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UNI BH assina convênio
com a ABES-MG
O Instituto Mineiro de Educação e Cultura da UNI-BH, através de seu programa de socialização da engenharia, firmou um convênio de cooperação técnica e operacional com a
ABES-MG, no último dia 4 de outubro. O termo de colaboração
foi apresentado a mais de 200 alunos durante encontro realizado
na sede da UNI. Segundo Carlos Eduardo Orsini, vice-presidente da ABES-MG que esteve presente ao evento, juntamente
com os diretores Márcio Tadeu Pedrosa e Fábio José Bianchetti,
o contrato vai propiciar o uso das instalações das entidades para
oferecer cursos, desenvolver projetos, eventos e outras atividades
de interesse mútuo. As ações dessa parceria estão voltadas ao desenvolvimento técnico e profissional dos públicos atendidos pelas
instituições e busca dentro dos fundamentos do desenvolvimento
sustentável, nas suas dimensões social, ambiental e econômica, a
formação de profissionais melhor qualificados e geração de emprego e renda. O próximo passo, será detalhar juntamente com
os professores do Instituto de Engenharia e Tecnologia (IET) as
ações que serão implementadas em 2013.

Mobilização e Sede
do Velhas continuam
O Comitê de Bacia do Rio das Velhas publicou, no dia 5 de
outubro, um informe comunicando que o CBH Velhas, a Semad,
Igam e AGB Peixe Vivo estiveram reunidos na Cidade Administrativa, no dia 2 de outubro, para iniciar o diálogo sobre o modelo
de gestão participativo e descentralizado desenvolvido na Bacia.
Após mobilizações e manifestações empreendidas pelo CBH
Rio das Velhas, seus parceiros e apoiadores, foi realizada uma
reunião, proposta pelo secretário de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães, visando iniciar o diálogo a respeito da manutenção da Sede e da Equipe
de Mobilização do CBH Rio das Velhas, diálogo que permitirá
embasar o aprimoramento do Contrato de Gestão, cujo vencimento ocorrerá em dezembro de 2012.Como encaminhamento,
o Secretário esclareceu que nenhuma ação será determinada sem
a participação e o envolvimento das três entidades e que, nesse
sentido, a Equipe de Mobilização continuará desenvolvendo suas
atividades normalmente e a Sede do CBH Rio das Velhas não será
fechada. Leia mais: www.abes-mg.org.br

Intercâmbio e debates por uma sociedade mais sustentável

BH recebe o 11º
Festival Lixo e
Cidadania
De 22 a 26 de outubro, o Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) realiza o 11º Festival Lixo e
Cidadania (FLIC). Neste ano, o evento discute o futuro do
Brasil na gestão dos resíduos sólidos urbanos com inclusão
socioprodutiva dos catadores, partindo de quatro vertentes:
legislação, financiamento, desenvolvimento econômico e
inclusão social e tecnologias. A programação inclui palestras, seminários e exposições de arte. Além da participação de catadores de material reciclável, artistas, técnicos,
pesquisadores, acadêmicos, gestores públicos, empresários
e autoridades dos governos federal, estadual e municipal.
Entre os convidados estão a presidente Dilma Rousseff, a
Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, o Governador
Antônio Augusto Anastasia, o Secretário Estadual de Meio
Ambiente, Adriano Magalhães, o Prefeito Márcio Lacerda,
representantes da União Europeia e da região da Catalunha, na Espanha e delegações de diversos países da América Latina. A programação completa e outras informações
você confere em: www.abes-mg.org.br

Ponto Terra oferece curso “Criação de Animais Silvestres”
A Organização Ponto Terra vai realizar em Belo Horizonte, de 30 de novembro a dois de dezembro de 2012, o curso
sobre “Criação de Animais Silvestres”. O objetivo é fornecer elementos para o planejamento, implantação e execução de
todos os processos necessários à criação, com finalidade econômica, de animais como pacas, emas, papagaios, araras,
catetos, cutias, queixadas e capivaras. Também haverá aulas práticas em criadouro de destaque. Os interessados podem
obter mais informações: (31) 3275-3929 ou pontoterra@pontoterra.org.br e https://www.facebook.com/PontoTerra
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