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Resíduos dos serviços 
de saúde: em debate as 
saídas para o problema

Belo Horizonte discute amanhã, terça, 17, e depois 
de amanhã, quarta, 18, a gestão dos resíduos gerados 
nos serviços de saúde. O “I Seminário de Resíduos de 
Serviço de Saúde e V Ciclo de Palestras” é uma promo-
ção da Abes-MG e Centro Mineiro de Referência em Re-
síduos (CMRR), em parceria com a Comissão Permanen-
te de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte (Copagress). 
Durante o evento, será lançado o manual com as re-
gras para os estabelecimentos que prestam serviços de 
saúde elaborarem e aperfeiçoarem seus Planos de Ge-
renciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 
A programação terá três painéis: o primeiro abordará 
os aspectos organizacionais e a fiscalização dos PGRSS, 
em sintonia com a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS). O segundo vai apresentar as experiências 
na gestão dos resíduos de serviços de saúde nos esta-
belecimentos públicos e particulares de Belo Horizonte. 
E o terceiro abre espaço para os ofertantes de serviços e 
tecnologias apresentarem os processos disponíveis hoje 
(pirólise, autoclavagem, microondas, incineração e ater-
ros industriais). Mais informações: www.abes-mg.org.br

Ponto Terra comemora os 30 anos do Conama 
No próximo dia 29 deste mês, a organização não-governamental Ponto Terra realiza, no auditório do Crea-

MG, o seminário “Política Nacional de Meio Ambiente” em comemoração aos 30 anos do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (Conama). O evento é gratuito e acontece de 8h30 às 18h, no auditório do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-MG), na Avenida Álvares Cabral, 1600, 6ºandar.  As vagas são limitadas 
e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 3275-3929 ou por e-mail: pontoterra@pontoterra.org.br

UFV discute biodiesel
obtido de microalgas

O Núcleo de Pesquisas Ambientais Avançadas (NPA), do 
Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal 
de Viçosa, promove, entre os dias 22 e 26 deste mês, o 
workshop “Fontes renováveis de energia: Desafios para 
utilização de microalgas”. O evento vai discutr a viabilidade 
de utilizar microalgas como matéria prima para a produção 
de biodiesel. Pesquisadores do mundo todo têm se mobilizado 
no sentido de delinear e aperfeiçoar tal processo produtivo. 
No Brasil, onde predominam condições climáticas tropicais, 
há espaço físico e uma enorme quantidade de efluentes 
deteriorando a qualidade das nossas águas, a tecnologia se 
torna muito viável. Para conhecer a programação e obter 
mais informações acesse www.npa.net.br

Resíduos orgânicos
servem para a varrição

Alguns parques de Belo Horizonte encontraram 
uma forma interessante para aproveitar as folhas de 
palmeira seca e bambu. Nas mãos de Helidio Santos, 
funcionário do Parque Municipal Américo Renné 
Giannetti, os materiais se transformam em vassouras 
ecologicamente corretas. Ele garante que a vassoura 
possui vantagens em relação aos outros tipos. Além 
de limpar melhor, varre mais rápido e cansa menos, 
devido à leveza dos materiais. O trabalho já vem sendo 
desenvolvido há cinco anos, e, de acordo com a chefe 
do Departamento Central da Fundação de Parques 
Municipais, Tatiani Cordeiro, a fabricação dessa 
vassoura só trouxe benefícios para os parques. Além de 
ajudar quem varre, promove a limpeza das palmeiras. 
A vassoura já está sendo usada também nos parques 
Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia), 
Rosinha Cadar e Mosteiro Tom Jobim.

Seminário apontará soluções para o problema 
do lixo hospitalar


