp.br/

•

Boletim das Águas do MPF como site independente (URL próprio)

•

Capacitação, workshops e reuniões técnicas para acompanhar estratégias e medidas de
integridade na Administração Pública e gestão de recursos hídricos, da saúde pública e
socioambientais.

•

Realização de Curso a Distância do Projeto Conexão Água de capacitação de membros e
servidores do MPF e MPs (60 horas) pela Escola Superior do Ministério Público Federal

•

Participação do Ministério Público Federal na Revisão da Portaria de Potabilidade do Ministério
da Saúde em 2017 e 2018 (oficio 2367/2016-GAB/SVS/MS).

Projeto Conexão Água do MPF
Boletim das Águas: Próximos Passos (continuação)
•

Dar continuidade no Projeto Conexão Água nas atividades e articulações realizadas pelo Projeto
Qualidade da Água, envolvendo sociedade civil organizada, ONGs, setores públicos e empresarial
e Mídia, de forma efetiva, adotando os conceitos jurídicos do controle social, mediante
plataformas unificadas para a capacitação, conscientização e facilitação ao acesso a informações
hídricas e de gestão integrada de saúde e de questões socioambientais.

•

Desenvolvimento de Rede Digital Inteligente de Qualidade das Águas.
Com base nas reuniões realizadas está em desenvolvimento a estrutura do novo Portal do
Projeto Conexão Água com:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espaço virtual de cruzamento de dados e informações em gestão integrada sobre qualidade
das águas, saneamento, saúde pública e meio ambiente
Fórum de Diálogos sobre Qualidade das Águas
Tutoriais sobre Temas Estratégicos
Gestão de Conhecimento e Articulação de Stakeholders
Links para Sites Parceiros e Tutoriais de Temas Estratégicos
Mapas interativos
Busca Avançada
Links para Monitoramentos Online e relatórios
Utilização de ferramentas de comunicação e sensibilização para engajamento e mobilização

Manual para a Melhoria da Qualidade das Águas do
Projeto Conexão Água:
Escopo
•

Este Manual foi desenvolvido durante o Projeto Qualidade da Água e nesta nova fase do Projeto
Conexão Água será dada continuidade à implementação do referido Manual para a Melhoria da
Qualidade das Águas com Guias de Orientação Técnica para a atuação do Ministério Público, em
cursos de capacitação a distância;

•

Trata dos principais desafios à melhoria da qualidade das águas e oferece medidas e ações
estratégicas visando à superação.
• Traz abordagem interdisciplinar e prática em linguagem acessível a técnicos, juristas, sociedade civil e
gestores.
• Serve de base para reuniões técnicas do Ministério Público e para uma metodologia de trabalho
articulado para a qualidade da água.
• O Manual foi idealizado para ser periodicamente revisto e atualizado com base em sugestões de
membros do MPF e MPs dos Estados
• O Manual deu suporte ao conteúdo programático de Curso à distância, que foi oferecido no período
de 23 de agosto a 4 de outubro de 2017, pela Escola Superior do Ministério Público da União, para
membros e servidores do MPU e MPs dos Estados
•

Link para o manual:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-daagua/manual-de-atuacao-em-enquadramento-e-qualidade-da-agua

Manual para a Melhoria da Qualidade das Águas:
Apoio a Estratégias de Atuação
•

O Manual para Melhoria da Qualidade das Águas do Projeto Conexão da Água foi
estabelecido com o objetivo de atuar seguindo o planejamento estratégico (prioridades da
gestão, principais desafios, especificidades) definidos no Projeto Qualidade da Água.

•

Considerar mapas de cenários diversos de atuação institucional: na prevenção, em
situações de risco, em crises de escassez ou de enchentes e desastres ambientais.

•

Adotar plataforma virtual e atuação articulada a partir de reuniões técnicas com membros
do MPF e dos MPs estaduais, interdisciplinares e multissetoriais.

•

Guias Orientadores Técnicos para 3 situações: 1) Preliminar (incluindo a Tabela
Abastecimento), 2) Águas Superficiais e 3) Águas Subterrâneas.

•

Guia Orientador Preliminar: metodologia participativa multissetorial e interdisciplinar para
a superação de desafios técnicos e legais na elaboração e implantação das metas de
qualidade de água.

•

Guias Orientadores Técnicos: metodologia participativa multissetorial e interdisciplinar
para o planejamento estratégico por bacias na melhoria da qualidade e quantidade das
águas superficiais e subterrâneas. Visa a definição de diretrizes obrigatórias de gestão.

Manual para a Melhoria da Qualidade das Águas:
Apoio a Estratégias de Atuação (continuação)
•

O Manual para Melhoria da Qualidade das Águas do Projeto Conexão da Água busca:

•

Estabelecer diretrizes obrigatórias, de forma pactuada, com apoio dos Guias Orientadores
Técnicos e articulação entre os stakeholders;

•

Valer-se de linguagem clara, didática e objetiva, possibilitando homogeneização na
capacitação para atuação articulada da gestão qualiquantitativa da água, diante das
diversas áreas do conhecimento envolvidas;

•

Priorizar a capacitação, o conhecimento de estudos técnicos e trabalhos científicos em
nível local, regional e global, a articulação entre os stakeholders e a transparência da
informação nas gestões hídricas, ambientais e da saúde pública;

•

Definir metas progressivas factíveis por meio do processo de enquadramento e considerar
os riscos à saúde na definição de metas para o abastecimento, e

•

Demonstrar desafios técnicos e jurídicos para a efetivação do enquadramento
(instrumento de política de gestão de recursos hídricos para a qualidade da água) e
formas de superação na prática, através de planejamento estratégico, considerando as
especificidades das bacias e a elaboração de metas intermediárias e finais.

Projeto Conexão Água do MPF
Banco Digital Inteligente
Com o desenvolvimento do Projeto Conexão Água com base no Projeto de Qualidade
da Água e contribuições recebidas surgiu a necessidade de desenvolver um Banco
Digital Inteligente:
•
•
•
•

Trata-se da consolidação de um banco de informação de gestão virtual integrado e interativo
sobre qualidade das águas;
Poderá ter o conteúdo do Boletim das Águas catalogado com palavras chaves de busca,
associação com artigos, sites e stakeholders afins e um Fórum de Diálogos sobre Qualidade
das Águas;
A concepção do Banco Digital Inteligente foi resultante das reuniões do Projeto de Qualidade
das Águas, que ocorreram com a participação de especialistas de TI – Tecnologia da
Informação e Comunicação;
A estrutura do Banco Digital Inteligente está em fase final de detalhamento pela Equipe de TI
do Projeto Conexão Água constituída por especialistas em TI do Ministério Público Federal e
sua implementação ocorrerá de acordo com os prazos estabelecidos.

Projeto Conexão Água do MPF
Novo Projeto: Gestão de TI, Rede Digital e Comunicação
Justificativa:
• No desenvolvimento do Projeto Conexão Água, com base nas reuniões realizadas pelo Projeto
Qualidade da Água, ficou evidenciado a necessidade de se desenvolver, implementar e operar
ferramentas de comunicação e de tecnologia da informação mais avançadas para articular os diferentes
stakeholders para promover a melhoria da gestão e da qualidade das águas e da saúde, fornecer
subsídios à tomada de decisão, favorecer a transparência das informações, mobilizar a sociedade civil e
dar suporte aos membros do Ministério Público.

Recursos Humanos das Equipes de TI e Comunicação do Projeto Conexão Água:
•

Equipe de TI - Tecnologia da Informação foi constituída por especialistas do MPF, responsáveis pelo
desenvolvimento e implementação das novas ferramentas de TI do Projeto Conexão Água.
Os membros da Equipe de TI são os seguintes profissionais do MPF: Francisco Barciella Júnior e Mauro
César Sobrinho, com o suporte da Equipe APTUS do MPF.
• Equipe de Comunicação foi constituída por especialistas do MPF das áreas SECOM/PGR e
ASCOM/PRR3, que são responsáveis pela preparação das mídias e artigos, bem como dos processos de
divulgação e promoção das informações produzidas pelas articulações do Projeto Conexão Água.
Além dos membros do MPF, serão convidados para participarem da Equipe de Comunicação,
colaboradores da academia e do setor empresarial.

•

Participação de especialistas com renomados conhecimentos dos setores público, privado e
sociedade, relacionados com gestão, qualidade de água, saúde, saneamento, tecnologia, gestão
de riscos, processos de tratamento de água, anticorrupção e outros assuntos.

Projeto Conexão Água do MPF (Continuação)
Novo Projeto: Gestão de TI, Rede Digital e Comunicação
Objetivos e Produtos:
•
•

Plataforma Digital do Ministério Público Federal (conforme apresentação da área técnica de
informática da PRR3 e equipe APTUS para a catalogação);
Plataforma Digital para Qualidade das Águas (em elaboração) com ferramenta que permite a
avaliação graduada pela própria sociedade dos riscos socioambientais e definição de oportunidades,
relacionados à qualidade da água em determinada bacia hidrográfica, com links para monitoramentos
pelos órgãos de controle da qualidade da água, via webservice.

Produtos em discussão para o Projeto Conexão Água :
•
•
•
•

•

Rede Digital Inteligente do Projeto Conexão Água estabelecida no Projeto Qualidade de Água;
Articulação de Stakeholders para a transparência no monitoramento de qualidade da água;
Elaboração de um Documentário Água e Saúde;
Continuidade no incentivo à produção de artigos sobre Água, Saúde e outros assuntos
correlacionados, para publicação no Boletim das Águas com o suporte tecnológico da nova
Plataforma Digital a ser implementada, e
Aplicativo Eco-Tangarazinho de conscientização ambiental e qualidade da água pelo público infantil.

Projeto Conexão Água do MPF
Plano de Comunicação
Objetivos:
• Comunicar em âmbito Nacional o Projeto Conexão Água, disseminando a importância da existência de
plataformas unificadas para a capacitação, conscientização e facilitação de acesso às informações
hídricas, trazendo uma informação única e transparente.
Público Alvo:
• MPF, ONGs, Órgãos dos setores público e empresarial, meios acadêmicos, profissionais da educação e
demais partes interessadas.
Metodologia e Ferramentas de Comunicação:
• Serão utilizados os seguintes materiais de Comunicação a serem desenvolvidos pela SECOM/PGR com
base nos materiais fornecidos pela Coordenação do Projeto Conexão Água : (a)Press Releases,
(b)Entrevistas, (c)Posts em redes sociais, (d)Uso de # , (e) Publicação de artigos nas ferramentas online.
Canais de Comunicação para Divulgação:
• Serão utilizados os seguintes canais de divulgação: (a) Url – especifica da qualidade de água, (b) Site do
MPF, (c) Jornais de grande circulação (âmbito Nacional), (d) Revistas Setoriais e sites online (com foco
em meio ambiente, recursos hídricos, saúde, TI, agronegócios).
Plano de Ação
1. Preparação Press Release e release– SECOM/PGR e ASCOM/PRR3
2. Posts: os posts deverão ter sempre as seguintes # no final; #conexãoágua; #conexãogovernança; .
#conexãointegrada

Projeto Conexão Água do MPF
Novo Projeto: Parceria do MPF com Secretaria Estadual da Educação-SP
Objetivos:
• Projeto de educação ambiental e governança desenvolvido em conjunto pelo MPF- Ministério Público
Federal e parceiros com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – Projeto Série Desafios
/Sustentabilidade
• Colaborar na formação, capacitação, aprofundamento e atualização do conhecimento dos professores e
gestores da rede pública sobre Sustentabilidade.

Justificativa:
•

Busca de estreitamento de canais de relações interinstitucionais do Ministério Público e da Academia
com os demais gestores públicos e privados. Tal rede de cooperação interinstitucional apoiará de forma
integrada o planejamento e a implementação de políticas públicas eficientes de educação,
aproveitando-se de redes de cooperação interinstitucionais e logísticas já existentes no âmbito do
Ministério Público Federal (Projeto Conexão Água ) e da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo (Projeto Desafios/Sustentabilidade).

Metodologia:
•

•

9 Gravações de vídeos de aproximadamente 40 minutos, em linguagem universal e acessível, sobre
temas relativos à Sustentabilidade, com integração de parceiros e colaboradores do Projeto Conexão
Água, para serem veiculados pela ESAF/SEE e Rede do Saber da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, num efetivo processo de conscientização pedagógica de forma integrativa e
multidimensional;
Formação de uma comissão coordenadora do projeto Desafios/Sustentabilidade formada por
colaboradores do Projeto Conexão Água e de analistas do MPF para eleição dos temas das entrevistas
e formação de pauta prévia das gravações, conjuntamente com grupo de gestores da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo.

Projeto Conexão Água do MPF (continuação)
Novo Projeto: Parceria do MPF com Secretaria Estadual da Educação
Proponentes e Coordenadores:
•

Sandra Akemi Shimada Kishi (MPF), Desembargadora Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida (Judiciário),
Marcelo Drügg Barreto Vianna (Prof. Dr. MBA de Facilidades, POLI-USP, Empresário), Marisa Cesar
(Especialista de Comunicação e Marketing, Empresaria), Maristela Basso (Profa. Dra. Faculdade de Direito
USP, Sócia Escritório de Advocacia).
Cronograma dos Produtos e Atividades:
• Desenvolvimento e implementação no 2º Semestre/2017 e 1º semestre/2018.
• Participação de membros do Projeto Conexão Água do MPF na gravação de entrevista na Série “Diálogos, na
SEE/SP, no dia 26 de setembro de 2017.
Outros eventuais Parceiros:
• Setor Acadêmico, gestores públicos da área da Educação, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo.
Custeio:
• Sem ônus financeiro para as partes, utilizando-se recursos existentes na SEE e no MPF.
Temáticas das Entrevistas
• Meio ambiente e a Constituição Federal de 1.988
• Patrimônio Cultural
• Meio ambiente e direitos Humanos
A definir:
• Saúde Ambiental e Segurança da Água
• Agrotóxicos e Meio Ambiente
• Projeto Conexão Água do MPF e projetos incentivados
• Gestão de Resíduos
• Biodiversidade, biomas e áreas protegidas

Projeto Conexão Água do MPF:
Produtos e Atividades Previstas: Cronograma de Implementação
Alguns dos principais produtos e atividades do Projeto Conexão Água e
respectivos cronogramas para sua implementação encontram-se abaixo:
•

Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água:
- Revisão da política, missão e normas e procedimentos de aprovação de Projetos Incentivados
- Preparação da agenda de reuniões técnicas (serão realizadas no mínimo 6 reuniões bimensais
por ano, podendo ser presencial ou por vídeo conferência)
- Analise e aprovação da lista preliminar de Projetos Incentivados (outubro-2017)

•

Dar continuidade ao Projeto do Diagnóstico da situação qualitativa e institucional, com o
levantamento de programas, projetos, políticas e legislações de gestão das águas para serem
divulgados no Boletim das Águas do MPF;

•

Dar continuidade aos programas de Benchmarking na busca e troca de experiências bem sucedidas
nacionais e internacionais, apresentadas em reuniões do Projeto Conexão;

•

Dar continuidade as Reuniões Técnicas temáticas (compliance, finanças sustentáveis, unidades de
conservação e biomas, saúde ambiental e águas, segurança da água, etc) visando à articulação
institucional colaborativa para projetos e experiências com a participação interdisciplinar;

Projeto Conexão Água do MPF:
Produtos e Atividades Previstas: Cronograma de Implementação
Alguns dos principais produtos e atividades previstos do Projeto Conexão Água e
respectivos cronogramas para sua implementação encontram-se abaixo:
•

Dar continuidade as edições do Boletim das Águas com a publicação de artigos e documentos
relacionados com os assuntos do Projeto Conexão Água e de interesse dos membros do Ministério
Público;
- Revisão da política, normas e procedimentos do Conselho Editorial (out-nov/2017)
- Publicação de no mínimo 12 artigos no Boletim das Águas por ano.

•

Dar continuidade a implementação do Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das Águas
com Guias de Orientação Técnica para a atuação do Ministério Público, com programas e cursos de
capacitação a distância;
- Preparação de Curso à distância de aperfeiçoamento para membros e servidores do MPF e de
MPs estaduais, de 23/8 a 4/10/2017, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público
da união
- publicação do Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das Águas

•

Criação de Nova Plataforma do Projeto Conexão Água com ferramentas de TI-Tecnologia de
Informação (até maio de 2018);
Promover a utilização e aproveitamento dos resultados e produtos dos projetos integrados à Nova
Plataforma do Projeto Conexão Água.
- Cronograma e ações detalhados em formulário próprio no “Sistema Único” do MPF.
- Preparação da agenda de reuniões bimensais
- Analise e aprovação da lista preliminar de Projetos Incentivados (outubro -2017)

•

• Mestre em direito ambiental pela UNIMEP –
Universidade Metodista de Piracicaba (2002)
• Professora convidada nos cursos de pós-graduação
“lato sensu” da Universidade Metodista de
Piracicaba (UNIMEP, 2005-2014)
• Docente Orientadora no Intercâmbio Acadêmico
Ecoprogram-Green Mountain College/Vermont (USA)UNIMEP (2009).

.

• Pesquisadora do grupo DFG/ Brasil-Alemanha na
Universidade de Bremen sobre acesso ao patrimônio
genético e ao conhecimento tradicional associado e
repartição de benefícios (2007-2009).
• Docente nos VI e VII Cursos de Vitaliciamento de
Procuradores da República na Escola Superior do
Ministério Público da União em matéria ambiental
• Orientadora Pedagógica de cursos à distância sobre
direito ambiental e patrimônio cultural da Escola
Superior do Ministério Público da União

