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Com fulcro no Art. 185-A do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na seguinte
forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros,
mediante requerimento do DEPUTADO MAX RUSSI, vem manifestar reconhecimento público
ao senhor João Cesar M. Rando, pelo importante trabalho em defesa do meio ambiente
desenvolvido no estado de Mato Grosso.

 

JUSTIFICATIVA

 

É com grande alegria que, em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, apresento
Moção de Aplausos ao senhor João Cesar M. Rando.

O homenageado é Formado em Agronomia, com Pós-Graduação em Defesa Fitossanitária e
Administração Rural. Cursou Gestão Avançada de Negócios no INSEAD França.

Atua no Mercado Agroquímico há 46 anos, é CEO da Rhodia Agro - Rhone Poulenc para o
Brasil; Paraguai; Bolívia; Chile; É Diretor mundial de Projetos, com sede em Lyon-França,
para o desenvolvimento e implementação do Sistema SAP em 35 países; Membro de
Conselho Diretor de Entidades ligadas ao setor de defensivos agrícolas, como SINDIVEG e
ANDEF.

O senhor João Cesar ainda é Diretor-presidente do ImpEV, Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias, desde a sua fundação no ano de 2001.
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 O Brasil é referência mundial em logística reversa de embalagens vazias e sobras
pós-consumo de defensivos agrícolas. O trabalho é realizado pelo Sistema Campo Limpo,
que integra diferentes elos da cadeia agrícola:, como indústria fabricante, canais de
distribuição, agricultores e poder público. Em funcionamento desde 2002, o Sistema está
presente em todo o país, com mais de 400 unidades de recebimento fixas e uma agenda de
Recebimentos Itinerantes, que confere ainda mais capilaridade à estrutura.

O resultado: o Sistema assegura a correta destinação de 80% das embalagens (laváveis e
não laváveis, rígidas e flexíveis, primárias e secundárias) de defensivos comercializadas no
país e de 92% das embalagens plásticas rígidas.

Além de coordenar os diferentes agentes para que as sobras pós-consumo e as embalagens
vazias tenham o destino ambientalmente correto, o Sistema promove a economia circular. O
que seria resíduo se transforma em matéria-prima para novas embalagens ou outros
artefatos.

Das 700 mil toneladas de embalagens destinadas corretamente, mais de 168 mil toneladas
foram do estado do Mato Grosso, sendo mais de 14 mil toneladas no ano de 2022,
equivalente a 28% da destinação total do  Sistema Campo Limpo

No estado do Mato Grosso, o Sistema Campo Limpo possui 16 centrais de recebimento e 20
postos de recebimento das quais 04 centrais são gerenciadas pelo inpEV. Recentemente, 02
centrais de recebimento  foram inauguradas no Estado, seguindo o conceito de central
sustentável.

Nas suas frentes de atuação - operacionalização da logística reversa e educação e
conscientização, o Sistema realiza a sustentabilidade na prática, fortalecendo a
responsabilidade ambiental e gerando impactos positivos para toda a sociedade.

O estado do Mato Grosso tem fortes ligações com o Sistema Campo Limpo. A Lei Federal
9.974/2000, de autoria do senador Jonas Pinheiro (1941-2008), alterou a lei de ne
7.802/1989 e definiu as questões ligadas ao destino das embalagens vazias de defensivos
agrícolas, usando como parâmetro a experiência do projeto piloto da Andef, além de outras
iniciativas regionais de recebimento e destinação das embalagens como o projeto piloto de
Guariba. Além disso, a Lei distribui responsabilidades dentro da cadeia produtiva agrícola,
estabelecendo os papéis de agricultores, fabricantes, comerciantes e poder público que hoje
chamamos de “Elos do SCL”.

As primeiras campanhas educativas em 2003 foram viabilizadas graças ao apoio das
indústrias associadas ao Instituto, às parcerias firmadas com os Governos e Secretarias de
Meio Ambiente dos Estados do Paraná e do Mato Grosso.

A primeira campanha trouxe o tema "A Natureza Precisa de Você", com quatro filmes
inspirados em programas de perguntas e respostas. Nos dois primeiros, com o título
"Lave-me", Olímpio encarnou um apresentador que questiona os participantes (bonecos na
forma de soja, milho, tomate e outras culturas, representando produtores rurais) sobre a
lavagem correta das embalagens de defensivos agrícolas.
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Os outros dois filmes, intitulados "Devolva-me", eram similares, enfocando o procedimento
de devolução das embalagens. A campanha contou ainda com cartazes, folhetos e adesivos
e foi lançada em parceria com os governos do Paraná e Mato Grosso, sendo veiculada nos
dois estados em TVs abertas e por assinatura.

O primeiro Dia Nacional do Campo Limpo (DNCL) em 2005 proporcionou a visita de mais de
11 mil pessoas a 40 centrais de recebimento em 13 estados brasileiros. O Dia Nacional do
Campo Limpo é instituído no calendário brasileiro em 18 de agosto, por meio da Lei Federal
11.657 de 16 de abril de 2008 de autoria do Senador Jonas Pinheiro.

A celebração da data é realizada todos os anos pelas unidades de recebimento de
embalagens vazias, com apoio do inpEV, seus associados fabricantes de defensivos
agrícolas, entidades representativas do setor, organizações públicas (governo municipal e
estadual) e privadas, além de outros apoiadores locais. Desde a sua primeira edição o DNCL
já mobilizou mais de um milhão de pessoas. Em 2022, 16 centrais do MT participaram do
DNCL mobilizando mais de 3500 participantes.

Em 2010 teve inicio o Programa de Educação Ambiental (PEA) do Sistema Campo Limpo.
Criado para apoiar escolas de todo o pais na complementação de conteúdos curriculares
relacionados ao meio ambiente é uma importante ferramenta para conscientizar as crianças
sobre a importância desses temas.

O programa é alinhado aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) do MEC e é aplicado
aos alunos do 49 e 59 ano do ensino fundamental. Mais de 2,3 milhões de alunos ja
participaram do PEA e o programa foi reconhecido em 2019 pela ONU como uma boa prática
de disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com destaque ao
ODS4 e ao ODS12. Em 2022 o PEA no Mato Grosso foi aplicado em 196 escolas de 22
municípios do estado e aproximadamente 21.000 estudantes participaram das atividades.

Destarte, por todo o exposto, cremos ser o senhor João Cesar M. Rando merecedor de tal
honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com assento
nesta Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Fevereiro de 2023

 

Max Russi
Deputado Estadual
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