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Participe da enquete
sobre resíduos
Se, muitas vezes, não é possível deixar de consumir, o
melhor é que esse consumo seja feito gerando menos resíduos. Reduzir é um dos principais pontos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada em 2010.
E, para preparar a sociedade brasileira para uma mudança de
comportamento em relação aos resíduos sólidos, os ministérios
do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social e do Combate
à Fome lançaram, no último dia 8 de julho, o hotsite “separeolixo.com” e a campanha “Separe o lixo e acerte na Lata”.
Pensando no quanto isso já faz parte de nossa preocupação e
rotina, lançamos em nossa página, www.abes-mg.org.br, uma
enquete para saber: você se preocupa em consumir produtos
que geram menos embalagens? Participe!

BH debate resíduos
de serviços de saúde
Acontece em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18 de agosto
o I Seminário e o V Ciclo de Palestras sobre Resíduos de Serviços de Saúde. O encontro, que tem como tema a responsabilidade sócioambiental, será realizado no Centro Mineiro
de Referência em Resíduos (CMRR). Na noite de abertura, a
palestra principal vai abordar os seis anos da resolução RDC
306/2004 (aplicabilidade e dificuldades) e os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 2/8/2010)
e seu regulamento. Além disso, será lançado o Manual de
Regulamento Orientador para a Construção de Indicadores
de Monitoramento, Avaliação e Controle do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS – Copagress). Para o segundo dia estão previstas três mesas, que vão
discutir a atuação dos reguladores – aspectos legais, organizacionais e de fiscalização; a atuação dos regulados e a gestão
dos RSS; e a atuação dos ofertantes de tecnologias e serviços.
Para conhecer a programação completa, acesse o folder da
programação em nosso site: www.abes-mg.org.br

Anastasia alega que proposta precisa de amadurecimento

Instituto
Ambiental tem fim
melancólico
A proposta do Governo de Minas de criação do Instituto Ambiental virou coisa do passado. O projeto de lei, que
estava para ser encaminhado à Assembleia Legislativa desde
fevereiro deste ano e propunha a fusão do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam) e Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) em um
único órgão, está parado. Após várias reuniões de apresentação da proposta e ampla discussão com servidores e membros da sociedade civil organizada, a ideia foi abandonada e
tudo deve permanecer como está. Um dos funcionários mais
antigos do IEF afirma que a proposta desagradou à maioria
dos servidores da casa que, assim como ele, defendem a
existência do órgão em sua forma atual. Ambientalistas se
dividiram entre a necessidade de reestruturação. Com isso,
o governador Antonio Anastasia considerou melhor deixar a
proposta amadurecer antes de seguir em frente com o projeto de fusão. Leia a matéria completa em nosso site: www.
abes-mg.org.br

Ponto Terra comemora 30 anos
A organização não-governamental Ponto Terra realiza, no próximo dia 29 de agosto, no auditório do Crea-MG, o
seminário “Política Nacional de Meio Ambiente e os 30 anos do Conselho Nacional de Meio Ambiente”. Estão convidados
para palestrar e compor as mesas redondas, representantes do Ministério de Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além de membros dos
conselhos de meio ambiente em níveis federal, estadual e municipal. O evento acontece de 8h30 às 18h, no Crea-MG,
na avenida Álvares Cabral, 1600, 6º andar. Participe. Faça sua inscrição pelo telefone: (31) 3275-3929 ou por e-mail:
pontoterra@pontoterra.org.br.
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