ÁGUA: É PRESERVANDO
QUE A GENTE PROSPERA.
JUNTO COM O CONSÓRCIO PCJ, VOCÊ PODE FAZER PARTE
DE UMA CORRENTE EM DEFESA DOS NOSSOS RIOS.

WATER: PRESERVING IT,
WE CAN THRIVE.
ALONG WITH PCJ CONSORTIUM, YOU CAN GET
IN ON A MOVEMENT TO DEFEND OUR RIVERS.

WWW.AGUA.ORG.BR
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WHO WE ARE

Somos uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos que,
desde 1989, atua com independência técnica e financeira, arrecadando e
aplicando recursos em programas ambientais.
We are a non-profit private law civil association that, since 1989, acts with technical and
financial independence, collecting and applying resources in environmental programs.

NOSSO OBJETIVO
OUR OBJECTIVE

Com o apoio de municípios e empresas associados, o Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí trabalha
para recuperar os mananciais de sua área de abrangência.

With the support of associated municipalities and companies, the Intermunicipal Consortium
of the Piracicaba, Capivari and Jundiaí River Basins works to recover the springs on their
influence area.
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Nosso trabalho tem base em:
Our work is based on:

Sensibilização sobre as questões
dos recursos hídricos
Awareness about the water resources
questions

Chico Mendes

*Premiações nas quais o Consórcio PCJ
foi vencedor ou finalista.
*Awards where the PCJ Consortium was a winner
or finalist.

Planejamento de ações de
recuperação de mananciais

Planning actions to recover river springs

Incentivo às iniciativas que
buscam a preservação da água

Encouraging actions that seek the water
preservation
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NOSSA MISSÃO
OUR MISSION

Integrar todos os setores da sociedade em prol da gestão eficiente da
água, do saneamento e do meio ambiente.
Integrate all sectors of society on behalf of the efficient management of the water, sanitation
and environment.

NOSSA VISÃO

OUR VISION

NOSSOS VALORES
OUR VALUES

Transparência
Não abrimos mão de ações transparentes e éticas.

Redefinition
We improve meanings to the established concepts.

Transparency
We do not relinquish transparent and ethical actions.

Integridade
Somos compromissados com nossos ideais de sustentabilidade hídrica.

Imparcialidade
Respeitamos os consensos e promovemos a equidade.

Integrity
We are committed to our ideals of water sustainability.

Impartiality
We respect consensuses and promote equity.

Contribuir para uma sociedade mais justa, economicamente viável e
sustentável, que respeite a água em todos os seus usos e potenciais, em
atenção às mudanças climáticas.

Comprometimento
Atribuímos à agua um valor essencial e vital para as futuras gerações.

Contribute for a fairer, economically viable and sustainable society that respects the water in
all its uses and potentials, in attention to the climatic changes.

Compromise
We attribute an essential and vital value to the water for the future generations.
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Ressignificação
Aprimoramos significados aos conceitos estabelecidos.

Inovação
Usamos a criatividade para criar propostas de soluções pioneiras em
superar desafios.
Innovation
We use creativity to create pioneering solution proposals in overcoming challenges.

Pactuação
Garantimos a execução do que foi acordado, objetivando soluções
conjuntas.
Agreement
We guarantee the execution of what was agreed, in order to have joint solutions.

Unicidade
Somos únicos naquilo que fazemos.
Uniqueness
We are unique on what we do.

Sinergia
Sintonizamos ações conjuntas com nossos parceiros.
Synergy
We tune joint actions with our partners.
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ONDE ESTAMOS
LOREM IPSUM
WHERE
WE ARE

Nossa área de abrangência compreende as bacias
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
Our area of influence includes the Piracicaba, Capivari and
Jundiaí river basins.

DESTAQUES DA NOSSA
PRINCIPAL ÁREA DE ATUAÇÃO
HIGHLIGHTS OF OUR MAIN AREA OF OPERATION

1 Bacia do Rio Piracicaba
Piracicaba River basin
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2 Bacia do Rio Capivari
Capivari River basin

3 Bacia do Rio Jundiaí
Jundiaí River basin

76 municípios
Destes, 62 têm sede
nas áreas de drenagem
da Bacias PCJ.

5 milhões de habitantes
É o número aproximado
de pessoas que vivem na
nossa área de atuação.

7% do PIB
É o total representado pelo
desenvolvimento econômico
da região.

Infraestrutura de transportes
É uma das redes mais
importantes do país.

76 municipalities
Of these, 62 are
headquartered in the drainage
areas of the PCJ Basins.

5 million inhabitants
The approximated number of people
that live in our operation area.

7% of the GDP
The total represented by the
economic development of the area.

Transportation infrastructure
One of the most important networks of
the country.
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NOSSOS PROGRAMAS

POR QUE SER UM
ASSOCIADO?

OUR PROGRAMS

WHY BE AN ASSOCIATE?

Oferecemos diversos benefícios às empresas que aceitam
fazer parte dessa cooperação em favor dos recursos hídricos.

We offer many benefits to the companies that accept to be part of this
cooperation in favor of the water resources.

Credibilidade
Seja parceiro de uma entidade que é referência nacional e
internacional em gestão da água.

Credibility
Be a partner of an entity which is a national and international reference in
water management.

Prestação de serviços
• Consultoria nas áreas de reflorestamento ciliar
• Consultoria em Educação e Sensibilização Ambiental
• Interlocução com órgãos gestores e fiscalizadores
• Apoio técnico na elaboração de projetos
• Auxílio no relacionamento com a imprensa
• Realização de ações de sensibilização em SIPATs
e outros eventos ambientais

Provision of services
• Consulting in the ciliary reforestation areas
• Consulting in Environmental Education and Awareness
• Interlocution with inspection and managing agencies
• Technical support in the project preparations
• Assistance in the relationship with the press
• Conduction of awareness actions in Internal Work-related Accident
Prevention Weeks and other environmental events

Divulgação
Esteja em nosso informativo trimestral Água Viva, que
apresenta as principais ações e projetos da região em 2.200
exemplares impressos e para 9.000 contatos de e-mail
marketing.

Promotion
Be in our quarterly newsletter Água Viva that presents the main actions and
projects of the area in 2,200 printed copies and 9,000 e-mail marketing
contacts.

Parcerias
Viabilize parcerias para projetos ambientais e o fortalecimento
da gestão da água.

Partnerships
Enable partnerships for environmental projects and the strengthening of the
water management.

Troca de experiências
Esteja envolvido em interações com grandes instituições, os
municípios e a iniciativa privada.

Experience exchange
Be involved in interactions with great institutions, the municipalities and the
private initiative.

Acesso à informação
Fique informado sobre as ações que possam afetar as
atividades produtivas da nossa região.

Access to information
Stay informed about the actions that can affect the productive activities of
our area.

Sustentabilidade empresarial
Reflita sobre a preocupação e a proatividade com a
responsabilidade socioambiental.
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Corporate sustainability
Think about concerns and proactivity with the socio-environmental
responsibility.

Mas como nossos associados podem fazer parte disso?

How can our associates be a part of it?

Contribuindo com os 10 programas que desenvolvemos para recuperar
os recursos hídricos das Bacias PCJ.

Contributing with the 10 programs that we developed to recover the water resources of the
PCJ Basins.

1
2
3
4
5

Gestão e políticas de
recursos hídricos
Water resources
policies

management

and

Planejamento e
sustentabilidade
para ampliação das
disponibilidades hídricas
Planning and sustainability to expand
the water availability

Cooperação institucional
Institutional cooperation

Integração regional
Regional integration

Apoio aos associados em
tecnologias e sistemas
de gestão
Support to the associates in technologies
and management systems

6
7
8
9
10

Sistema de monitoramento
das águas
Water management system

Saneamento e resíduos
sólidos
Sanitation and solid waste

Educação e sensibilização
ambiental
Environmental education and awareness

Proteção aos mananciais
Springs protection

Parcerias para o
desenvolvimento regional
Partnerships to the regional development
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O QUE CONSEGUIMOS ATÉ AGORA?
WHAT DID WE ACCOMPLISH SO FAR?

Participamos ativamente na
implantação de legislações
estaduais e nacionais
relacionadas aos recursos
hídricos.

Realizamos parcerias
estratégicas em países como
França, Espanha, EUA, Israel e
Alemanha, além de nações da
América Latina.

We participated actively in the
implementation of state and national laws
related to water resources.

We made strategic partnerships in
countries like France, Spain, USA, Israel,
Germany and nations from Latin America.

Implantamos um pioneiro
programa de investimento
voluntário, que serviu de base
para a implantação da cobrança
oficial pelo uso da água.

Criamos instituições que
fazem parte dos sistemas de
gerenciamento de recursos
hídricos estaduais e nacionais.

We implemented a pioneering program
of volunteering investment that was used
as basis to the realization of the official
collection for the water use.

We created institutions that are part of
the management systems of state and
national water resources.

Integramos, como fundadores,
diversas redes de organismos de
bacias, assim como o Conselho
Mundial da Água.

Fomentamos a pesquisa e os
estudos técnicos, por meio
de seminários e cursos de
capacitação.

We integrate, as founders, many
networks of basins organizations, as well
as the World Water Council.

We foster the research and technical
studies by seminars and training courses.
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Produzimos materiais didáticos,
que visam sensibilizar toda a
sociedade sobre a problemática
ambiental.
We produce learning materials, with
the objective of bring awareness to the
society about the environmental problem.

Apoiamos e participamos
ativamente na criação da Agência
Nacional de Águas (ANA).
We support and participate actively in the
creation of the Brazilian National Water
Agency (ANA).

Auxiliamos na melhoria do índice
de tratamento de esgoto de 3%
para 75%.
We help in the improvement of the
sewage treatment index from 3% to 75%.

Apoiamos a criação e a
estruturação de consórcios, para
fortalecer políticas nacionais de
recursos hídricos, saneamento
e resíduos.
We support the creation and the
structuring of consortiums, to strengthen
national policies of water resources,
sanitation and waste.

Atuamos, de forma marcante,
na renovação da outorga do
Sistema Cantareira, propondo
novas regras operativas que
vão garantir mais água para as
Bacias PCJ.

Construímos a Casa Modelo de
Uso Racional da Água e Energia
Elétrica, que recebe visitas de
escolas e oferece capacitação
sobre arquitetura e construção
sustentável.

We act, in a strong way, in renovating the
grant of the Cantareira System, proposing
new operational rules that will guarantee
more water for the PCJ Basins.

We built the Rational Water and Electric
Power Use Model House that is visited
by schools and offers training about
architecture and sustainable construction.

Capacitamos mais de
4 milhões de pessoas, por meio
de ações de educação ambiental
voltada à gestão de recursos
hídricos.
We trained more than 4 million people
by actions of environmental education,
focused in the water resources
management.

Plantamos cerca de 4 milhões de
mudas nativas em matas ciliares
nas Bacias PCJ.
We planted more than 4 million native
seedlings in ciliary forests in the PCJ
Basins.

Temos parcerias com viveiros
municipais na produção de
mudas de árvores nativas para o
reflorestamento ciliar.

Realizamos o Prêmio Ação
Pela Água, referência no
reconhecimento de ações
voltadas à gestão da água.
We conduct the Action for Water Prize,
reference in the recognition of actions
turned to the water management.

Produzimos o Projeto
Colaboradores Ambientais do
Ano, que busca garantir recursos
financeiros para a realização de
ações adicionais ao nosso Plano
de Atuação.
We produce the Environmental
Collaborators of the Year Project that
seeks to guarantee financial resources
to make additional actions to our Acting
Plan.

We have partnerships with municipal
nurseries in the production of native trees
seedlings for the ciliary reforestation.
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NACIONAIS

INTERNACIONAIS

NATIONAL

NOSSAS ALIANÇAS

INTERNATIONAL

Agência Nacional de Águas

OUR ALLIANCES

National Water Agency

Agência de Água Loire Bretagne
Loire Bretagne Water Agency

ARES-PCJ
PCJ Regulatory Agency

Conselho Mundial da Água
World Water Council

Comitês PCJ
PCJ Committees

Escritório Internacional da Água
International Water Office

Conselho Nacional de
Recursos Hídricos
Nacional Water Resources Council

Provincia de Santa Fe - Argentina
Santa Fe Province – Argentina

Fundação Agência de Bacias
PCJ
Agency of PCJ Basins Foundation

Rede Internacional de
Organismos de Bacias

Rede Brasil de Organismos
de Bacias (REBOB)
Trocamos experiências com diversos organismos
nacionais e internacionais do setor de água.

Brazil Network of Organizations of
Basins

We share experiences with many national and international
water sector organizations.

Seção Brasil do Conselho
Mundial da Água
World Water Council

PORTFÓLIO PCJ

Seção Brasil

Basins Organizations International
Network

Rede Latino-Americana de
Organismos de Bacias
Basins Organizations Latin American
Network

Brazil Sector of the World Water
Council
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QUEM JÁ FAZ PARTE
DESSA HISTÓRIA

WHO’S ALREADY PART OF THIS HISTORY
Nossos associados são municípios e empresas que acreditam em um
futuro sustentável, com água de qualidade e em quantidade suficiente
para as próximas gerações.

Our associates are municipalities and companies that believe in a sustainable future,
with water of quality and sufficient quantity for the next generations.

Juntos construímos um mundo melhor.

Together we build a better world.

Veja quem apoia essa ideia:

See who supports this idea:

EMPRESAS
COMPANIES
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MUNICÍPIOS
MUNICIPALITIES

Americana (desde 1989/since 1989 )

Holambra (desde 1993/since 1993)

Pedreira (desde 1989/since 1989)

Amparo (desde 1989/since 1989)

Hortolândia (desde 1996/since 1996)

Piracaia (desde 1990/since 1990)

Analândia (desde 1999/since 1999)

Indaiatuba (desde 2008/since 2008)

Piracicaba (desde 1989/since 1989)

Artur Nogueira (desde 1993/since 1993)

Ipeúna (desde 1992/since 1992)

Rafard (desde 1990/since 1990)

Atibaia (desde 1989/since 1989)

Iracemápolis (desde 1993/since 1993)

Rio Claro (desde 1989/since 1989)

Bom Jesus dos Perdões (desde 1993/since 1993)

Itatiba (desde 1991/since 1991)

Rio das Pedras (desde 1993/since 1993)

Bragança Paulista (desde 1987/since 1987)

Itupeva (desde 2009/since 2009)

Saltinho (desde 1993/since 1993)

Camanducaia (desde 1997/since 1997)

Jaguariúna (desde 1989/since 1989)

Santa Bárbara d’Oeste (desde 1994/since 1994)

Campinas (desde 1989/since 1989)

Jarinu (desde 2007/since 2007)

Santa Gertrudes (desde 1994/since 1994)

Capivari (desde 1989/since 1989)

Limeira (desde 1997/since 1997)

Santo Antônio de Posse (desde 1999/since 1999)

Cordeirópolis (desde 1995/since 1995)

Louveira (desde 1997/since 1997)

Sumaré (desde 1989/since 1989)

Corumbataí (desde 1993/since 1993)

Monte Mor (desde 1997/since 1997)

Valinhos (desde 1991/since 1991)

Cosmópolis (desde 1989/since 1989)

Nova Odessa (desde 1990/since 1990)

Vargem (desde 2006/since 2006)

Extrema (desde 1992/since 1992)

Paulínia (desde 1991/since 1991)

Vinhedo (desde 1990/since 1990)
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A LUTA PELA ÁGUA
É DE TODOS NÓS.

ESTEJA JUNTO CONOSCO PELA VIDA.

WWW.AGUA.ORG.BR
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO PCJ
Av. São Jerônimo, 3100 - Morada do Sol - Americana, SP - CEP: 13470-310
(19) 3475-9400 | agua@agua.org.br
Entidade de Utilidade Pública (Lei Estadual - SP - nº 11.943/05
e Lei Municipal - Americana/SP - nº 4.202/05)

THE FIGHT FOR WATER
IS FOR US ALL.
BE WITH US IN SUPPORT OF LIFE.

EXECUTIVE OFFICE OF THE PCJ CONSORTIUM
Av. São Jerônimo, 3100 - Morada do Sol - Americana, SP - CEP: 13470-310
(19) 3475-9400 | agua@agua.org.br
Entidade de Utilidade Pública (Lei Estadual - SP - nº 11.943/05
e Lei Municipal - Americana/SP - nº 4.202/05)

