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IIBAMA e SEMAD
promovem ciclo de
palestras

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) em parceria com a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) realizam, no dia 19 de março, no auditório da FIEMG,
um Ciclo de Palestras. Serão abordados temas como: o Cadastro Técnico Federal; os Relatórios de Atividades; o Documento
de Origem Florestal (DOF) e a Guia de Controle Ambiental
(GCA) Eletrônicas e os processos de Licenciamento Ambiental e
Fiscalização. O nome dos palestrantes e a programação completa estão em nossa página: www.abes-mg.org.br As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail: sixavier@fiemg.
com.br juntamente com o nome completo, empresa, telefone e
e-mail para contato. As vagas são limitadas.

CBH São Francisco inicia
renovação

Os interessados em participar do processo de renovação
dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco têm o prazo entre 01 a 30 de abril para efetuarem
suas inscrições. As vagas são para usuários que captam água
diretamente nos rios, prefeituras municipais e organizações da
sociedade civil que atuam na proteção dos recursos hídricos.
Além dessas categorias, os governos de Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, além do Distrito Federal e do governo federal também integram o Comitê. Serão
renovados os 62 membros que compõem o colegiado, responsáveis pelo debate e deliberação sobre os usos das águas
do Rio São Francisco. Na pauta de trabalho do grupo está a
discussão, aprovação e acompanhamento de projetos, programas e ações voltadas para a melhoria ambiental do Velho
Chico, que levem ao aumento da quantidade e a qualidade
de suas águas, contribuindo para uma relação mais harmônica das comunidades da bacia com os recursos hídricos disponíveis. Mais informações: http://cbhsaofrancisco.org.br/

Sugestões e comentários podem ser enviados até 22 de março

Aberta Consulta
Pública para
PMRS da RMBH
No dia 22 de fevereiro, a Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana (SEGEM) deu início ao
processo de Consulta Pública do Plano Metropolitano de
Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e Colar Metropolitano. O Plano Metropolitano
de Resíduos Sólidos (PMRS) abrange 50 municípios e busca
atender o novo contexto instituído pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos. O PMRS se insere na agenda de projetos
e ações estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), lançado pelo Governo de Minas em
2011, cujo objetivo é consolidar um processo de planejamento metropolitano envolvendo os municípios, o Estado,
os órgãos federais ali atuantes, a sociedade civil organizada, e as associações empresariais e populares. A Consulta
Pública permite à sociedade conhecer a íntegra do Plano e
propor alterações em suas propostas, sempre com o objetivo de melhor atender ao interesse público. O link para a
versão preliminar do PMRS está em: www.abes-mg.org.br.
Sugestões e comentários poderão ser encaminhados até o
dia 22 de março de 2013 para o e-mail: pmrs@metropolitana.mg.gov.br.

BH sedia seminário da Funasa sobre Engenharia de Saúde Pública

Já estão abertas as inscrições para IV Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública, organizado pela Fundação
Nacional de Saúde (Funasa). Desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e demandas contemporâneas como
abastecimento de água, tratamento de esgoto e destinação correta do lixo estarão em debate, de 18 a 22 de março, no Minascentro, em Belo Horizonte. O objetivo do evento é discutir propostas que permitam reduzir os déficits da saúde pública e construir
um movimento proativo de enfrentamento aos problemas inseridos na agenda ambiental internacional. A programação contará
ainda com painéis temáticos, mesas-redondas e expositores nacionais e internacionais vindos de países como Portugal, França, Inglaterra, México, Chile, Costa Rica e Estados Unidos. A estimativa é reunir, aproximadamente, 1.500 pessoas, entre pesquisadores,
professores, profissionais dos setores público e privado, além de estudantes. Inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site: www.
funasa.gov.br até 18 de março de 2013.
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