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Conheça o novo
site da Abes-MG

A Abes-MG está de visual novo na Internet. O novo site, 
que foi inteiramente redesenhado, entra no ar nesta terça, 1º 
de março. O novo modelo permite ao internauta um acesso 
mais rápido ao conteúdo do site e uma utilização maior de 
ferramentas multimídia, como fotos e vídeos. Além do mais, tem 
um visual mais contemporâneo e sintonizado com as últimas 
tendências de programação gráfica na Internet. Só o endereço 
de acesso é que não mudou. Continua o mesmo www.abes-
mg.org.br

Edital da Fapemig recebe projetos até dia 2
Vence nesta quarta, 2 de março, o prazo para a apresentação de projetos ao edital “Mudanças Climáticas” 

(21/2010), da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais (Fapemig), que tem 15 editais para 
financiamento de pesquisa abertos. Um deles é o “Demanda Universal” (01/2011), que irá financiar projetos em 
todas as áreas do conhecimento. Os recursos alocados para as pesquisas sobre mudanças climáticas são de R$ 
3 milhões. O “Demanda Universal” tem previsão de recursos de R$ 50 milhões. O texto completo de todos os 
editais da Fapemig pode acessado em www.fapemig.br

Bacias poderão nortear
planejamento ambiental

Uma idéia que circula há algum tempo entre os 
ambientalistas começa a ganhar forma: a de que o 
planejamento ambiental deveria ter como referência as 
bacias hidrográficas, não as regiões de planejamento, 
como ocorre hoje em Minas. A ideia tem sido 
defendida pelo secretário de Meio Ambiente de Minas, 
Adriano Magalhães. O novo secretário, por sinal, 
tem investido muita energia nesta idéia. Já reuniu-se 
com funcionários do Instituto Estadual de Florestas e 
ONGs ambientalistas. Tudo para apresentar e discutir 
o projeto de reformulação da Semad, que prevê a 
extinção do IEF, Feam e Igam e a criação de um órgão 
ambiental único. É a mais profunda reforma a ser feita 
na estrutura da Semad desde a cria ção da secretaria, 
em meados dos anos de 1990.

Amis lança campanha
para substituir sacolas

Embora a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas em 
Belo Horizonte tenha sido publicada há três anos, somente 
agora a Associação Mineira de Supermercados (Amis) lança 
campanha para incentivar o uso de sacolas alternativas. De 
acordo com a lei, a partir desta terça-feira, 1º de março, 
as sacolas plásticas tradicionais, inclusive as conhecidas 
com oxibiodegradáveis, estão proibidas na capital. Porém, 
a Amis acertou com a Prefeitura um prazo extra de 18 dias 
durante o qual os estabelecimentos que descumprirem 
a lei não serão multados. No próximo dia 13, a entidade 
lança a campanha “Sacolas plásticas nunca mais”. Os 
supermercadistas oferecerão dois produtos aos seus clientes: 
a sacola retornável, que será vendida a R$ 1,98, e a sacola 
compostável, de origem vegetal, que se degrada em 180 
dias e será vendida a R$ 0,19. 


