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Fhidro tem R$ 36 mi para
investir em bacias mineiras
Vai até 15 de novembro o prazo para o envio de projetos ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro). O fundo dispõe de cerca de R$ 36 milhões para
investimento em programas e projetos de racionalização do
uso e melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Entre as diversas linhas de atuação que os projetos
podem contemplar estão o cadastro de usuários, a convivência com as cheias, a mitigação da escassez, enquadramento
de corpos d’água, recuperação de nascentes, vegetação de
matas ciliares, saneamento e estudos de impactos de mudanças climáticas nos recursos hídricos. O edital também prioriza os projetos elaborados para implementar o Plano Estadual
de Recurso s Hídricos e os Planos de Bacia das Unidades
de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRHs).
Outra inovação é que 80% do total dos recursos serão divididos entre as 36 UPGRHs; os outros 20%, serão destinados
à demanda espontânea. As propostas devem ser enviadas ao
Fhidro através do portal www.igam.mg.gov.br/fhidro

Ouro Preto debate
digestão anaeróbia
Começou ontem, domingo, e vai até a próxima quinta,
27, a 10ª Oficina e o Seminário Latino Americano de Digestão Anaeróbia (10ª DAAL). Os eventos contarão com a presença de pesquisadores brasileiros e do exterior que atuam na
área para debater o que há de mais atual no segmento. Esse
tradicional fórum multidisciplinar de abrangência internacional se dedica à divulgação dos últimos avanços alcançados
na área de digestão anaeróbia e é fruto de uma parceria da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) com a Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade São Paulo
(USP). Para mais informações sobre o evento, acesse www.
desa.ufmg.br/daal2011

Disposição inadequeda de resíduos sólidos é grave
problema nacional

MMA fará audiência
extraordinária em MG
Amanhã, terça (25), e depois de amanhã, quarta (26),
Belo Horizonte receberá Audiência Pública Extraordinária
para debater a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) atendeu a uma reivindicação do Governo de Minas, representado pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e pela Fundação Estadual do Meio Ambiente
(Feam), no sentido de realizar uma audiência também em
nosso Estado. Devido à importância das ações e políticas
públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos no Estado, bem como pela contribuição ao debate nacional, o Ministério atendeu à solicitação. Inicialmente, estavam programadas cinco reuniões, sendo uma em cada região do país.
No Sudeste, a cidade escolhida foi São Paulo. No entanto,
o MMA entende qu e o encontro em Minas oferec erá uma
oportunidade a mais para debater e receber contribuições
para a versão preliminar do PNRS. As discussões compreenderão o diagnóstico da situação atual dos diferentes tipos
de resíduos, os cenários macroeconômicos e institucionais,
as diretrizes, estratégias e as metas para o manejo adequado dos resíduos sólidos no Brasil. Participe! A audiência
será realizada no Centro Mineiro de Referência em Resíduos
(CMRR), situado na Avenida Belém, 40, Bairro Esplanada,
Belo Horizonte. A programação completa está disponível em
nosso site: www.abes-mg.org.br

CMRR recebe inscrições para cursos de qualificação
Já estão abertas as inscrições para mais dois cursos de qualificação profissional no Centro Mineiro de Referência
em Resíduos (CMRR). No dia 26, o assunto é a política nacional e estadual de resíduos sólidos. Nos dias 27 e 28, o
tema será o gerenciamento dos resíduos da construção e demolição. Acesse o site e conheça mais detalhes sobre os
cursos: http://cmrrmg.webnode.com.br/
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