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MMA quer estimular 
o consumo consciente

 
o Ministério do Meio Ambiente (MMA) está lançando o “Mês 

do Consumo sustentável”,  com várias atividades de mobilização 
e conscientização. serão lançadas três campanhas, além dos posts 
e dicas de consumo disponível no hotsite mma.gov.br/mesdocon-
sumosustentavel. A primeira vai coletar eletroeletrônicos nas princi-
pais estações de metrô de brasília, Rio de Janeiro, são Paulo e belo 
Horizonte, entre os dias 21 e 26 outubro, e preparar o consumidor 
para a logística reversa. A segunda é o lançamento da série de “Ca-
dernos de Consumo sustentável”, que abordará, de forma explica-
tiva e lúdica, temas como a reciclagem e o consumo consciente da 
água. A outra, “Vamos tirar o planeta do sufoco”, é direcionada 
à redução do uso de sacolas plásticas e promoverá conceitos de 
consumo consciente, motivando a adoção de sacolas reutilizáveis, 
embalagens de papelão e outras embalagens reaproveitáveis.  leia 
a matéria completa em nosso site: www.abe-mg.org.br

Presidente da Abes 
vai à Índia

A presidente da Abes nacional, Cassilda teixeira, represen-
tando a Companhia de saneamento de Minas Gerais (Copasa), 
partiu nesta segunda-feira, 10, juntamente com a delegação do 
Governo de Minas, para uma missão oficial de Minas à Índia. o 
objetivo é criar novas oportunidades de negócios e investimentos, 
além de estreitar ainda mais as relações entre Minas Gerais e a 
Índia. Coordenada pelo governador Antônio Anastasia e liderada 
pela Câmara de Comércio Índia-brasil, consulado da Índia em 
Minas Gerais e pela Federação das indústrias do estado de Minas 
Gerais (Fiemg), a delegação conta também com a presença dos 
secretários dorothéa Werneck e nárcio Rodrigues, além de outros 
membros do Governo. Até o dia 18, empresários e políticos mi-
neiros visitarão as cidades de Mumbai, bangalore e nova delhi e 
participarão do evento “oportunidades de negócios e investimen-
tos entre Minas Gerais e Índia”.

Brasília recebe o 
1º Seminário
Internacional da Água

 entre os dias 9 e 11 de novembro, acontece em brasília o “1º 
seminário internacional Água e transdisciplinaridade: para uma eco-
logia de saberes”. o objetivo é debater a relação do homem com a 
água e expor estudos e práticas que estão em curso. o evento tam-
bém visa levantar uma reflexão sobre a água do futuro e os mode-
los de gestão que podem emergir da ressignificação desse elemento 
para a preservação da biodiversidade e da diversidade cultural. neste 
sentido, será discutido o iV Programa do Plano nacional de Recursos 
Hídricos, que engloba ações relacionadas à educação ambiental, 
comunicação, mobilização social e a promoção do diálogo entre os 
diferentes saberes sobre a água. Várias mesas e oficinas levarão ao 
público o que a tecnologia e a ciência de ponta têm descoberto so-
bre a água em uma perspectiva de estrutura molecular e capacidade 
de retenção de informação; seus aspectos relacionados à cultura, 
tradições e artes, numa abordagem transdisciplinar; além de pes-
quisas sobre a água como fonte de saúde e cura.  o seminário está 
sendo organizado pelo Centro de estudo transdisciplinar da Água 
(Cet-Água), que é formado por dez instituições governamentais e 
não-governamentais, entre elas a Agência nacional de Águas (AnA). 
serão oferecidas 300 vagas, gratuitamente, para o evento. todas as 
informações estão no site: http://www.ana.gov.br/seminarioiAt/

MMA abre sencontros
sobre a Rio+20 

Com o tema “economia verde”, a secretaria de Articulação 
institucional e Cidadania ambiental do Ministério do Meio Ambien-
te (MMA), realizou no último dia 7, o primeiro dos seis encontros 
denominados “manhãs sustentáveis – rumo à Rio+20”.  o objeti-
vo é compartilhar conhecimentos e disseminar informações sobre 
a Conferência das nações unidas sobre desenvolvimento susten-
tável (Rio+20) entre os servidores e gestores. na ocasião, a coor-
denadora do Programa das nações unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma) no brasil, denise Hamú, apresentou estudo realizado pelo 
órgão sobre “economia verde”. A publicação, intitulada “Rumo a 
uma economia Verde”, está entre as contribuições-chave do Pnu-
ma ao processo Rio+20. o segundo encontro da série está pre-
visto para 21 de outubro e terá como tema “Rio+20 e Produção 
sustentável”.  embora seja direcionado aos servidores e colabora-
dores do MMs, o evento é aberto ao público em geral.

bH terá postos de coleta de computadores usados
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