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Funbio lança edital para
conservação de florestas

O Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio) abre chamada para projetos de conservação, manutenção e restauração
das florestas tropicais (Mata Atlântica, Cerrado ou Caatinga). Serão investidos R$ 16,5 milhões em projetos que variam de R$
200 mil a R$ 500 mil. O edital contempla a criação ou manutenção de áreas protegidas, recuperação de áreas degradadas,
manejo florestal sustentável, fortalecimento de cadeias produtivas
da sociobiodiversidade e sistemas agroflorestais, capacitação de
indivíduos e organizações locais, manejo de espécies ameaçadas de extinção, exóticas e invasoras e ações para comunidades
tradicionais e povos indígenas. As propostas devem ser enviadas
para o Funbio até esta segunda, 7 de novembro. Podem participar da seleção organizações não-governamentais brasileiras,
associações e outras instituições sem fins lucrativos com trabalhos
voltados para meio ambiente, florestas ou povos indígenas, além
de instituições de pesquisa e ensino que tenham trabalhos sobre conservação da biodiversidade. O edital está disponível em:
http://www.funbio.org.br/

Abes-MG tem novos
membros em Viçosa

Tomou posse no último dia 4 de novembro, a nova diretoria
da seção Viçosa da Abes para o biênio 2011-2012. O evento
foi realizado em uma das salas do Centro de Recursos Hídricos
da Universidade Federal de Viçosa. Durante a solenidade foram
nomeados, como presidente, Antônio Teixeira Matos; vice-presidente, Mônica de Abreu Azevedo; secretária, Sandra Parreiras;
tesoureira, Maria Lúcia Calijuri, e como representante junto ao
conselho diretor da Abes-MG, Olga Maria Trefzger de Melo.

Copasa recebeu principal distinção do PNQS deste ano

Copasa é destaque
no PNQS deste ano
A Abes Nacional escolheu no último dia 27 de outubro
as empresas que vão receber a maior e mais importante premiação da América Latina no setor de saneamento. O Prêmio
Nacional da Qualidade em Saneamento, edição 2011, será
entregue no dia 29 de novembro, no Teatro Deodoro, em
Maceió. A Copasa se destacou e receberá Troféu Platina, Nível III, pela gestão da empresa inteira. A empresa conquistou,
ainda, o maior de todos os prêmios, o Diamante, no Nível IV,
com a Diretoria de Operação Norte. Além disso, a Diretoria
de Operação Centro Leste ganhou o prêmio Platina, Nível III.
A Copasa foi ainda reconhecida pela banca de juízes com
Distinção por sua Diretoria de Operações Sudoeste. Acesse
o nosso site e conheça todas as empresas vencedoras do
PNQS 2011 em www.abes-mg.org.br. Acesse o nosso site e
conheça todas as empresas vencedoras do PNQS 2011 em
www.abes-mg.org.br

IBGE divulga Atlas do Saneamento
As profundas desigualdades regionais existentes na infraestrutura de saneamento fazem da universalização e da melhoria dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, coleta de lixo e drenagem urbana
um objetivo a ser alcançado, ainda hoje, pelo Estado e conquistado pela sociedade brasileira. Ao reunir informações da
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB 2008), realizada em parceria com o Ministério das Cidades, bem como
estatísticas do Censo Demográfico 2010 e de fontes provenientes de outros órgãos e entidades, o Atlas do Saneamento
2011, divulgado no último dia 19 pelo IBGE, oferece uma ampla abordagem da questão, enfocando não só a distribuição
espacial, qualidade e eficiência das redes e dos serviços oferecidos no País, como também a natureza relacional do saneamento básico com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida das populações. Apresenta ainda, espacialização
de alguns temas segundo bacias hidrográficas, fundamental para o entendimento do impacto causado pelas formas de
ocupação e uso do território sobre os recursos hídricos. Mapas, textos analíticos, gráficos, tabelas e imagens, além de um
glossário com os termos e conceitos considerados relevantes facilitam a compreensão integrada dos temas selecionados.
O conjunto dessas informações está disponível em CD-ROM e no portal do IBGE na Internet, em http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/populacao/atlas_saneamento/default_zip.shtm
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