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BOAS PRÁTICAS

Por favor preencher nos espaços abaixo utilizando quantas linhas forem necessárias. 
Procurem ser sucintos.

BOAS PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA

SECRETARIAS  MUNICIPAIS  ENVOLVIDAS: Secretaria  Municipal  de

Serviços Públicos com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

e Meio Ambiente – Departamento de Educação Ambiental,  com a divulgação

viabilizada pela Secretaria de Comunicação Social.

NOME DO PROJETO: 

ATERRO DE PORTAS ABERTAS: 

Plano de Comunicação Social – Aterro Sanitário

Municipal de Limeira.

DESCRIÇÃO: O  Plano  de  Comunicação  Social  foi  desenvolvido  durante  o

processo de ampliação e operação da Fase 2B do Aterro Sanitário de Limeira,

dando continuidade às ações de comunicação social iniciadas no ano de 2013,

de acordo com Cronograma apresentado no Plano I.

A demanda por comunicação social na etapa de operação do aterro é essencial

para  divulgação  da  questão  ambiental  envolvendo  o  empreendimento,  das

características e tipo das obras realizadas, investimentos, impactos esperados e

as obrigações de mitigação.

O  Plano  é  fundamental  para  captar  inquietações,  questionamentos,

expectativas e problemas emergentes durante a operação do empreendimento,

portanto responde à continuidade de uma estratégia  de comunicação social



necessária  à  operação do empreendimento,  em uma atuação comprometida

com os paradigmas de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental.

OBJETIVOS: O Programa de Comunicação Social objetiva minimizar eventuais

impactos  sociais  causados  pela  operação  do  Aterro  Sanitário  Municipal,

podendo afetar as comunidades do entorno do empreendimento, incluindo a

população que frequenta as áreas próximas e lindeiras ao traçado.

Nesta  etapa  o  Programa  envolveu  a  Equipe  de  Educação  Ambiental  da

Secretaria  de  Desenvolvimento  Rural  e  Meio  Ambiente  e  os  técnicos  da

Secretaria  de  Serviços  Públicos,  de  modo  que  garantiu  a  transmissão  das

informações à população com coerência e precisão.

Além dos objetivos gerais, as seguintes ações complementares se aplicaram às

atividades de comunicação social em continuidade aos já adotados:

· Planejamento integrado das ações de comunicação social necessárias durante

a  etapa  de  operação,  garantindo  que  as  informações  transmitidas  fossem

suficientes, · precisas e claras;

· Divulgação das informações sobre as características das obras, seus potenciais

impactos  potenciais  e  os  benefícios  almejados  com a  sua  implantação,  em

linguagem adequada às diferentes “partes interessadas” ou públicos alvo;

· Garantia de articulação de demandas e reivindicações, de modo a prevenir

situações de conflitos e riscos, identificando, compreendendo e dando respostas

a interesses e expectativas emergentes;

· Prestação de apoio de comunicação social para a implantação de todos os

programas socioambientais do empreendimento.

CRONOGRAMA: O cronograma físico foi elaborado visando que as realizações

das ações planejadas se concretizem num período de vinte meses, obedecendo

ao prazo estabelecido pela CETESB.



Tabela 01. Cronograma das atividades iniciadas em janeiro de 2013 (1) e término 

em agosto de 2014.

RESULTADOS: Realização  de  campanhas  de  divulgação  sobre  o

empreendimento, com foco na população do entorno imediato ao mesmo.

· Realização de palestras de divulgação do empreendimento em empresas da

região, para sensibilização empresarial e social sobre o Aterro Sanitário.

·  Participação  e  exposição  das  obras  e  investimentos  realizados  no  Aterro

Sanitário  durante  as  reuniões  da  Opinião  Participativa  (OP)  realizadas  no

município.

· Encaminhamento à Gerência do Aterro dentro das 24 horas após recebimento,

todas as reclamações recebidas quanto a operação do empreendimento, para

verificação de melhorias cabíveis.

· Realização de ao menos uma (01) palestra, descrevendo o empreendimento,

a programação das obras e os compromissos sociais e ambientais na escola no

interior da AID.

· Divulgação das ações no website da Prefeitura.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: A Secretaria de Serviços Públicos com apoio

da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Depto de Educação Ambiental)

realizaram palestras e/ou monitoraram visitas no Aterro Sanitário de Limeira.



Tabela 02. Instituições envolvidas.

CONTATOS: Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
Luciana de Carvalho Martins – 3404-9767

FONTES:  Prefeitura Municipal de Limeira. Plano de Comunicação Social III -
Relatório III (final) – Acompanhamento das Atividades Desenvolvidas - Aterro
Sanitário 1º Semestre De 2014. – Relatório Final.



TAGS: (links de notícias de jornais ou fotografias ou semelhantes).
Prefeitura Municipal de Limeira - Aterro Municipal é tema de aula para alunos da 
escola rural do Jaguari

http://www.limeira.sp.gov.br/pml/noticias/educacao-desenvolvimento-rural-meio-
ambiente-servicos-publicos/aterro-municipal-tema-aula-para-alunos-escola-rural-
jaguari

Prefeitura Municipal de Limeira - Estudantes do bairro Tatu participam de visita 
monitorada ao Aterro Sanitário

http://www.limeira.sp.gov.br/pml/noticias/educacao-desenvolvimento-rural-meio-
ambiente-servicos-publicos/estudantes-bairro-tatu-participam-visita-monitorada-
ao-aterro-sanitario

Prefeitura Municipal de Limeira  - Prefeito visita aterro sanitário e acompanha ações
ambientais

http://www.limeira.sp.gov.br/pml/noticias/gabinete-prefeito-servicos-
publicos/prefeito-visita-aterro-sanitario-acompanha-acoes-ambientais

Prefeitura Municipal de Limeira - Estudantes fazem visita monitorada ao Aterro 
Municipal

http://www.limeira.sp.gov.br/pml/noticias/educacao-desenvolvimento-rural-meio-
ambiente-servicos-publicos/estudantes-fazem-visita-monitorada-ao-aterro-
municipal

Prefeitura Municipal de Limeira - Meio Ambiente expõe Plano de Resíduos Sólidos a 
funcionários da Furlan
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