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Mudanças 
climáticas:
a hora de lutar 
é agora

As mudanças climáticas estão colocando em 
perigo a vida na terra. de 7 a 18 de dezembro, 
os líderes mundiais irão se reunir em Copenhague, 
dinamarca, para firmar acordos e decidir o futuro 
do planeta. A Campanha tictac, através de seu 
coordenador no brasil, Rubens born, pede que o 
governo assuma atitudes mais ousadas na nego-
ciação do futuro regime climático, definindo me-
tas ousadas para conter o aquecimento global. A  
Campanha  está convocando a  todos para fazer 
sua parte. Basta acessar www.tictactictac.org.br, 
adicionar seu nome à lista e  mostrar que ainda 
é tempo de construir um mundo mais justo e sus-
tentável. o objetivo da campanha é  mostrar  aos 
dirigentes que é preciso agir agora.

Campanha do Greenpeace e outras onGs já está nas ruas

GReenPeACe

Posse na Abes será na terça
será no próximo dia 8, terça-feira da semana que vem, a inauguração da sede e a posse de Márcio 
tadeu Pedrosa na direção da Abes-MG para um novo mandato de dois anos. o vice da chapa 
é Carlos eduardo orsini. A  posse será na sede da entidade, na rua são Paulo, 824, 14ºandar, 
Centro, belo Horizonte, às 20h.                 

Encontro de Comitês de
Bacias será em Uberlândia

no período de 9 a 13 de novembro, representan-
tes de comitês de bacia de todo o país estarão reunidos 
em uberlândia, no triângulo Mineiro, para discutir o tema 
“Compartilhando as águas: Compromissos e responsa-
bilidades”. serão realizadas três conferências durante o 
evento: “Compromissos e Responsabilidades: o Pacto 
Federativo pelas Águas”, “serviços Ambientais e Proteção 
das Águas” e “saneamento e as Metas do Milênio”. os 
interessados podem se inscrever a partir de 8 de setembro 
pelo site www.Rebob.org.br. Segundo o coordenador do 
Fórum nacional de Comitês de bacias Hidrográficas, lu-
pércio ziroldo Antônio, os participantes deverão preencher 
uma ficha on line, em seguida,  aguardar a confirmação e, 
na semana do Xi encob, retirar suas credenciais no próprio 
local do encontro. não há taxa de inscrição.

Fórum ‘Sustentar’ discute
responsabilidade social

Começa no dia 9 de setembro, no Minascentro, 
em belo Horizonte, o ii Fórum internacional pela Res-
ponsabilidade socioambiental e o turismo sustentável. 
o objetivo é fortalecer o turismo como um agente im-
portante de valorização do território, dos recursos am-
bientais e culturais, do conhecimento local, produtos 
tradicionais e métodos de produção.  estão confirma-
dos para a cerimônia de abertura  o ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc; a senadora Marina silva e o 
deputado federal Fernando Gabeira, além do gover-
nador Aécio neves e do secretário de Meio Ambiente 
e desenvolvimento sustentável, José Carlos Carvalho. 
A programação completa está disponível em www.
sustentar.net


