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Estudantes de arquitetura
fazem encontro em BH

Estudantes de arquitetura e urbanismo de todo o Brasil
participam, na próxima semana, em Belo Horizonte, do 33º
Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (Enea). Durante o evento, que irá durar uma semana,
haverá um fórum sobre habitação popular, palestras sobre
novas tendências da arquitetura e urbanismo e visitas técnicas à Praça da Liberdade, Centro de Arte Contemporânea
Inhotin e a edifícios em art decò do Centro de Belo Horizonte, bem como de construções pós-modernistas. Haverá
também palestras com arquitetos e urbanistas de renome.
A programação completa do encontro está disponível em
www.eneabh.com.br.

A experiência da Meta 2010, que visa fazer com
que seja possível nadar, pescar e navegar no trecho do
Rio das Velhas que corta a Região Metropolitana de Belo
Horizonte até o final do ano que vem, deverá ser apresentada durante o Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, que será realizado em novembro, em
Uberlândia. O objetivo é fazer com que o programa seja
referência nacional em recuperação ambiental de cursos
d’água. A decisão foi tomada na última sexta-feira, 17,
durante o 11º Forum Mineiro dos Comitês de Bacias Hidrográficas, realizado em Belo Horizonte. “Acreditamos
que essa é uma experiência única que deve ser reproduzida. É preciso acreditar que é possível começar a mudar
a realidade de outras regiões pelo país afora”, afirmou
Aroldo Cangussú, que é presidente do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Verde Grande” e coordena o Fórum
Mineiro de Comitês de Bacias.
Rafael Bernardes

Dois cursos estão com
inscrições abertas

Dois cursos compõem a reta final da programação
de cursos da Abes-MG para julho. Um deles, sobre operação de “Adutoras”, será dado, no próximo sábado,
dia 25, por Marcos da Rocha Vianna. O outro curso será
dado por Suzana Mascarenhas – “Gestão Ambiental e
Sustentabilidade”. Será nos dias 27 a 29 (segunda a
quarta) da semana que vem. Informações completas sobre os dois cursos estão disponíveis no site da Abes-MG:
www.abes-mg.org.br

Semad continua a
recrutar pareceristas

Continua aberto, no Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema), o prazo para a inscrição de pareceristas,
objetivando a análise e emissão de pareceres nos processos
de licenciamento e regularização ambiental, nos moldes do
Edital de Credenciamento n. 001/08. As inscrições poderão ser feitas para 40 funções, boa parte delas nas áreas de
recursos hídricos e saneamento, entre outras. A íntegra do
edital pode ser consultada em www.semad.mg.gov.br

Canoístas do Manuelzão chegam a Barra do Guaicui.

Manual de resíduos sólidos já pode ser baixado
Já está disponível em formato digital, para download, o Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde,

publicado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam). A publicação disponibiliza, de maneira sistemática e
em linguagem simples, orientações técnicas básicas para gerenciamento dos resíduos gerados em estabelecimentos
prestadores de serviços de saúde e similares, além de informações sobre os aspectos legais relacionados ao tema,
responsabilidades, riscos e ações de prevenção. O endereço da Feam na internet é www.feam.mg.gov.br
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