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Pessimismo
ronda Cancun

A uma semana da data de início da conferência de 
Cancun sobre o clima, são reduzidas as possibilidades de 
um acordo global que produza uma ampla redução das 
emissões de CO2. Há algumas semanas, o ministro das 
Relações Exteriores, Celso Amorim, havia afirmado que 
eram modestas as expectativas para a conferência. Na 
semana passada, a secretária de Mudanças Climáticas 
e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, 
Branca Americano, fez um novo alerta sobre um possível 
fracasso de Cancun. ‘’Não ter resultado em Cancun 
será um fracasso, e ninguém tem interesse nisso”, 
afirmou Branca. Nesse ambiente de pessimismo foi que 
pesquisadores do Reino Unido, Estados Unidos, Austrália 
e França divulgaram neste domingo, 21, estudo que 
mostra mesmo com a crise econômica e financeira de 
2008/2009, não houve redução das emissões d e CO2. 
O mesmo estudo aponta que, para este ano, a previsão é 
de um nível recorde de emissões. Mais informações sobre 
o assunto estão em www.abes-mg.org.br

Arsae encerra consulta pública
Já está encerrada a primeira consulta pública elaborada pela Agência Reguladora dos Serviços de Água e de Esgotamento 
Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG). Durante dois meses, a população mineira pôde enviar suas contribuições 
para ajudar a estabelecer os indicadores técnico-operacionais e seus respectivos parâmetros que serão utilizados pela 
Agência Reguladora para o monitoramento e a avaliação do desempenho das empresas prestadoras de serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado. As sugestões irão compor uma minuta de proposta que será 
submetida a uma audiência pública para, então, passar a ter força de lei.

Níveis de CO2 devem bater recorde este ano

Semad tem novo
Endereço para BDA

Desde a última sexta-feira, 19, todos os empreen-
dimentos que são obrigados a enviar informações para 
o Banco de Dados Ambientais (BDA) devem utilizar um 
novo endereço na Internet: http://sisemanet.meioambien-
te.mg.gov.br. Para terem acesso aos novos formulários 
eletrônicos, todas as pessoas físicas e jurídicas respon-
sáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos industriais 
e minerários, por áreas contaminadas, por barragens e 
pela gestão de efluentes líquidos, devem se cadastrar no 
sistema da Semad. As dúvidas sobre o preenchimento e 
envio eletrônico dos formulários podem ser esclarecidas 
pelos telefones (31) 3915-1587, (31) 3915-1588 e (31) 
3915-1589 ou, então, pelo endereço eletrônico suporte.
sisema@meioambiente.mg.gov.br.

AGB Peixe Vivo
faz contratações

A AGB Peixe Vivo, agência de bacias do Rio São 
Francisco está fazendo contratações para reforçar sua 
capacidade de atendimento. A agência está contratando 
um escritório de advocacia e, para trabalho temporário, 
um profissional para elaborar quatro projetos técnicos 
de natureza sócioambiental. Os projetos deverão ser 
elaborados a partir de oficinas temáticas a serem 
realizadas em subcomitês de bacia vinculados ao 
Comitê do Rio das Velhas. Os detalhes dos editais estão 
em www.agbpeixevivo.org.br


