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Política Nacional
de resíduos sólidos
já esta em vigor
O Brasil tem, desde ontem segunda, 2, uma lei que 
define as diretrizes a serem seguidas por todos os 
estados brasileiros para que os resíduos sólidos tenham 
uma destinação adequada e não agressiva ao meio 
ambiente. A lei que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos foi sancionada nesta segunda, 2, em 
Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 
solenidade realizada no Palácio do Itamarati. A sanção 
da lei ocorre depois de duas décadas de tramitação no 
Congresso Nacional e foi comemorada pela ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Para ela, com a 
sanção, o Brasil passa a ter um conjunto de instrumentos 
inovadores para a solução dos problemas do lixo no 
País. Entre as novidades da Lei, está a instituição da 
logística reversa, por meio da qual os fabricantes passam 
a ser corresponsáveis pelo recolhimento do produto por 
eles produzido, a partir do momento em que este chega 
ao fim de vida útil. Para a engenheira sanitarista Maeli 
Estrela Borges, que integra a diretoria da Abes-MG, a 
entrada em vigor da Lei não deve ser entendida como o 
final de um processo, e sim, apenas o início. O próximo 
passo, segundo ela, é aguardar a regulamentação dos 
artigos que não são autoaplicáveis, com a definição de 
prazos para sua entrada em vigor, bem como das multas 
pelo não-cumprimento. Sem isso, a entrada em vigor 
da nova lei pode, segundo ela, ficar comprometida.

Abes apóia evento sobre construção sustentável
Será nos dias 21 e 22 de setembro, em Belo Horizonte, o Seminário Internacional Sustentabilidade e 
Ecoconstrução, que reunirá engenheiros, arquitetos, urbanistas, empresários e representantes do poder público 
para discutir o assunto. O evento é uma promoção da EcoConstruct Brazil e Universidade Fumec, com o apoio 
da Abes-MG. Mais informações podem ser obtidadas pelo site www.portal.ecoconstruct.com.br

Expectativa é de que lei acabe com os lixões no país

Amel emric/AP

FNMA recebe
projetos até o
dia 9 deste mês
Vai até o dia 9 de agosto o prazo para envio de 
projetos socioambientais ao Fundo Nacional do Meio 
Ambiente (FNMA), que tem R$ 3 milhões para investir 
na gestão sustentável de recursos naturais, geração de 
renda e valorização do saber tradicional e também na 
recuperação de áreas alteradas e degradadas. Mais 
informações podem ser obtidas em www.convenios.
gov.br/portal. 

Evento marca
lançamento da
Meta 2014
Será no próximo dia 14, em Santo Hipólito, no 
Norte de Minas, o ato que marcará o encerramento 
da Meta 2010 e o lançamento da Meta 2014 de 
revitalização do Rio das Velhas. De acordo com o 
Projeto Manuelzão, autoridades do governo de Minas 
irão cumprir a promessa de nadar no Rio das Velhas. 
A Meta 2010 previa que no final deste ano, iria ser 
possível nadar, pescar e navegar no rio das Velhas 
no trecho que corta a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), o que não está sendo possível, 
uma vez que Santo Hipólito, distante cerca de 170 
quilômetros da Capital, não está na RMBH. Otimistas 
os coordendore s do Manuelzão acreditam que em 
2014 isso será realidade.


