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Evento discute rumos
da política de resíduos
Empresas, autoridades e técnicos que atuam
na área de resíduos sólidos no Brasil reúnem-se
em São Paulo nos dias 22 a 24 próximos durante o Seminário Nacional de Limpeza Pública (Senalimp 2010). Entre os temas que vão estar em
debate estão a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa, a implantação de aterros
controlados, a destinação final de resíduos sólidos
industriais e a geração de biogás em aterros sanitários. O evento é uma promoção da Associação
Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública
(ABLP). Veja a programação completa do evento
em http://www.ablp.org.br/senalimp2010/

Construção sustentável
é tema de seminário
As últimas tendências da construção sustentável serão discutidas em Belo Horizonte, nos
dias 21 e 22 deste mês, durante o Seminário Internacional Sustentabilidade e Ecoconstrução. O
evento é uma realização da Ecoconstruct Brazil e
Universidade Fumec e conta com o apoio institucional da Abes-MG. Mais informações podem ser
obtidas em: www.ecoconstruct.com.br

Águas do Paraopeba estão muito degradadas

Paraopeba poderá ter
100 milhões de euros
para despoluição
Já foi aprovado pelas Comissões Técnicas da
Assembléia Legislativa o projeto de lei que autoriza o Governo de Minas a contratar empréstimo de
100 milhões de euros para a aplicação em projetos
de despoluição da bacia do Paraopeba. O projeto
está pronto para ser votado em primeiro turno pelo
plenário da Assembleia. O empréstimo seria contratado pela Copasa junto à agência oficial alemã
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) e envolve a
construção e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, a construção de unidades de tratamento de resíduos, além de projetos de recuperação de
mananciais de abastecimento e educação ambiental. A Copasa participará do programa com 20%
do financiamento e desenvolverá um estudo, em
conjunto com o banco alemão, sobre a situação socioeconômica da população atingida, com o levantamento de indicadores para medir o impacto social
do programa, especialmente sobre a qualidade de
vida da população de baixa renda.

Prêmio Hugo Werneck ainda recebe inscrições
Encerram-se na próxima segunda-feira, dia 20, as inscrições para o Prêmio Hugo Werneck de
Sustentabilidade e Amor à Natureza. As indicações podem ser feitas para 14 categorias: ar, fauna,
flora, terceiro setor, trabalho acadêmico, micro e pequena empresa, energia, resíduos sólidos,
florestas, comunicação e mobilização social, educação ambiental, publicidade e ecoturismo. Confira
o regulamento em www.revistaecologico.com.br
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