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GT: MEIO AMBIENTE - BOLETIM N. 5 - 2016 - Boas Práticas Ambientais
Durante 2015 este Grupo de estudos procurou em seus encontros mensais estar atento
aos temas relacionados ao Meio Ambiente, os quais pudessem colaborar com a
atividade profissional dos arquitetos urbanistas nesta importante área do conhecimento
e atuação.
Assim alinhados com o compromisso do CAU/SP produzimos Boletins Informativos,
publicados no site do CAU, com os seguinte temas:
Boletim N. 1- Leis em Votação No Congresso Nacional
Boletim N. 2- Mananciais Metropolitanos em destaque
Boletim N. 3- Sustentabilidade na Arquitetura e no Urbanismo
Boletim N. 4- CoP21 : desafios para construção sustentável
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Esses temas estiveram relacionados com os eventos mais expressivos sobre o Meio
Ambiente no ano, que nos pareceram relevantes estudar e produzir sínteses,
fomentando nossa participação na construção de cidades mais sustentáveis, questão tão
premente no Planeta.
Continuamos na busca por construir "o que é mais importante hoje na prática profissional
dos Arquitetos Urbanistas para enfrentar a questão ambiental".
Assim, para o próximo ano, gostaríamos de contar com a participação de nossos pares
para dinamizar ainda mais os Boletins.
Para isto convidamos os colegas a enviar experiências da sua atuação profissional, as
quais possam contribuir com a melhoria do meio ambiente no e-mail gt@causp.gov.br assunto contribuição gt meio ambiente.
Esse material poderá servir de base aos futuros Boletins.
Envie um texto de uma lauda e uma foto de ações e/ou projetos bem sucedidos, nas
atribuições dos Arquitetos Urbanistas ligadas ao meio ambiente.
Lembramos que os temas devem estar de acordo com as atribuições profissionais,
publicadas na Lei 12.378 de 2010 - Art.2. parágrafo único, inciso "XI - do Meio Ambiente,
Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização dos
Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentáveis."
Vamos em busca de iniciativas locais que possam ser globais.
A Natureza fazendo Cultura através do olhar e da atuação do Arquiteto Urbanista.
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