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Bolsa Verde recebe
inscrições até dia 31
Produtores rurais interessados em participar do
Bolsa Verde, programa do Governo de Minas que
concede incentivo financeiro para proprietários e
posseiros, têm até o próximo dia 31 para enviar
propostas, de acordo com a Portaria do Instituto Estadual de Florestas (IEF) 106/2010. O Bolsa Verde
vai conceder o pagamento de R$ 200 por hectare
conservado, por ano. O primeiro pagamento deve
ser efetuado no último mês de 2010.

Feam vai premiar gestão
de resíduos sólidos
Na Feam, estão abertas as inscrições para o
Prêmio Mineiro de Boas Práticas de Gestão de Resíduos Sólidos: Minas Menos Resíduos. O objetivo
é premiar pessoas jurídicas do setor industrial que
realizam projetos sustentáveis de produção e consumo com resultados positivos tanto para a economia quanto para o meio ambiente. Dos projetos
inscritos, três vão ser premiados pela Feam. Serão
analisadas as ações que privilegiem a redução da
geração, a reciclagem e o reuso de resíduos industriais. Mais informações: www.feam.br. As inscrições se encerram no dia 5 de novembro de 2010,
às 18 horas.

Ambientalistas não querem mudanças no Código

Votação do Código
Florestal poderá ser
retomada ainda este ano
A decisão da senadora Marina Silva (PV/AC)
de não apoiar nenhum dos dois candidatos que
disputam o segundo turno na eleição presidencial
deverá acelerar o processo de votação do projeto
de reforma do Código Florestal, que está em tramitação na Câmara Federal. Como tanto Dilma
Roussef (PT) quanto José Serra (PSDB) queriam o
apoio de Marina Silva, lideranças dos dois lados
receavam perder votos dos verdes se a tramitação
da proposta fosse acelerada, já que a reforma do
Código Florestal é amplamente rejeitada pelos
ambientalistas. Como nenhum dos dois candidatos terá o apoio da senadora, na Câmara já há
movimentações para que o a tramitação do projeto seja retomada, de tal forma que seja votado
ainda este ano. Recado nesse sentido já foi dado
sexta passada pelo deputado Moacir Micheletto
(PMDB-PR), um dos defensores do projeto. Ele
garantiu que a reforma do Código Florestal será
votada este ano independentemente da disputa
presidencial.

UFMG debate preservação da biodiversidade
Os grandes temas ligados à preservação da biodiversidade estarão em debate nesta quinta e
sexta-feira, no campus da UFMG, no seminário “Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. Entre
os conferencistas estão José Antônio Marengo Orsini, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e
Roberto Messias Franco, ex-presidente do Ibama. As inscrições estão sendo feitas pelo site www.fundep.
ufmg.br e custam R$ 20. O evento acontecerá das 9h às 18h, no auditório 1 da Faculdade de Ciências
Econômicas (Face). Mais informações: www.ufmg.br
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