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Curso de 
Licenciamento
Ambiental foi um 
sucesso
 

O curso de Licenciamento Ambiental promovido 
pela Abes-MG na semana passada, entre os dias 14 
e 18, foi um sucesso e deve ter uma nova edição em 
julho. Mais de quarenta alunos foram capacitados para 
atuar na prática do licenciamento ambiental do Estado. 
Segundo a instrutora Suzana Mascarenhas, o curso pro-
porcionou informações necessárias sobre a legislação, 
o trâmite dos processos, as etapas do licenciamento, 
além do preenchimento de documentos, preparo de 
relatórios, prazos, solicitação de estudos ambientais, 
classificação dos empreendimentos, taxas, competên-
cias e as demais obrigações ambientais. 

Sisema entrega prêmio de Gestão ambiental 2010 
O Governo de Minas, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) e a 

Coordenação do Prêmio Mineiro de Gestão Ambiental (PMGA) realizam no próximo dia 29 de março, às 18 
horas, no auditório Juscelino Kubitschek, na Cidade Administrativa Tancredo Neves, a cerimônia de entrega do 
PMGA ciclo 2010 e o lançamento oficial do ciclo 2011. As finalistas Anglo Gold Ashanti Córrego do Sítio de 
Mineração S.A., V&M do Brasil e Refinaria Gabriel Passos (Regap) receberão o prêmio, que faz parte de um pro-
cesso inovador para introduzir nas organizações mineiras um modelo de gestão ambiental sistêmico com foco 
na sustentabilidade. 

ONG chama municípios
para discutir a PNRS 

No próximo dia 31, a organização não-governa-
mental Ponto Terra, promove na sede do Conselho Re-
gional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-
MG) uma reunião para discutir as ações que podem ser 
implementadas pelos municípios mineiros para cumprir 
a Lei 12305, de agosto de 2010, que trata da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Especialistas de 
destaque no cenário nacional vão oferecer a prefeitos, 
secretários, engenheiros e acadêmicos envolvidos com 
a questão ambiental, uma análise completa de como 
fazer a gestão dos resíduos sólidos. Para saber mais e 
inscrever-se acesse: http://www.pontoterra.org.br/ 

Amda promove debate
sobre Código Florestal 

Com o objetivo de discutir temas de relevância 
para o meio ambiente a Associação Mineira de Defesa 
do Ambiente (Amda) dá início ao projeto Terça Ambien-
tal. Os encontros acontecerão toda última terça-feira do 
mês, durante todo o ano de 2011. O primeiro debate 
será no dia 29, às 19 horas, no auditório do Senac, 
que fica na Rua Guajajaras, 40/16º andar, Centro, 
Belo Horizonte. O tema é a proposta de mudança no 
Código Florestal.  As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas pelo e-mail: eventos@amda.org.br 

Curso lotou a sede da Abes-MG


