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Evento discute
como gerar
menos resíduos

Durante uma semana, entre os dias 20 e 28 próximos, 
o Governo de Minas, por meio da Fundação Estadual do 
Meio Ambiente (Feam), promove uma série de eventos 
para discutir formas de se reduzir a geração de resíduos 
no Estado. Da programação fazem parte o seminário 
internacional sobre aplicação de escória de aciaria, a 
mesa redonda produção mais limpa, gestão e tratamento 
de resíduos e o seminário que irá discutir as políticas 
nacional e estadual de resíduos sólidos. Haverá, também, 
oficinas destinadas a capacitar e auxiliar os municípios 
mineiros sobre a adequação dos sistemas de disposição 
final de resíduos sólidos urbanos e elaboração dos Planos 
de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos. 
Durante o evento, haverá também seminário sobre o 
programa Ambientação, que visa implantar medidas 
de gestão ambiental em órgãos do governo de Minas, 
e campanha para a coleta de resíduos eletrônicos. Os 
eventos fazem parte da Semana Mineira de Redução de 
Resíduos e ocorrerão no Centro Mineiro de Referência em 
Resíduos (CMRR). A programação completa está em http://
www.minasmenosresiduos.com.br/

Ministério deve ganhar mil cargos
O Ministério do Meio Ambiente deverá receber um reforço de pessoal substancial. Na última semana a 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do Executivo que 
transforma 2.535 cargos vagos nos ministérios da Saúde e do Trabalho em mil cargos de analista ambiental 
para o Ministério do Meio Ambiente, distribuídos entre o Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A 
proposta prevê também indenização de até R$ 590 mensais aos analistas ambientais que trabalham na região 
da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do 
Maranhão). O projeto tramita em regime de prioridade

Resíduos eletrônicos terão campanha de recolhimentoPAC liberará
R$ 18 bi para
municípios

Mais de uma centena de municípios mineiros 
estão entre os que tiveram seus projetos pré-
selecionados para terem acesso aos recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 
Governo Federal, para obras de urbanização de 
assentamentos precários, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana, manejo 
das águas pluviais e pavimentação e qualificação 
de vias urbanas, entre outras áreas. Os recursos 
para estes programas totalizam R$ 18 bilhões. Os 
municípios pré-selecionados devem participar de 
reuniões técnicas para discutir e analisar os projetos 
com a equipe técnica do Ministério das Cidades. As 
reuniões ocorrerão entre 16 de novembro e 10 de 
dezembro. Os municípios que não comparecerem na 
data marcada ou não apresentarem os documentos 
necessários não participarão do processo de seleção 
final. A relação completa dos municípios mineiros pré-
selecionados está disponível no site da Abes-MG, em 
www.abes-mg.org.br. Para mais informações sobre 
os programas e o cronograma de aprovação dos 
projetos, consulte o site do Ministério das Cidades, 
em www.cidades.gov.br


