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Imprensa destaca
dívida dos candidatos
com o saneamento

Dois dos principais veículos de comunicação 
impressos brasileiros que circularam no último final 
de semana destacaram o saneamento básico como 
um dos principais problemas que o futuro presidente 
da República terá que enfrentar nos próximos quatro 
anos. Em reportagem de uma página, o jornal “O 
Globo” aponta a carência de financiamentos e a 
demora na regulação como os dois fatores principais 
que fizeram com que o setor de saneamento fosse o 
que menos recursos recebeu durante o governo Lula, 
entre 2003 e 2009. O jornal destaca o baixo índice 
de cobertura por esgotos como um sério problema 
do país. A revista “Veja” incluiu o saneamento básico 
como um dos temas em que faltou, por parte dos 
candidatos à Presidência, um aprofundamento das 
propostas durante a campanha eleitoral. A revista 
considera que o avanço na universalização do acesso 
ao esgoto foi lento, o que faz com que praticamente 
a metade dos lares brasileiros continue a despejar seu 
esgoto em rios, córregos e no mar. As reportagens 
estão nas edições impressas. Na versão digital de “O 
Globo”, a reportagem é exclusiva para assinantes. 
Em “Veja”, o texto estará disponível, para assinantes e 
não-assinantes a partir da próxima sexta, dia 8.

Fapemig está com dois editais abertos 
A Fundação para o Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais (Fapemig) está com dois editais (047 e 

052/2010) abertos para projetos de pesquisa na área de meio ambiente, ambos na área de biodiversidade.  
Os dois editais são em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ). No total, os dois editais prevêem aplicação de R$ 69,078 milhões. Os prazos para a apresentação 
dos projetos vencem em 18 e 25 deste mês. Mais informações: www.fapemig.br

Esgoto ainda é um problema sério no Brasil
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Orçamento da PBH prevê 
R$ 293 mi para a SLU em 2011

Já está na Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte para 
o ano que vem. A proposta prevê uma receita total 
de R$ 7,5 bilhões. Na área ambiental, o maior 
orçamento é o da superintendência de Limpeza 
Urbana (sLU), equivalente a 3,87% do total. O 
orçamento da secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(sMMA) e dos órgãos que dela fazem parte (R$ 
100,5 milhões) corresponde a 1,33% do orçamento 
da Prefeitura para o ano que vem. As dotações 
previstas são as seguintes: sMMA: R$ 28,8 milhões; 
Fundação Zôo-Botânica: R$ 18,34 milhões; Fundação 
dos Parques Municipais: R$ 53,31 milhões; Fundo 
Municipal de Defesa Ambiental: R$ 641 mil, e Fundo 
de Operações do Parque das Mangabeiras: R$ 60 mil. 
A íntegra do Orçamento da Prefeitura para o ano que 
vem, com o detalhamento dos principais programas e 
projetos, está disponível em www.cmbh.mg.gov.br

Comitês terão curso sobre 
estratégias de comunicação

Começa no próximo dia 15 o curso sobre 
“Estratégias de comunicação para comitês de 
bacia”. O objetivo é auxiliar os comitês a definirem 
políticas de comunicação com a utilização das 
principais ferramentas disponíveis, inclusive das mídias 
eletrônicas. Da programação do curso fazem parte, 
por exemplo, a definição do conceito de notícia e 
apresentação de “cases” de sucesso em comunicação 
na área ambiental. Ao final, os participantes deverão 
elaborar o esboço de um projeto de comunicação 
para os comitês de bacia dos quais fazem parte. Mais 
informações: www.abes-mg.org.br


