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CRISE DA BIODIVERSIDADE: A NATUREZA AMEAÇADA
De 18/12/2008 à 17/5/2009
O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP) lançou a exposição Crise da
Biodiversidade: a Natureza Ameaçada, cuja visitação estará aberta até 17 de maio de 2009, na
capital paulista.
Com o objetivo de contribuir para o debate sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento
sustentável, a mostra reúne fotografias inéditas da vida selvagem e da relação do homem com a
natureza, documentários temáticos e exemplares raros do acervo científico do museu, além de um
ciclo de palestras com a participação de especialistas e um ciclo de filmes temáticos.
Dividida em módulos, logo na entrada da exposição uma animação de três minutos convida o
público à reflexão ao relatar o crescimento populacional desde o século 1.
Na seqüência, as fotos de André Pessoa revelam desde a harmonia e a beleza dos biomas brasileiros
até as mudanças provocadas pelo homem na natureza. Documentários de cerca de oito minutos
complementam os relatos que mostram as belezas naturais da biodiversidade brasileira e os
terríveis estágios de degradação atual.
Pela primeira vez, o museu apresenta ao público cerca de 500 exemplares de sua coleção científica
com espécies já extintas ou em vias de extinção, coletadas na região de entorno do museu, no
bairro do Ipiranga, no final do século 19 e começo do 20, entre moluscos, insetos, peixes, aves e
mamíferos.
Mais informações: www.mz.usp.br ou telefone (11) 2065-8100

NAS TRILHAS E REDES DO SABER: UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO SUPERIOR INDÍGENA
De 18/5/2009 à 22/5/2009
As inscrições para o workshop "Nas trilhas e redes do saber: universidade e educação superior
indígena" estão abertas até o dia 12 de abril. O evento será realizado de 18 a 22 de maio, no
Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Manaus.
Com o tema "Universidade na pluralidade: diálogos, perspectivas, conhecimentos e as formas de
construção e apropriação do saber indígena", o evento tem como objetivo promover a troca de
experiências sobre as diversas ações relacionadas às trajetórias e perspectivas da educação
superior indígena.
A iniciativa contará com a apresentação de trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação de
universidade de todo o país, além de profissionais indígenas e não-indígenas de países da América
Latina. Serão realizadas apresentações orais, grupos de trabalho e mesas-redondas.
Mais informações: www.fapeam.am.gov.br

DARWIN NOW
De 16/4/2009 à 17/4/2009
A exposição temporária Darwin Now será apresentada na Estação Ciência da Universidade de São
Paulo de 16 de abril a 17 de maio.

Trata-se de uma contribuição do British Council às celebrações internacionais em comemoração ao
bicentenário do nascimento de Charles Darwin (1809-1882) e ao 150º aniversário da publicação de
sua obra revolucionária A origem das Espécies e a Seleção Natural, na qual elaborou os princípios de
sua teoria da evolução das espécies pelos meios da seleção natural.
Ocupando uma área de 240 metros quadrados, a exposição consta de uma árvore estilizada de 2,40
metros de altura, construída em madeira certificada, oito painéis duplos da mesma altura,
ilustrados, com textos em português e inglês, além de alguns elementos interativos para o público
mais jovem.
São 14 temas abordados, entre os quais “Quem foi Darwin?”, “Redes globais”, “Teoria de Darwin:
hereditariedade, variação, seleção”, “Como surgem as novas espécies?” e “Como evoluem os
genomas?”.
Outro destaque é o mapa da viagem de Darwin no navio H.M.S. Beagle, com as regiões costeiras
visitadas no hemisfério Sul.
São Paulo será a primeira cidade brasileira a receber a exposição, que percorrerá este ano um
itinerário que inclui Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília e Cuiabá.
Darwin Now
Local: Estação Ciência – USP / Mezanino, R. Guaicurus 1394, Lapa, São Paulo.
Horários: 3ª a 6ª feira, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h.
Ingressos: R$ 2 (grátis para menores de 6 anos, maiores de 60 e para todos no primeiro sábado e
terceiro domingo de cada mês)
Mais informações: www.eciencia.usp.br ou (11) 3673 7022

IV SIMPÓSIO DANO AMBIENTAL NA SOCIEDADE DE RISCO
II ENCONTRO NACIONAL DE GRUPOS DE PESQUISA EM DIREITO AMBIENTAL
Nos dias 15,16 e 17 de Junho de 2009, será realizado o IV SIMPÓSIO DANO AMBIENTAL NA
SOCIEDADE DE RISCO e II ENCONTRO NACIONAL DE GRUPOS DE PESQUISA EM DIREITO
AMBIENTAL no Auditório do Fórum do Norte da Ilha em Florianópolis - SC, onde serão abordados
assuntos pertinentes ao Risco Ambiental e novas tecnologias.
I - Estado de Direito Ambiental e Constitucionalismo Moderno
II - Biotecnologia/Nanotecnologia e Gestão de Riscos Ambientais
III - Biocombustíveis e Fontes Alternativas de Energia: Enfoque Socioambiental
IV - Cidades Sustentáveis: Gestão do Risco Urbano-ambiental
V - Dano Ambiental: Complexidade e Desafios ao Tratamento Jurídico
Público Alvo:
I - Membros da comunidade acadêmica dedicados à pesquisa em meio ambiente, sobretudo
vinculados aos institutos de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, e demais
centros de excelência científica do país, nas áreas do Direito, Biologia, Ecologia, Sociologia,
Urbanismo, Engenharia e Ciência Política.
II - Também pretende o evento estimular para o debate qualificado profissionais do Direito,
engenheiros, arquitetos, biólogos, geólogos, sociólogos, gestores públicos, membros de ONG-s,
professores e estudantes de graduação e pós-graduação de todos os cursos e ênfases afetos ao
tema.
III - Dedicar-se-á, ainda, especial atenção para a participação de servidores públicos e técnicos
membros de órgãos municipais do meio ambiente (Secretarias, Conselhos, etc.), bem como de
entidades comunitárias e associações civis carentes de recursos financeiros.
Mais Informações e Inscrições pelo site: www.gpda.ufsc.br

OAB DE SÃO PAULO DEBATE MEIO AMBIENTE COM O PODER JUDICIÁRIO
Nos dias 28 e 29 de maio, a OAB SP promove o “1º Encontro de Direito Ambiental da OAB SP e Poder
Judiciário” , no Salão Nobre da entidade (Praça da Sé, 385, 1º andar) , que terá coordenação da
vice-presidente da OAB SP, Márcia Regina Melaré; do presidente da Comissão do Meio Ambiente da
OAB SP, Carlos Alberto Maluf Sanseverino; e do coordenador do Grupo de Meio Ambiente Artificial e
do Grupo de Patrimônio Genético da Comissão do Meio Ambiente da OAB SP, Celso Antonio Pacheco
Fiorillo.
O presidente da OAB SP, Luiz Flávio Borges D´Urso fará a abertura do Encontro ao lado do
presidente do TJ-SP, Roberto Vallim Bellochi; da presidente do TRF da 3ª Região, Marli Marques
Ferreira; do presidente do TRT da 2ª Região, Décio Sebastião Daidone, do procurador geral de
Justiça do Estado de São Paulo, Fernando Grella Vieira; de Márcia Regina Melaré; de Carlos Alberto
Sanseverino e de Celso Antonio Pacheco Fiorillo.
No primeiro painel do evento o tema será “O Juiz e a Constituição Ecológica” e Marcelo Buzaglo
Dantas, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB SC, membro do Conselho Estadual de
Meio Ambiente de SC, especialista em Direito Processual Civil pela PUC-PR e mestre e doutorando
em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC SP, será o presidente da mesa, tendo o desembargador
José Renato Nalini, da Câmara Especial de Meio Ambiente do TJ-SP, doutor em Direito pela USP,
presidente da Academia Paulista de Letras, membro do conselho editorial da Revista Brasileira de
Direito Ambiental; e a desembargadora Consuelo Yoshida, do TRF da 3ª Região, doutora em Direito
pela PUC SP, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do STJ e membro do
conselho editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental, como expositores.
No segundo painel, o tema debatido será “Direito Ambiental e Áreas Protegidas”, com Leonardo Pio
da Silva Campos, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB MT e especialista em Direito
Ambiental pela PUC-PR, na presidência da mesa. Os palestrantes serão o desembargador Samuel
Alves de Melo Júnior, da Câmara Especial do Meio Ambiente do TJ-SP; e o procurador de Justiça
Sérgio Luis Mendonça Alves, secretário executivo da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e
Coletivos, mestre em Direito pela PUC SP e membro do conselho editorial da Revista Brasileira de
Direito Ambiental.
O terceiro painel discorrerá sobre “Responsabilidade Civil Ambiental” e terá Fábio Vilela Ahmed,
advogado militante e sociólogo, conselheiro efetivo da OAB-RJ e presidente da Comissão de Direito
Ambiental, coordenador do curso de Direito Ambiental e professor da ESA-RJ, membro titular do
Conema-RJ e do conselho editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental, como presidente da
mesa. Os palestrantes serão a desembargadora Regina Zaquia Capistrano da Silva, da Câmara do
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça, membro do conselho editorial da Revista Brasileira de Direito
Ambiental; e o procurador de Justiça Daniel Fink, membro da Procuradoria da Justiça de Interesses
Difusos e Coletivos e representante do P/SP na Câmara Especial de Meio Ambiente do TJ-SP.
“Função Sócio-Ambiental da Propriedade” é o tema do quarto painel, que terá como presidente da
mesa Aloísio Pereira Neto, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB CE e do Instituto de
Advocacia Ambiental e Empresarial e membro do conselho editorial da Revista Brasileira de Direito
Ambiental. O desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, da Câmara Especial do Meio Ambiente do
TJ SP e mestre e m Direito pela USP; e a desembargadora federal Vera Lúcia Rocha Souza Jucovsky,
doutora em Ciências Jurídico-Políticas e Direito Ambiental pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, membro da Comissão de Meio
Ambiente da OAB SP e do conselho editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental, serão os
palestrantes.
No quinto painel, no dia 29, o tema será “Meio Ambiente do Trabalho e Poder Judiciário”, com Samir
Jorge Murad, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB MA e membro do Conselho do Meio
Ambiente do Estado do Maranhão e do município de São Luís, como presidente da mesa. Os
expositores serão o ministro Pedro Paulo Teixeira Manus, do TST, livre docente, doutor e mestre em
Direito pela PUC SP, professor doutorado e mestrado da Unimes e da PUC SP e membro do conselho
editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental; e Celso Antônio Pacheco Fiorillo, elaborador e
coordenador do curso de especialização em Direito Ambiental da ESA da OAB SP, livre-docente em
Direito Ambiental pela PUC SP, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC SP,
professor de doutorado e mestrado da Unimes e da Unifieo, advogado militante e membro do
conselho editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental.
“Desapropriações Ambientais” é o tema do sexto painel, que terá Antonio Figueiredo Guerra
Beltrão, presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB-PE, procurador do Estado de
Pernambuco e mestre em Direito Ambiental pela Pace University. Os palestrantes serão o
desembargador Ricardo Cintra Torres de Carvalho, da Câmara Especial de Meio Ambiente do TJ-SP;
e Cristina Godoy de Araújo Freitas, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente
do Ministério Público do Estado de São Paulo.

No sétimo painel, o debate será sobre “Bens Ambientais e Direito de Propriedade”, com Mario de
Lacerda Werneck Neto, presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB MG e coordenador do
curso de Direito Ambiental da ESA-MG, como presidente da mesa. Os debatedores serão o
desembargador Lineu Bonora Peinado, da Câmara Especial de Meio Ambiente do TJ-SP e
coordenador do conselho editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental; e o procurador
Guilherme José Purvin de Figueiredo, especialista, mestre e doutor pela USP e coordenador geral da
AProdab.
No oitavo painel, o tema será “Poluição em Face dos Bens Ambientais” e Sérgio Viro Saraiva Pinto,
presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB PA, será o presidente da mesa. Os expositores
serão a desembargadora Zélia Antunes Alves, da Câmara Especial do Meio Ambiente do TJ-SP, e
Thais Maria Leonel do Carmo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, professora da
ESA-SP e membro do conselho editorial da Revista Brasileira de Meio Ambiente.

II SEMINÁRIO GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
24 DE ABRIL - MARINGÁ - PARANÁ
Local: CESUMAR - Auditório Bloco 06 – Av. Guedner, 1.610 – Horário: 8:30 às 18:00
Público-alvo: engenheiros, arquitetos, construtoras, prefeitos, secretários de meio ambiente,
profissionais de transporte de resíduos, estudantes de áreas a fins.
Justificativa: Novas casas, prédios, escolas e empreendimentos comerciais são erguidos em ritmo
freqüentemente incompatível com a capacidade ideal dos aglomerados urbanos. O meio ambiente é
agredido não apenas por esse crescimento desordenado, mas também pelos resíduos que essas
construções geram. São pedaços de tijolos, cerâmicas, vidros, aço, cimento, papel de embalagens,
que nem sempre têm uma destinação final errada. O Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
aprovou, em sua resolução 307, diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil. Municípios através de decretos também procuram gerenciar os resíduos sólidos da
construção civil, de modo a dar-lhes, ao menos em parte, um uso racional. Porém, o que vem sendo
feito ainda é pouco. A grande questão é: o que fazer com esses resíduos para que não se acumulem
em aterros? Como converter esses materiais em receita?
Informações: (41) 3555-3217 – 4063-9626

1º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O 1º Congresso Nacional de Educação Ambiental, promovido pela Universidade Federal da Paraíba,
ocorrerá de 10 a 13 de junho, em João Pessoa, reunindo geógrafos, biogeógrafos, biólogos,
químicos, engenheiros, ecologistas, arquitetos, paisagistas e representantes de áreas afins.
O objetivo é divulgar práticas sustentáveis e tecnologias alternativas para conservação da
biodiversidade, com ética e justiça social. O tema central será "Educação para a sociedade
sustentável e saúde global".
O ambiente de discussões científicas, acadêmicas e técnicas do evento será fortalecido com a
realização simultânea do 3º Encontro Nordestino de Biogeografia.
Mais informações: gs_consultoria@yahoo.com.br ou telefone (83) 3243-7264.

ENCONTRO INTERNACIONAL PARA A EDUCAÇÃO APLICADA À CONSERVAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE
A Fundação Parque Zoológico de São Paulo realizará entre 27 e 29 de março, na capital paulista, o
Encontro internacional para a educação aplicada à conservação e sustentabilidade.
Igino Mercuri Posada, da Fundação Zoológico de Cali, na Colômbia, apresentará a palestra de
abertura “Educação ambiental e sustentabilidade”.
Carmen Linares, do African Safari, no México, falará sobre “Conservando com ações”. “Educação
ambiental: integrando gente à natureza” será o tema de Suzana Machado Padua, presidente do

Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê).
“Comunicação e educação ambiental” será abordado pelo jornalista Heródoto Barbeiro. “Escola da
Amazônia: educação para a conservação e sustentabilidade” será o tema de Edson Grandisoli, da
Fundação Ecológica Cristalino.
A palestra “A mediação nos zoológicos: o papel dos monitores na divulgação da ciência” será
proferida por Martha Marandino, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
O evento terá ainda mesas-redondas com temas como “Diferentes abordagens para educação
ambiental” e “Aplicabilidade dos projetos de educação ambiental”.
Mais informações: www.zoologico.sp.gov.br

CONCURSO TALENTOS VERDES
O Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF) está promovendo o concurso Green
Talents – The International Forum for High Potentials in Green Technologies.
O objetivo é selecionar jovens cientistas que se dedicam à busca e ao desenvolvimento de
tecnologias ambientais sustentáveis. As inscrições poderão ser feitas pela internet até o dia 31 de
maio.
Os 15 candidatos selecionados entre cientistas de todo o mundo, participarão, ainda em 2009, de
um programa de intercâmbio exclusivo na Alemanha, onde poderão fazer novos contatos e ampliar
suas redes de pesquisa.
Além de uma semana de viagens pela Alemanha – na qual poderão interagir com instituições e
empresas locais – os selecionados terão acesso a um diversificado programa cultural, a um
workshop com especialistas alemães e a um encontro com a patrona do concurso, a ministra da
Educação e Pesquisa do país, Annette Schavan.
Mais informações: www.research-in-germany.de/greentalents

CICLO DE SEMINÁRIOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS
De 15/4/2009 à 6/5/2009 - Mais informações: ineshita@usp.br
O Ciclo de Seminários sobre Políticas Públicas Ambientais será realizado nos dias 15 e 29 de abril e
6 de maio, no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP).
Os encontros discutirão a qualidade do ar nas metrópoles brasileiras, as representações sociais em
áreas periféricas de São Paulo e Paris e a questão da governança da água no Brasil.
No seminário “Qualidade do ar e políticas públicas socioambientais nas metrópoles brasileiras”, no
dia 15 de abril, o expositor será Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP.
No dia 29 de abril, o tema discutido será “Meio ambiente, desigualdades e representações sociais:
uma análise comparativa entre São Paulo e Paris”. Na ocasião serão apresentados os resultados da
pesquisa sobre desigualdades e representações sociais conduzida pelo sociólogo francês Serge
Paugam, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais.
Camila Giorgetti, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (Procam) da USP, também
apresentará seu trabalho sobre o nível de vulnerabilidade dos habitantes do Campo Limpo e do
Capão Redondo, na região Sul da cidade de São Paulo.
O terceiro seminário do ciclo, no dia 6 de maio, tratará da “Governança da Água no Brasil”. No
encontro serão abordados temas como a participação popular na gestão dos recursos hídricos, o
patrimônio aquático e a gestão das águas costeiras no Brasil.

SEMINÁRIO - ENERGIA EÓLICA II
PERSPECTIVAS, IMPLANTAÇÃO, INVESTIMENTOS E DESAFIOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA
NO BRASIL
13 de maio de 2009 - São Paulo
ABORDAGEM
Considerada a energia mais limpa do planeta, a eólica está disponível no Brasil em diversos lugares
com diferentes intensidades e é, indiscutivelmente, boa alternativa às energias não-renováveis.
Porém, há ainda grandes desafios para que empreendedores do setor eólico possam avançar na
produção de fontes novas sustentáveis: é preciso considerar os custos de produção, a viabilidade
econômica dos parques e os incentivos tributários que as transformariam em alternativas de
empreendimentos com perspectivas de longo prazo.
QUEM DEVE PARTICIPAR
Presidentes, diretores e gerentes de comercialização, regulação, planejamento, investimentos,
projetos, produção industrial, avaliações, desenvolvimento de negócios, operações, conservação de
energia, eficiência energética, energias renováveis e financiadoras, investidores, grandes
consumidoras de energia, governo e demais interessados.
PROGRAMAÇÃO
-

O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA EÓLICA NO BRASIL
MAPEAMENTO EÓLICO E PROJETO DE CENTRAIS EÓLICAS
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
VANTAGENS E DESAFIOS DA ENERGIA EÓLICA NA MATRIZ ENERGÉTICA
PRINCIPAIS PARQUES EÓLICOS IMPLEMENTADOS NO BRASIL
CUSTOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA LIMPA
DESAFIOS DA REGULAÇÃO DO SETOR
CONTRATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA PROVENIENTE DE ENERGIA EÓLICA

Solicite o Programa Completo pela Central de Atendimento
Inscrições e Informações: (11) 3513-9630

1º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
De 10/6/2009 à 13/6/2009
O 1º Congresso Nacional de Educação Ambiental, promovido pela Universidade Federal da Paraíba,
ocorrerá de 10 a 13 de junho, em João Pessoa, reunindo geógrafos, biogeógrafos, biólogos,
químicos, engenheiros, ecologistas, arquitetos, paisagistas e representantes de áreas afins.
O objetivo é divulgar práticas sustentáveis e tecnologias alternativas para conservação da
biodiversidade, com ética e justiça social. O tema central será "Educação para a sociedade
sustentável e saúde global".
O ambiente de discussões científicas, acadêmicas e técnicas do evento será fortalecido com a
realização simultânea do 3º Encontro Nordestino de Biogeografia.
Mais informações: gs_consultoria@yahoo.com.br ou telefone (83) 3243-7264.

1º SIMPÓSIO DE PROTEÇÃO DE PLANTAS
De 5/5/2009 à 7/5/2009
O 1º Simpósio em Proteção de Plantas será realizado entre os dias 5 e 7 de maio, em Botucatu (SP),
na Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Promovido pelo Curso de Pós-graduação em Proteção de Plantas, o evento é dirigido a estudantes,
pesquisadores e outros profissionais da área interessados nos principais avanços no conhecimento
da área de defesa fitossanitária.

No simpósio, especialistas de todo o país abordarão diversos temas que envolvem a pesquisa dentro
das diversas áreas de fitossanidade, como acarologia, entomologia, fitopatologia, nematologia e
tecnologia de aplicação.
“Mosca-negra dos citros”, “Indução de resistência contra doenças”, “Controle racional de plantas
daninhas em cana-de-açúcar”, “Aplicação aérea”, “Novas pragas da cultura do eucalipto e técnicas
de manejo”, “Pragas emergentes em cana-de-açúcar”, “Greening dos citros” e “Microscopia
eletrônica em fitossanidade” serão os temas abordados durante o evento.
Mais informações: www.fca.unesp.br/simprot

3º SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE SEQÜESTRO DE CARBONO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
De 14/4/2009 à 17/4/2009
A cidade de Foz do Iguaçu (PR) será sede, de 14 a 17 de abril, da terceira edição do Seminário
Brasileiro sobre Seqüestro de Carbono e Mudanças Climáticas, uma promoção conjunta dos
Institutos Ecoclima (PR) e Ecoar (SP) e da Universidade Positivo (PR), com apoio de Itaipu
Binacional.
O evento abordará temas relacionados ao cenário das mudanças climáticas no Brasil e à matriz
energética brasileira e sua vulnerabilidade frente às mudanças do clima, além dos desafios e
oportunidades do seqüestro e mercado de carbono no Brasil.
Entre as palestras previstas estão “O futuro do regime do clima: o que virá por aí?”, com Luiz Gylvan
Meira Filho, pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo
e “A conservação dos ecossistemas e a contribuição para mitigação das mudanças climáticas”, com
Thelma Krug, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Jefferson Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falará sobre “O registro das
variações de dióxido de carbono e metano nas amostras de gelo da Antártica e da Groenlândia”. O
Plano Nacional de Mudanças Climáticas será o tema do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc.
Mais informações: www.ecoclima.org.br

3º WORKSHOP USO E REUSO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
De 13/5/2009 à 14/5/2009
O 3º Workshop Uso e Reuso de Águas Residuárias será realizado nos dias 13 e 14 de maio no
auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP).
O evento tem como objetivo integrar a academia, o setor produtivo e órgãos ambientais para
debater a temática central “Usos e reusos de águas residuárias nas modalidades agrícola e florestal,
industrial e urbana e predial”.
Entre as palestras programadas estão “Aspectos relacionados à saúde pública na prática do reuso”,
com Robert Bos, da Organização Mundial da Saúde, “Aceitação pública ao uso de águas residuárias”,
com Wade Miller, diretor executivo da WateReuse Association, nos Estados Unidos, e “A experiência
mexicana do Vale do Mesquital”, com Blanca Elena Jiménez, da Universidade Nacional Autônoma do
México.
Mais informações: www.nupegel.usp.br/reuso2009

1º ENCONTRO METEOROLOGIA E SAÚDE - CPTEC / INPE - CACHOEIRA PAULISTA (SP)
Dia 30/5/2009
O 1º Encontro Meteorologia e Saúde, que ocorrerá no dia 30 de maio, em Cachoeira Paulista (SP),
no CPTEC (INPE) é promovido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O evento, cujo objetivo é apresentar a importância da integração destas ciências em benefício da
sociedade, será aberto por Carlos Frederico de Angelis, chefe da Divisão de Satélites e Sistemas
Ambientais do CPTEC.
“Poluição” será o tema apresentado por Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP). A palestra “Modelo brasileiro de clima e saúde (NBCS - Uma aplicação da
meteorologia na saúde pública)”, será apresentada por Micheline Coelho, do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet). “O ecossistema e doenças cardiovasculares” será o tema de Roque Saviolli,
do Instituto do Coração de São Paulo (Incor).
A palestra “Radiação ultravioleta e saúde” será apresentada por Simone Sievert, do CPTEC.
“Biomonitoramento e Poluição do Ar – Caracterização do Risco Ambiental no Vale do Paraíba” será o
tema de Rauda Mariani e Maria Paulete Martins, ambas do Inpe.
A mesa-redonda “Meio ambiente e saúde como suporte para políticas públicas” encerrará o evento.
Mais informações: http://www.cptec.inpe.br/~rwww/meteo_saude/.
Os interessados devem entrar em contato pelo telefone: (12) 3186-8545 ou pelo e-mail:
centro@cptec.inpe.br

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE DO GREENPEACE
Salvar o Planeta. É agora ou agora.
O Greenpeace está organizando diversas atividades na Semana do Meio Ambiente em todo o país.
Confira a agenda:
SÃO PAULO
Exposição "Salvar o Planeta. É agora ou agora."
Local: Bourbon Shopping Pompéia
Data : 02 a 07/06
Rua: Turiassú, 2100 - Pompéia
Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h - domingo, das 14h às 20h
No dia 05/06, às 19h30, haverá uma palestra sobre energias renováveis dentro da livraria cultura,
no shop. Bourbon Pompéia.
Palestra sobre transgênicos
Local: Parque da Água Branca
Dias: 30/05, das 8h às 13h e 31/5, das 9h às 13h
Evento organizado pela Associação da Agricultura Organica.
Exposição "Salvar o Planeta. É agora ou agora."
Local: Mercado Municipal
Rua: Cantareira, 306 – Parque Dom Pedro II
Data: 02 a 06/06, das 9h às 17h
No dia 05/06, às 15h, haverá uma palestra no Mercado Municipal sobre transgênicos com o
coordenador da campanha de transgênicos, Rafael Cruz.
Exposição de Oceanos
Local: Padi Dive Festival
Centro de Convenções do Centro Universitário Senac Campus Santo Amaro
Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823
Data: 05 a 07/06
No dia 06/06, às 10h, haverá uma palestra com a coordenadora da campanha de oceanos, Leandra
Gonçalves.
RIO DE JANEIRO
Exposição "Salvar o Planeta. É agora ou agora."
Local: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RIO
Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea - Rio de Janeiro
Data: 02 a 05/06, das 09h às 17h

PORTO ALEGRE
Exposição "Salvar o Planeta. É agora ou agora."
Local: Shoping Total
Data: 01 a 07/06
Dias de funcionamento: segunda a domingo
Horário: das 10h às 22h, domingo das 14h às 20h
Endereço: Av. Cristovão Colombo, 545, Floresta
BELO HORIZONTE
Exposição "Salvar o Planeta. É agora ou agora."
Local: Shopping Del Rey
Av Pres Carlos Luz, 3001 - Caiçara
Data: 03 a 06/06, das 10h às 22h
SALVADOR
Exposição "Salvar o Planeta. É agora ou agora."
Local: Shopping Iguatemi Salvador
Av. Trancredo Neves, 148, Caminho das Árvores – Salvador Bahia
Data: 03 a 07/06/2009
Horário: quarta a sexta, das 10h às 22h - domingo, das 14h às 20h
MANAUS
Exposição "Salvar o Planeta. É agora ou agora."
1/6 – Escola Concórdia ULBRA. Av. Solimões, 02. Conj. Residencial Andreazza Bairro Japiim II
2/6 – Escolas Nilton Lins. Av. Profº Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, Flores
3/6 – Escola Estadual Francelina Assis Dantas. Av M, 375 - Alvorada II
4/6 – Parque Samaúma – Núcleo 5 do Bairro Cidade Nova, Zona Norte
5/6 – Parque Samaúma – Núcleo 5 do Bairro Cidade Nova, Zona Norte
7/6 – Parque Ponte dos Bilhares – 17h às 20h

WORKSHOP: USO AGRÍCOLA DE LODO DE ESGOTO
O workshop Uso agrícola de lodo de esgoto: avaliação após a resolução 375 do Conama” será
realizado nos dias 19 e 20 de maio, em Campinas(SP).
O evento é promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, pela
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios e pelo Instituto Agronômico.
O objetivo é realizar um levantamento do estado atual das pesquisas sobre lodo de esgoto no Brasil,
dos problemas encontrados na aplicação da Resolução 375 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) e identificar demandas de estudo até sua revisão. Será promovida uma discussão da
norma e serão apresentados estudos de caso.
“Normalização de uso agrícola de lodo de esgoto na experiência da Austrália”, “Visão geral do uso
de lodo na agricultura”, “Visão geral da Resolução 375 do Conama”, “Nitrogênio na Resolução 375
do Conama” e “Metais pesados na Resolução 375 do Conama” serão alguns dos temas abordados.
Mais informações: www.iac.sp.gov.br/lodo

SEMINÁRIO GOVERNO E SOCIEDADE A CAMINHO DA ELIMINAÇÃO DOS HCFCs
- Promoção: Ministério do Meio Ambiente
- Local: Auditório do Edifício Marie Prendi Cruz SEPN 505, Bloco b, Brasilia DF
- Data do evento: 05/05/2009 - Data de término do evento: 05/05/2009

WORKSHOP - RESERVAS LEGAIS: EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA E GESTÃO
UTILIZANDO O MECANISMO DE COMPENSAÇÃO
- Data do evento: 25 e 26 de junho de 2.009
- Local: Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA/EESC/USP), situado no km 13 da
rodovia Domingos Innocentini, município de Itirapina (SP), distante cerca de 25km do Campus 1 da
USP, no centro da cidade de São Carlos.
- Informações: http://www.shs.eesc.usp.br/workshoprl/index.html
A conservação da natureza em terras privadas associada às estratégias de proteção em áreas
públicas é uma necessidade cada vez mais reconhecida, particularmente em regiões caracterizadas
por paisagens fragmentadas, com longo histórico de ocupação agropecuária e predominância de
propriedades sob domínio particular.
No Brasil, a chamada “Reserva Legal” – instrumento estabelecido pelo Código Florestal (Lei no
7.441 de 1965) com a finalidade de garantir o uso sustentável dos recursos naturais, conservar
biodiversidade e processos ecológicos - pode ser um bom instrumento de conservação da
biodiversidade na área rural. No entanto, para alguns, este instrumento limita o uso da propriedade
rural, sendo foco de discussão entre proprietários, governos e setores da sociedade ligados à área
ambiental.
Estratégias de gestão florestal devem equacionar, por um lado, a urgente necessidade de
conservação de remanescentes naturais e recuperação de áreas importantes para manutenção de
fluxos biológicos e proteção dos recursos hídricos e, por outro, o conflito de interesses entre os
atores sociais envolvidos.
A fim de promover a redução do conflito de interesses, a atual legislação brasileira permite a
averbação de Reservas Legais fora dos limites das propriedades, ou seja, em outros imóveis rurais
do mesmo proprietário ou mesmo em terras de terceiros, desde que respeitados alguns quesitos
bastante genéricos para a alocação dessas reservas (“mesma bacia hidrográfica” ou “proximidade
com outra Reserva Legal, área de preservação permanente, unidade de conservação ou outra área
legalmente protegida”, por exemplo). Tal estratégia – denominada como “mecanismo de
compensação de reservas” ou, simplesmente, “mecanismo de compensação” – pode ser
interessante, posto que os fluxos de fauna, fauna e água não respeitam limites de propriedades.
Alguns estados brasileiros já estão adotando o mecanismo de compensação entre suas estratégias
no contexto da gestão florestal. Entretanto, pouco se sabe a respeito das vantagens e desvantagens
da adoção desse mecanismo, tanto do ponto de vista técnico (definição de critérios para localização
das Reservas Legais considerando aspectos como a conservação da biodiversidade, do solo e da
água) quanto do ponto de vista político-institucional (custos, arranjos institucionais, etc.).
A idéia de realizar o workshop “Reservas Legais: experiências e perspectivas de pesquisa e gestão
utilizando o mecanismo de compensação” surge nesse contexto. O evento será um espaço para
reunir profissionais envolvidos com o tema a fim de discutir as experiências em andamento no país
e os caminhos para a adequada aplicação do mecanismo de compensação, identificar práticas bem
sucedidas e aprimorar os critérios e procedimentos técnicos para a promoção da
conservação/recuperação dos atributos ambientais no meio rural, notadamente os recursos
hídricos, o solo e a biodiversidade.
Objetivos:
- Reunir profissionais envolvidos com o tema da compensação das Reservas Legais para trocar
experiências.
- Discutir procedimentos técnicos, aspectos normativos e critérios para a compensação visando a
promoção da conservação da biodiversidade, dos solos e da água no meio rural.
- Divulgar as boas práticas e ampliar o conhecimento sobre o tema.
- Identificar os aspectos onde a universidade pode dar sua contribuição (por meio de atividades de
pesquisa e extensão) para o aprimoramento da aplicação do mecanismo de compensação de
Reservas Legais.
Público alvo:
- Pesquisadores;
- Técnicos e gestores de órgãos públicos;
- Profissionais autônomos ou de empresas de consultoria na área de adequação ambiental de
propriedades rurais;

- Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público;
- Estudantes;
- Demais profissionais interessados no tema.
Realização:
- NEPA - Núcleo de Estudos de Política Ambiental
- PPG-SEA - Programa de Pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental
Apoio:
-

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
USP
Faculdade de Engenharia de São Carlos
Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada - CRHEA/EESC/USP
Outros

SEMINÁRIO / DEBATE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM SETORES SINDICAL E EMPRESARIAL
6 e 8 de maio em Salvador/BA
Local: IMA - Instituto do Meio Ambiente (BA)
Rua Rio São Francisco,1 – Monte Serrat - CEP- 40.425-060
Tel: 3117 1200 - www.ima.ba.gov.br
O evento é uma iniciativa da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) e está sendo promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Secretaria
de Meio Ambiente (Sema), através do Instituto de Meio Ambiente (IMA). As inscrições podem ser
realizadas pelo telefone (71) 3115-9804 - falar com Isis, ou pelo e-mail
seminarionacionalea@gmail.com
A proposição de um canal de diálogo com os setores sindical e empresarial para debater suas ações
de educação ambiental está entre os principais objetivos do seminário Desafios e Perspectivas da
Educação Ambiental no Setor Empresarial e Sindical a ser realizado nos dias 6 e 8 de maio em
Salvador/BA.
Promovido pela Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o
fórum de debates vai também discutir uma proposta normativa de regulação do Artigo 3º da Lei
9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental.
A gerente de Projetos do Departamento de Educação Ambiental (DEA) do MMA, Mônica Serrão,
explicou que o seminário tem entre seus objetivos o oferecimento de subsídios ao Conselho
Nacional de Meio Ambiente à elaboração de uma resolução sobre educação ambiental.
Segundo ela, além deste objetivo, a realização do seminário é importante porque traz para um
mesmo fórum o debate sobre responsabilidade socioambiental e a questão do licenciamento "e é
importante marcar a diferença entre as duas questões", disse.
Durante três dias, os participantes do encontro estarão empenhados em encontrar formas que
facilitem a socialização dos resultados das experiências e debates sobre as práticas de Educação
Ambiental realizadas pelos setores empresarial e sindical.
Também estarão definindo, com os movimentos sociais e sindical, a atuação na democratização dos
debates socioambientais e na construção da Educação Ambiental no contexto de políticas públicas
de licenciamento ambiental e as relações público/privado na atual conformação socioeconômica.
Vão também debater as implicações públicas da lógica de projetos e de empreendimentos privados
com promotores e indutores de ações socioambientais.
Informações: IMA - Instituto do Meio Ambiente (BA)

R-ENERGY – EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
17 a 19 de junho de 2.009 – Parque Anhembi – São Paulo

R-energy – é o evento em que a indústria global apóia as inovações energéticas nacionais. R-energy
é a primeira iniciativa global que oferece uma completa rede de congressos e feiras em todo o
mundo dedicado ao setor das energias renováveis.
Cada edição de R-energy é de caráter local, porém oferece informação e inovação globais aos
mercados locais, ao invés de exigir a estes mercados que busquem o mercado global.
R-energy é o evento de negócios mais completo e especifico dirigido ao setor das energias
renováveis.
Informações: http://brasil.r-energy.info/pt/

SEMINÁRIO DISCUTE VANTAGENS E DESAFIOS DA ENERGIA EÓLICA
No dia 26 de novembro de 2.008 será realizado em São Paulo o Seminário "Energia Eólica:
Vantagens e Desafios da Inserção de Fonte Limpa de Energia na Matriz Energética do Brasil". O
Evento tem como objetivo estimular a discussão sobre a aplicabilidade da energia eólica, os desafios
e experiências de executivos que já atuam neste mercado e proporcionar a troca de informações
entre os principais players do setor.
Na agenda estão previstas as discussões:
•
•
•
•
•
•

Cenário mundial de energia eólica e as projeções em longo prazo
Principais etapas para um projeto de central eólica
Vantagens e desafios da energia eólica na matriz energética
Dificuldades encontradas no ambiente regulatório do Brasil
Principais parques eólicos implementados no Brasil
Financiamento de projetos e custos para produção de energia limpa

Inscrições e Informações: (11) 3079-9891 / 3078 - 2471 / 3079-8807

I SEMINÁRIO - RECICLAGEM LIXO TECNOLÓGICO
31 de outubro - das 14 às 21 hs - CURITIBA - PR
Soluções para o problema do lixo tecnológico.
Legislação e responsabilidade legal.
Contaminação pelo lixo tecnológico.
Projetos sociais que transformam lixo em lucro.
Futuro da reciclagem no setor.
INFORMAÇÕES: (41) - 3555-3217 - 4063-9626 - www.tmkmarketing.com

20º SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL - www.plantasmedicinais.unifesp.br
As inscrições para apresentação de trabalhos no 20º Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, que
ocorre de 16 a 19 de setembro de 2.008, em São Paulo, estão abertas até 15 de maio.
O evento, que será realizado junto ao 10º Congresso Internacional de Etnofarmacologia, contará
com renomados palestrantes do Brasil e do exterior, que abordarão os diversos temas que envolvem
a pesquisa com plantas medicinais, como a agronomia, botânica, química, etnofarmacologia e
farmacologia.
Haverá ainda sessões especiais que discutirão em profundidade os gêneros Baccharis, Cordia,
Erythrina, Maytenus, Mikania e Phyllanthus, nas quais serão conhecidas diferentes fases dos
estudos com tais gêneros, desde aspectos botânicos e etnofarmacológicos até os estudos
toxicológicos e clínicos, quando existentes.
A promoção é do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

ENCONTRO VAI DISCUTIR POLÍTICA NACIONAL DE PRODUTOS NÃO-MADEIREIROS
O Ministério do Meio Ambiente, em parceria com os ministérios do Desenvolvimento Agrário e do
Desenvolvimento Social, promove de 15 a 18 de julho em Brasília (DF) um seminário nacional sobre
a política nacional para o desenvolvimento de mercados sustentáveis e a agregação de valor às
cadeias de produtos originados da sociobiodiversidade. Em outras palavras, os PFNM - Produtos
Florestais Não Madeireiros.
Participam pesquisadores e representantes de agricultores familiares, de povos e comunidades
tradicionais, de órgãos governamentais e não-governamentais e do setor empresarial indicados em
seis seminários regionais promovidos desde 2007.
Informações: http://www.gta.org.br/noticias_exibir.php?cod_cel=2384

CURSO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR
SALÃO CLIMARIO
11 de junho de 2008 das 08h30 às 17h30
Inscrições e Informações: (11) 3361-7266 r. 144 (Thais Felip – DASOL-ABRAVA)
CONTEXTO
No Rio de Janeiro já é lei. Desde o início de 2008, a Lei 5.184/08 obriga que prédios públicos do
estado utilizem energia solar para aquecimento de água em suas dependências. Trata-se do
Programa Estadual de Eficiência Energética instituído por decreto assinado pelo governador Sérgio
Cabral.
Ainda em 2008 existe a grande possibilidade da aprovação de lei que torna obrigatório o uso dos
aquecedores solares em todas novas edificações da cidade do Rio de Janeiro,por iniciativa da
Vereadora Aspásia Camargo.
Diante deste contexto surge a necessidade de se organizar ações e atividades para trazer
conhecimento e informações aos projetistas e planejadores do Estado do Rio de Janeiro no tema
aquecimento solar.
Informações: http://www.cidadessolares.org.br/climario.php

I FÓRUM INTERNACIONAL COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Nos dias 11 e 12 de junho, Brasília será sede do I Fórum Internacional de Comunicação e
Sustentabilidade – organizado pela empresa Atitude Brasil. O I Fórum Internacional de
Comunicação e Sustentabilidade visa promover o diálogo e o entendimento entre setores público,
privado e a sociedade civil com o objetivo de
assegurar a compreensão do conceito da sustentabilidade em seu significado mais amplo e o papel
contemporâneo e estratégico da comunicação neste processo de mudança cultural nos sistemas
político, econômico e social.
Estarão em pauta no Fórum, a importância da "Carta da Terra" e o papel da comunicação na sua
divulgação para que os seus princípios sejam colocados em prática, além da coerência na
comunicação e no marketing e a redefinição de valores das empresas para posterior divulgação das
ações socioambientais.
E para discutir o futuro dos negócios e outros assuntos ligados ao tema, o Fórum terá um formato
diferente. As mesas de discussões terão o modelo de um Talk Show - com a participação efetiva dos
450 convidados. Entre os palestrantes estarão os prêmios Nobel da paz Rajendra Pachauri (2007) –
este pela primeira vez no Brasil - e Muhammad Yunus (2006).
Dois mil estudantes universitários 200 professores universitários acompanharão as palestras em
tempo real através de um telão instalado no auditório do Clube do Exército. Eles terão a
possibilidade de encaminhar perguntas aos palestrantes.

A proposta do I Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade é colocar em pauta o tripé
do conceito de sustentabilidade (eqüidade social, prudência ecológica e dinamização da economia) e
como a comunicação pode ajudar na sua difusão.
A AIESEC é parceira na divulgação promoverá a Rota AIESEC pela sustentabilidade: um stand móvel
que vai percorrer 9 capitais e 12 universidades, com o objetivo de propor discussões sobre
sustentabilidade por meio de games, além de divulgar o Fórum.
Mais informações nos sites: www.comunicacaoesustentabilidade.com e www.aiesec.org.br

2ª SEMANA DO MEIO AMBIENTE - 01 A 05 DE JUNHO DE 2.008 - SÃO PAULO
A importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia será o
assunto em debate na segunda edição da Semana do Meio Ambiente, evento promovido pelo
Instituto Butantan e pela Rádio Eldorado de 1º a 5 de junho, na capital paulista.
A programação terá o seminário Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia, em que diversas palestras abordarão o grau de degradação da floresta amazônica e as
medidas que vêm sendo adotadas para conter esse processo.
Assuntos de interesse relacionados à região estarão em pauta como “A vida e a saúde das
comunidades ribeirinhas”, “A preservação dos recursos hídricos”, “O papel das instituições
governamentais e da sociedade organizada na região”, “Avaliação dos processos de desmatamento
e projetos para o meio ambiente” e “As possibilidades de desenvolvimento sustentável”.
Haverá também o Festival Cultural da Amazônia no Butantan, com oficinas de mosaico ministradas
pela artista plástica Claudia Sperb, além de artesanatos, demonstrações de danças e músicas. O
evento é gratuito e aberto ao público.
Mais informações: www.butantan.gov.br/semanadomeioambiente

3º WORKSHOP CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DE PLANTAS DE CERRADO E MATA ATLÂNTICA
O 3º Workshop Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade de Plantas de Cerrado e Mata
Atlântica: Diversidade Química e Prospecção de Bioprodutos ocorrerá nos dias 7 e 8 de julho, em
Araraquara (SP).
A promoção do workshop, que terá participação de pesquisadores do exterior, é do Instituto de
Química (IQ) da Universidade da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Araraquara.
O evento comemora os dez anos de atividades de pesquisa em Química de Produtos Naturais do
Núcleo de Bioensaios, Biossíntese e Ecofisiologia de Produtos Naturais (NuBBE), do IQ da Unesp,
laboratório referência nacional e internacional na área de produtos naturais.
Mais informações: www.nubbe.iq.unesp.br/workshop/index.htm

1º FÓRUM INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E COMUNICAÇÃO
Os ganhadores das duas últimas edições do Prêmio Nobel da Paz Mohammad, Yunus e Rajendra
Pachauri, participarão do 1º Fórum Internacional de Sustentabilidade e Comunicação, que será
realizado nos dias 11 e 12 de junho de 2.008, em Brasília.
Além dos convidados estrangeiros, participarão do encontro o ministro da Secretaria Especial de
Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, e o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho.
O objetivo do evento é discutir, trocar experiências, buscar caminhos e democratizar as informações
ligadas ao tema “Sustentabilidade”, a fim de promover uma mudança de conduta da sociedade. O
evento ocorrerá no Hotel Brasília Alvorada Tropical, das 9 h às 18h30.
Os organizadores esperam a participação de 3 mil estudantes universitários de todo o país, que
acompanharão as discussões em tempo real. Além da participação virtual, haverá uma programação
especial com debates, apresentações culturais e shows. - Informações: (11) 3815-6400.

SIMPÓSIO SOBRE BIOMAS COSTEIROS E MARINHOS
O 1º Simpósio sobre Biomas Costeiros e Marinhos será realizado de 12 a 16 de dezembro, em
Salvador, para discutir a situação da exploração de recursos naturais ao longo do litoral brasileiro.
Segundo os organizadores, o foco estratégico do evento será a busca de “soluções e de
alternativas que minimizem os impactos ambientais e, ao mesmo tempo, apontem para um
horizonte ambientalmente menos degradante”.
Especialistas, pesquisadores, dirigentes públicos e representantes do setor privado e do terceiro
setor debaterão o tema de forma a alavancar possibilidades concretas de superação dos
problemas que afetam os biomas.
Recursos hídricos, desenvolvimento regional sustentável, geração de energia elétrica, ecoturismo
como alternativa para o desenvolvimento regional e o papel dos agentes financiadores no
desenvolvimento sustentável nos domínios dos biomas costeiros e marinhos são alguns dos temas
que serão discutidos.
Mais informações: www.biomasbrasileiros.com.br

6º ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
O 6º Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib) ocorrerá nos dias 28, 29
e 30 de novembro, em Florianópolis (SC). A temática geral do evento será “A política científica e
os desafios da sociedade do conhecimento”.
O encontro, promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da
Informação (Ancib), em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pretende
reunir pesquisadores e alunos de todo o país ligados aos Programas de Pós-Graduação em Ciência
da Informação, além de outros interessados e profissionais que se dedicam à pesquisa no campo
da informação.
Fonte: Agência FAPESP
Mais informações: www.ancib.org.br

SEMINÁRIO: "OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NO MERCADO DE CRÉDITOS DE CARBONO" DATA: 09 DE NOVEMBRO - LOCAL: SÃO PAULO
A comercialização de créditos de carbono já representa uma fonte expressiva de receita para
diversas corporações no Brasil, além de gerar para o mercado avanços tecnológicos. O Seminário
poderá habilitar tecnicamente empresas, entidades e consultores a participar deste novo mercado,
que pode gerar resultados significativos, com aportes reduzidos de investimentos.
A InterNews reúne alguns dos principais especialistas sobre esta nova oportunidade de negócios
permitindo um melhor conhecimento dos procedimentos mais simples, porém necessários, para
desenvolvimento de projeto permitindo o acesso ao mercado de comercialização de créditos de
carbono.
A demanda por crédito de carbono de empresas e agências nos países desenvolvidos assumiu
crescimento exponencial desde a homologação internacional do Protocolo de Kioto em fevereiro
passado. O volume de créditos negociado em 2004 já havia registrado aumento de 38%, em
relação ao ano anterior, segundo relatório divulgado em maio passado pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BIRD).
Este mercado incipiente de venda de créditos atingiu US$ 600 milhões em 2004, com a retirada do
equivalente a 107 milhões de toneladas de CO2. A Ásia foi responsável por 45% da venda de
créditos, seguida pela América Latina, com a 35% do mercado, segundo o BIRD. O governo
brasileiro estima que o país será responsável por 10% das vendas mundiais de créditos até 2012.
O Protocolo de Kioto determina que os países desenvolvidos reduzam a emissão de gases
causadores do efeito estufa (GHG). Estes países podem promover a redução fora de seu território,
ou seja, nos países em desenvolvimento. O Seminário InterNews irá mostrar como implementar
um projeto, proceder a sua validação, financiar a sua execução e negociar o crédito carbono.
Serão ainda apresentados estudos de casos de empresas que já percorreram todo o caminho para
obter expressivos resultados com esta nova oportunidade de negócios.

Este seminário visa discutir as oportunidades desse mercado que em 2004 atingiu US$ 600
milhões de venda de créditos e a tendência é aumentar. Serão discutidos temas como viabilização
do projeto, validação, negociação, financiamento e também será feito um panorama geral do
mercado. Além disso serão apresentados dois cases de sucesso, um da Companhia Siderúrgica de
Tubarão que viabilizou a co-geração de energia elétrica a partir da recuperação do gás de aciaria,
e outro da Sadia, que estruturou um projeto na área de suinocultura.
PROGRAMA
08h30 — Recepção e credenciamento
09h00 — Projeto de crédito de carbono (MDL): etapas do processo e validação
Samuel Barbosa - Diretor
DNV Certificadora
09h45 — Implementando o projeto em sua empresa
Marco Antônio Fujihara - Diretor de Sustentable Business Solutions Pricewaterhouse Coopers
10h30 — Coffee break
10h45 — Exigências e retorno esperado dos projetos MDL
Marcelo Alexander - Consultor - Econergy
11h30 — A importância do seguro para os projetos de Crédito de Carbono
Lenira Leão - Diretora
Ative Consultoria e Corretora de Seguros
12h15 — Almoço
14h00 — Como financiar o seu projeto de crédito de carbono
Antônio Lombardi - Agente Financeiro - Banco Real
14h45 — Como comercializar crédito de carbono
Compras por empresas estrangeiras
Aquisições por agências governamentais
Banco de Projetos da BM&F
Virgilio Gibbon
Coordenador do Projeto de Implantação do Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões
BM&F - Bolsa de Mercados e Futuros
15h30 — Coffee break
15h55 — Perspectivas do mercado de crédito de carbono
Luiz Gylvan Meira Filho
Professor do IEA (Instituto de Estudos Avançados) da USP
16h35 — Estudos de casos
Projeto de MDL: Co-geração de energia elétrica a partir da recuperação do gás de aciaria
Engo Tsutomu Morimoto
Especialista em Meio Ambiente
CST- Companhia Siderúrgica de Tubarão
Programa 3S - Suinocultura Sustentável
Meire de Fátima Ferreira
Coordenadora de sustentabilidade
Sadia S/A
18h00 — Encerramento
INFORMAÇÕES
Data - 9 de novembro de 2005
Local - Mercure Paulista Hotel
Rua São Carlos do Pinhal, 97
Bela Vista, São Paulo, SP
Horário - 8h30 às 18h00
INSCRIÇÕES
Através dos telefones 0800-177 707 ou (11) 3751-3430, pelo fax (11) 3751-3468, pelo e-mail
atendimento@internews.jor.br informando seu nome, cargo, empresa, endereço, telefone, fax ou
on-line, no site da InterNews, em http://www.internews.jor.br

3º WORKSHOP BRASIL E JAPÃO EM ENERGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
O 3º Workshop Brasil e Japão em Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ocorrerá
de 23 a 25 de novembro, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São
Paulo.
O encontro pretende refletir sobre programas dos dois países na área de energia, biomassa, meio
ambiente, sustentabilidade e tratamento de resíduos sólidos e líquidos.
Segundo os organizadores, o objetivo é abrir novos canais de cooperação internacional de
interesse estratégico entre instituições japonesas e brasileiras.
Mais informações: http://www.cori.unicamp.br/BrasilJapao3

ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRE A NATUREZA – de 2 a 8 de novembro de 2005, em
Fortaleza, Ceará
A primeira versão do ocorreu de 9 a 15 de novembro de 2003, na cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil,
sede permanente do mesmo. A segunda ocorrerá de 2 a 8 de novembro de 2005 e,
seqüencialmente, nos anos ímpares no mesmo período, tendo como objetivo geral discutir sobre as
questões do desenvolvimento sustentável a nível intercontinental, globalizado como célula única,
viva e que depende da conectividade de seus elementos no tempo e no espaço, para não quebrar a
cadeia do ciclo da vida, contribuindo para a proteção dos seres vivos na Terra, a partir de oração,
devoção e ação daqueles que tem compromisso social e ambiental, para fazer o MUNDO RESPIRAR
MELHOR. Discutir-se-ão diferentes temas como terra, água, ar, flora e fauna.
O formato técnico-científico (cursos, conferências, mesas redondas, simpósio, tribuna livre da
natureza, apresentação de casos, oficinas de trabalhos e fórum de lideres); eco arte cultura, feira,
ecoturismo e esporte natureza, com uma visão sistêmica das ações socioambientais permite, em
seus diversos temas, que técnicos de áreas multidisciplinares possam apresentar através de seus
trabalhos específicos as diversas formas de interdependência existentes entre os reinos animal,
vegetal e mineral, bem como as relações intercontinentais dos fenômenos da natureza.
As inscrições podem ser feitas na sede do O2 (Av. Santos Dumont, 7700 - térreo, Bairro Dunas,
Fortaleza, Ceará, Brasil), ou via Internet pelo http://www.o2.org.br
Mais informações no site http://www.o2.org.br
Telefone: 85- 3262.1559 - Fax: 85- 3262.1175 - e-mail: o2@o2.org.br

III CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, DE 17 À 20 DE OUTUBRO DE 2005, NO NOVO
CENTRO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
O Estado de Santa Catarina foi escolhido para sediar o III Congresso Brasileiro de Agroecologia que
acontecerá no período de 17 à 20 de outubro de 2005, no novo Centro de Eventos da Universidade
Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. A expectativa é que participem de 2 a 3 mil
congressistas de vários estados brasileiros e também de países do Mercosul, envolvendo
pesquisadores, professores, estudantes e agricultores. Neste ano, a novidade é que o congresso
pretende também atrair os consumidores e o público em geral.
Um dos pontos altos do evento serão as plenárias e para tanto serão convidados especialistas,
personalidades e expoentes na área ambiental e agroecológica nacional e internacional, entre eles:
Leonardo Boff, João Pedro Stédile, John Wilkinson, Pat Mooney, Miguel Rosseto, Martinez Allier,
Pinheiro Machado, Vandana Shiva e outros.
Maiores informações: http://www.agroecologia2005.ufsc.br

I CONGRESSO BRASILEIRO DE JORNALISMO AMBIENTAL - 12 a 14 DE OUTUBRO - SANTOS - SP
O I Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental será realizado entre os dias 12 e 14 de outubro
deste ano, no SESC Santos, no litoral sul do Estado de São Paulo.
O evento terá uma dinâmica de seminários, painéis e oficinas sobre temas variados como:

“Formação em Jornalismo Ambiental”, “Financiamento das Mídias Ambientais” e “Empresas e
Comunicação Ambiental”. Vai contar ainda com oficinas de fotografia, vídeos ambientais, direito e
jornalismo ambiental, além de visitas técnicas.
O evento é uma realização da Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais, do Núcleo Paulista de
Jornalistas Ambientais, do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul (NEJ/RS) e da Agência
Envolverde, com o apoio de vários patrocinadores, entre os quais o SESC, a CAVO e a Ecomídias,
entre outros.
As inscrições custam R$ 100,00 (desconto de 50% para estudantes e associados do SESC e das
Redes Paulista e Brasileira de Jornalistas Ambientais e membros do Núcleo de Ecojornalistas do Rio
Grande do Sul).
Detalhes no site http://www.jornalistasambientais.com.br

SEMINÁRIO VAI DISCUTIR LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO URBANO
Com o apoio da Associação Brasileira de Entidades Ambientais, Ministério do Meio Ambiente e
Associação Brasileira do Ministério Público, a AlphaVille Urbanismo S.A. promove o seminário
técnico "Licenciamento Ambiental para Empreendimentos Urbanísticos", de 29 a 30 de setembro,
aberto ao público mediante inscrições.
Nas últimas duas décadas a legislação ambiental no Brasil passou por um importante processo de
evolução, que resulta hoje em um dos mais completos instrumentos de regulamentação do mundo.
Embora responsável pela eliminação de muitas práticas inadequadas, historicamente aceitas como
normais, esta evolução tem gerado conflitos no processo de desenvolvimento das áreas urbanas.
Fatores como ambigüidades legais, falta de isonomia na interpretação das leis e carência de
estrutura por parte dos órgãos ambientais, estabelecem um contraste entre legislação rigorosa e
limitação de recursos para a sua gestão.
Tal descompasso acaba por resultar em conflitos que atingem, simultaneamente, poder regulador,
empreendedores e a sociedade em geral. Outro reflexo é a complexidade dos procedimentos de
licenciamento ambiental. Este cenário de indefinição tem sido motivo de grande insegurança para
empreendedores e órgãos públicos, gerando, via-de-regra, atrasos e prejuízos para os
empreendimentos, sejam eles públicos ou privados.
Visando fomentar o debate entre sociedade civil, empreendedores e poder público, o seminário tem
por objetivo gerar subsídios e identificar alternativas mais eficazes de gestão ambiental e
contribuir para a sustentabilidade ambiental de projetos urbanísticos, públicos e privados.
A programação inclui uma série de palestras, debates e mesas-redondas, com a participação de
autoridades das esferas pública e privada. O seminário é dirigido a universidades, entidades de
pesquisas, empresas e profissionais do setor imobiliário e de urbanismo, além de profissionais de
órgãos governamentais, de entidades não-governamentais e empresas privadas que atuam na
questão ambiental, e demais interessados.
Informações completas sobre a programação estão disponíveis no site www.alphaville.com.br
Seminário - dias 29 e 30 de setembro
Local: Centro de Convenções Milenium (Edifício Sede do Secovi)
R. Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana - São Paulo - SP
Inscrições: R$ 50,00 e R$ 25,00 (estudantes)
Informações: tel: (11) 4197-1921 ou pelo e-mail: fabio@alphaville.com.br
Tel: 11-3667-9136, 3667-4065 - e-mail: clara@claracomunicacao.com.br

2ª TURMA DO CURSO GESTÃO AMBIENTAL & DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PLANTAS
INDUSTRIAIS
23 de setembro em São Paulo - SP Tópicos que serão abordados
Direito Ambiental
Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal da Empresa.
Licenciamento & Legislação

O Novo Licenciamento Ambiental do Estado de São Paulo
Resíduos Sólidos
Como adotar estratégias para reutilizar resíduos como co-produto, minimizando custos e
garantindo a destinação ambientalmente adequada
Certificações
Como aproveitar de forma direta suas conquistas: SGA, PDCA, ISO 14000, SA 8000
Melhores práticas na análise de processos ambientais
Metodologias e técnicas de avaliação de resultados
Redução de custos e ganhos financeiros gerados pela análise de riscos
Questões da responsabilidade quando da contratação de empresas ou serviços
Relação entre conscientização ambiental do cliente e gestão compartilhada
A importância dos órgãos ambientais na validação de rotinas e procedimentos.
PRAC - Programa de Responsabilidade Ambiental Compartilhada
Seguro Ambiental
Conheça e saiba quem, como e quais as exigências para sua contratação
Palestrantes:
Dr. Luiz Carlos Aceti Júnior, Advogado, Consultor de Empresas, Professor de Pós-Graduação e
Graduação em Direito e Legislação Ambiental e André Luis Saraiva, Vice-Diretor de Meio Ambiente
da ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Coordenador do GT / Baterias
Industriais no CONAMA - MMA / Revisão da Resolução 257 Gerente de Desenvolvimento Ambiental
da Newpower - Baterias Industriais Marca Fulguris e Carlos Cures, Engenheiro naval, sócio diretor
da Global Risk, consultor na área de seguros e gerenciamento de riscos
INFORMAÇÕES GERAIS, INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES: (11) 6221.8406 ou 6221.7972

USP E FUNDAÇÃO ALPHAVILLE REALIZAM A III SEMANA DO MEIO AMBIENTE, EM SÃO PAULO
São Paulo, 03 de setembro de 2.005 - A USP e a Fundação Alphavillle irão realizar a III Semana do
Meio Ambiente, na capital paulista, no período de 11 a 16 de setembro, das 9 hs às 21 hs, no
campus da USP, Butantã. A entrada é franca. A programação completa está no site:
www.cepa.usp.br
A Semana é patrocinada pela AlphaVille Urbanismo e pela Universidade de São Paulo (USP), com
realização da Fundação AlphaVille, Comissão de Problemas Ambientais da USP (Cepa), Associação
Xavante Warã e Prefeitura do Campus da USP.
A meta do evento é mostrar soluções práticas e discutir iniciativas da universidade, de
comunidades, ONGs e poder público, que efetivamente estão contribuindo para o desenvolvimento
sustentável.
Sob o tema “O Nosso Ambiente”, a terceira edição da Semana do Meio Ambiente da USP chega
renovada. O evento amplia o espaço para apresentação de experiências práticas de mudanças sócioambientais, que podem ser aplicadas em situações diversas. “O objetivo é ir além do discurso e
mostrar aos participantes que a luta pela preservação começa no nosso próprio espaço”, explica a
coordenadora de Meio Ambiente da Fundação AlphaVille, Luciana Lopes.
Cerca de 15 mil visitantes deverão circular pelo mega evento, que traz um variado leque de
atividades e atrações, entre mesas-redondas, palestras, apresentações de música e dança, oficinas,
mostra de vídeos, feiras de artesanato sustentável e de livros, além de exposições. Além da Corrida
de Toras, na Av. 23 de maio, no domingo, 11/09 – evento que marcará a abertura - cinco principais
temas, um para cada dia, foram eleitos para nortear a vasta programação no campus. São eles:
Cultura e Meio Ambiente (12/09),
Ambiente Urbano (13/09),
Educação Ambiental (14/09), Cultura Indígena (15/09) e
Protocolo de Kyoto no Brasil (16/09).
A programação de debates inclui assuntos ambientais de maior urgência – como Protocolo de Kyoto
e gestão ambiental, entre outras reflexões significativas do atual quadro ambiental. No total, sete
mesas redondas, uma a cada dia, levarão à USP pesquisadores de referência nacional e

internacional.
O professor e doutor Aziz Nacib Ab´Saber, um dos mais importantes geógrafos e ambientalistas do
país, está entre os destaques, no dia 16/09, das 19h às 21h.
Os debates acontecem no Anfiteatro Camargo Guarnieri. Em paralelo, o Anfiteatro sediará também a
Mostra de Vídeos.
Na Praça do Relógio, uma oca Xavante, construída por indígenas especialmente para a ocasião,
abrigará o espaço para diálogos, denominado “Ecos da Oca”. A atividade trará ao público
experiências que deram certo em diversas regiões do país, permitindo a interação por meio de
perguntas e respostas, intermediadas pelos convidados. Com duração média de uma hora, os
diálogos têm por objetivo estreitar a relação entre o conhecimento acadêmico científico e a cultura
popular.
A Feira de Artesanato Sustentável e Economia Solidária destina-se à exposição e comercialização
de produtos confeccionados por comunidades que encontraram na natureza uma alternativa de
geração de renda.
Beleza e arte se apresentam em bijouterias, cestarias, tecelagem, utensílios e objetos de
decoração. Uma tenda de 350 m² abrigará 30 comunidades expositoras, entre elas a Cooperativa
Esperança – grupo de mulheres de catadores de lixo de Santana do Parnaíba, que desenvolve
produtos de artesanato por meio de material reciclável – ao lado de comunidades indígenas, entre
outros grupos. A Feira de Livros e Projetos também promete novidades e lançamentos.
E já que neste ano, a palavra de ordem é “interagir”, a Tenda das Oficinas será uma atração à
parte, oferecendo gratuitamente o ensino de técnicas e ferramentas pedagógicas. Farmácia da
terra, construção de hortas urbanas, produção de composto orgânico em casa ou na escola,
aproveitamento de sucata e cestaria indígena são algumas das oficinas previstas, a serem
realizadas na Praça do Relógio. Aos interessados, basta se inscrever com uma hora de
antecedência.
Entre as atrações artísticas, se revezam vários grupos de música e dança. Merecem destaque o
Coral Guarani – formado por crianças indígenas – e o Zunidos do Monte Azul – grupo de crianças da
favela Monte Azul (SP), que vem participando de eventos internacionais e prima pelo ritmo e
confecção de seus instrumentos a partir de material derivado do lixo.
As crianças também ganham espaço com uma programação específica, entre elas, a série
“Momentos do Conto”, que privilegiará histórias indígenas, da natureza e de quilombos.

Corrida de toras abre a III Semana do Meio Ambiente da USP
Entre os participantes, estarão 40 indígenas das tribos Xavante e Krahô, além do ator Marcos
Palmeira, atuante em questões ambientais e indígenas.
A Av. 23 de Maio, uma das mais movimentadas da capital paulista, vai ganhar uma configuração
diferente no domingo, 11 de setembro. Representantes das tribos indígenas Xavante e Krahô se
reunirão no local para competir na Corrida de Toras, considerada um esporte e um rito relacionado
à mudança dos ciclos de vida no Cerrado.
O evento abre oficialmente a III Semana do Meio Ambiente, promovida pela Universidade de São
Paulo (USP) e pela Fundação AlphaVille, da AlphaVille Urbanismo. “A data também marca o `Grito
do Cerrado`, movimento perpetuado todo 11 de setembro por diversas vozes atuantes do país, que
buscam sensibilizar a opinião pública e os governantes para os problemas do desmatamento no
Cerrado brasileiro”, explica a coordenadora de Meio Ambiente da Fundação AlphaVille, Luciana
Lopes. Considerada a mais rica savana do mundo, o Cerrado possui 10 mil espécies de plantas
nativas. Pesquisas recentes indicam que pelo menos 53% de seu bioma - que abrange quase 2
milhões de Km² - foram devastados, o que pode levar ao desmatamento completo em 30 anos.
A Corrida de Toras terá a participação de 40 indígenas, 20 de cada tribo. Homens e mulheres
carregarão toras de 80 a 120 kg, sob um sistema de revezamento, percorrendo uma distância de
cinco quilômetros. A concentração se dará no Monumento das Bandeiras, a partir das 08h30.
O ator Marcos Palmeira, engajado em questões indígenas e ambientais, tem sua presença
confirmada na Corrida. Palmeira conheceu de perto a realidade dos indígenas em visita à tribo
Xavante de São Pedro, no Mato Grosso, em 1980. Na ocasião, foi batizado com o nome indígena de
Tsiwari (filho valente). Vinte cinco anos depois, realizou o documentário “Expedição A´Uwe – A
volta de Tsiwari”, resultando em uma nova visita, de 15 dias, organizada em julho de 2004 à aldeia.

O objetivo do ator é denunciar a situação de descaso e abandono em que se encontram os membros
desta e outras comunidades indígenas no país.
Povos Xavante e Krahô
O povo Xavante guarda uma história de muita violência, empregada pelos bandeirantes que
capturavam índios para o trabalho escravo. Habitantes da região central do país, os Xavantes
encontraram a paz no final dos anos 70, quando se estabeleceram na Serra do Roncador, com
terras demarcadas e protegidas. Seu líder mais conhecido é o cacique Juruna, primeiro deputado
federal índio no Brasil.
Os índios Krahôs vivem numa região que é considerada a maior reserva de cerrados, totalmente
preservada, no Estado do Tocantins. Lá, transitam muitos pesquisadores de diversas instituições
nacionais e internacionais, que já identificaram 164 plantas usadas pelos krahôs em rituais de cura.
Ecos da Oca
A forte presença dos índios na III SMA não fica apenas na abertura. Em plena Praça do Relógio, no
campus Butantã da USP, também será erguida uma grande oca Xavante, para abrigar um espaço de
debates denominado “Ecos da Oca”.
Corrida de Toras – Abertura da III Semana do Meio Ambiente
Dia 11 de setembro – domingo - Av. 23 de Maio
Concentração no Monumento das Bandeiras, a partir das 8h30
Mais informações à imprensa: CLARA Comunicação - programação completa no site:
www.cepa.usp.br - Neide Costa / Aline Moura / Clarice Caldas - Tel: 3667-9136, 3667-4065
E-mail: clara@claracomunicacao.com.br
XVI ENCONTRO TÉCNICO AESABESP E FENASAN 2005 - "SANEAMENTO AMBIENTAL COM ÉTICA E
CIDADANIA" - DIAS 30 e 31 DE AGOSTO e 1º DE SETEMBRO - EM SÃO PAULO - SP.
Pelo XVI ano consecutivo São Paulo será palco de um dos maiores eventos de saneamento do país.
O Encontro Técnico da AESABESP - Associação dos Engenheiros da Sabesp, que acontece junto à
FENASAN 2005 - Feira Nacional de Materiais e Equipamentos para Saneamento, ocorre do dia 30
deste mês até 1º de setembro, no Expo Center Norte.
O acontecimento reúne os mais graduados especialistas que, nesses três dias, debaterão soluções e
rumos para o saneamento no País abrindo espaço, também, para que as mais importantes
empresas do setor mostrem à população as suas novas tecnologias.
Segundo a presidente da AESABESP, engenheira Eliana Kitahara, um dos objetivos do evento é o
progresso e eficiência de processos a serem inovados e aplicados na gestão do saneamento.
O lema escolhido para este ano é "Saneamento ambiental com ética e cidadania", ratificando a
necessidade do País de assumir uma postura que conduza a ações socialmente responsáveis,
decorrentes de uma formação ética adequada, que vise a melhora da situação em que milhares de
pessoas vivem, sem sistema adequado de água potável e de esgotamento sanitário.
O evento contará, em sua abertura, com a palestra de Carlos Hilsdorf, economista, pós-graduado
em marketing pela FGV, consultor de empresas e pesquisador do comportamento humano. Autor do
livro Atitudes Vencedoras, considerado pela revista Veja como uma das cinco melhores obras do
gênero, Hilsdorf se baseará em seus mais de dez anos de pesquisa sobre o comportamento humano
para aprofundar-se sobre como o Ser Humano pode contribuir, com Ética e Cidadania, para o
desenvolvimento do Saneamento Ambiental. Suas palestras, requisitadas pelas maiores empresas
do País, são sucesso de público e crítica e seu livro é utilizado por muitas empresas como "manual
de desenvolvimento do capital intelectual".
Outras grandes atrações do Encontro são as visitas técnicas monitoradas, onde os congressistas
poderão conferir de perto o trabalho realizado pela SABESP no que tange a tratamento de água e
esgoto. A primeira, no dia 31 de agosto, será para a Estação de Tratamento de Guaraú, uma das
maiores do mundo. No dia 1º de setembro duas visitas estão agendadas. A primeira será para a
Estação de Tratamento de Barueri, em operação desde 1988, e a segunda será às obras do IPI-6
(Interceptor do Rio Pinheiros 6), galeria subterrânea localizada ao longo do Rio Pinheiros, com

doze quilômetros de extensão e três metros e meio de diâmetro que, com o término das obras
previstas para outubro deste ano, atenderá à bacia de esgotamento da Billings.
São aguardados nos dias de evento, entre congressistas e visitantes, mais de 20 mil pessoas que,
além de desfrutarem dos debates, mesas redondas e palestras do Encontro Técnico, terão a
oportunidade de conhecer as novidades para o setor, que serão expostos na FENASAN por mais de
70 empresas participantes.
O XI Encontro Técnico AESABESP e a FENASAN 2005 ocorrem do dia 30 de agosto a 1º de setembro
no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, sempre das 9 às 20 horas. O endereço do Expo Center
Norte é: Rua José Bernardo de Pinto 333, ao lado do Shopping Center Norte.
Para maiores informações acesse: www.aesabesp.com.br, ou ligue: (11) 3263-0484

II SEMINÁRIO DE ECONEGÓCIOS DA MATA ATLÂNTICA
Data: 20 e 21 de junho de 2.005
Centro de Convenções de Ilhéus - BA
Informações: http://www.tecnojr.com.br/uma/

CURSO: GESTÃO AMBIENTAL & DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PLANTAS INDUSTRIAIS
Local e data: 30 de junho em São Paulo - SP
Tópicos que serão abordados
.- Direito Ambiental
.- Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal da Empresa.
.- Licenciamento & Legislação
.- O Novo Licenciamento Ambiental do Estado de São Paulo
.- Resíduos Sólidos
.- Como adotar estratégias para reutilizar resíduos como co-produto, minimizando custos e
garantindo a destinação ambientalmente adequada
.- Certificações
.- Como aproveitar de forma direta suas conquistas: SGA, PDCA, ISO 14000, SA 8000
.- Melhores práticas na análise de processos ambientais
.- Metodologias e técnicas de avaliação de resultados
.- Redução de custos e ganhos financeiros gerados pela análise de riscos
.- Questões da responsabilidade quando da contratação de empresas ou serviços
.- Relação entre conscientização ambiental do cliente e gestão compartilhada
.- A importância dos órgãos ambientais na validação de rotinas e procedimentos.
Palestrantes:
Dr. Luiz Carlos Aceti Júnior, Advogado, Consultor de Empresas, Professor de Pós-Graduação e
Graduação em Direito e Legislação Ambiental e
André Luis Saraiva, Vice-Diretor de Meio da ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica. Coordenador do GT / Baterias Industriais no CONAMA - MMA / Revisão da Resolução
257 Gerente de Desenvolvimento Ambiental da Newpower - Baterias Industriais Marca Fulguris.
INFORMAÇÕES GERAIS, INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES: (11) 6221.8406 ou 6221.7972

V CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
De 04 a 08 de Julho de 2005
Local: Palácio de Convenções de Havana
Havana – Cuba
Eventos e Atividades Principais:
.- IV Congresso sobre Áreas Protegidas
.- V Congresso de Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável

.......-

I Congresso de Gestão Ambiental Empresarial
I Congresso de Turismo e Meio Ambiente
I Congresso de Saúde, Qualidade de Vida e Meio Ambiente
II Encontro Cuba – Estados Unidos sobre Meio Ambiente
I Simpósio Internacional de Manejo de Bacias Hidrográficas
I Simpósio Internacional de Manejo de Recursos Hídricos
II Simpósio Internacional de Manejo de Ecossistemas Costeiros

Informações: www.aruanda.org/eventos.asp

CURSO: O TERCEIRO SETOR, MARKETING SOCIAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA PRÁTICA
Em Niterói, RJ
Mestre: Fernanda Dearo
Dias: 17 e 18 de junho de 2005
Horário: 9h às 18h
Local: Rua Moreira César, 75, sobre-loja, Icaraí, Niterói, RJ
Investimento: R$ 190,00, à vista ou 2 parcelas de R$ 100,00
Depósito em nome de PRIMA – Mata Atlântica e Sustentabilidade
Banco Real, Agência 0973, C/C 7006.771-5
Confirmação enviando o depósito para o fax nº (21) 2721-2092
PROGRAMAÇÃO:
O Terceiro Setor / O que é e como se faz Captação de Recursos no Brasil / Funções e Papel de um
Captador / Como montar um departamento de captação / Marketing e Marketing Social /
Principais ferramentas do MKT usadas para captação de recursos / Planejamento estratégico
necessário antes de sair para o mercado em busca de recursos / Conselho Consultivo como
ferramenta de captação / Responsabilidade Social e Ética / Marketing Societal / Marketing de
baixo custo - Faça você mesmo / Consiga uma agência de propaganda a custo zero / Fontes de
Recursos Nacionais, Internacionais, Empresas, Pessoas Físicas / Recursos Públicos / Auditoria e
Prestação de Contas / Como organizar um bazar / Central de Sócios Mantenedores / Construção
da ficha de filiação / Quanto pedir ao doador? / Planejamento de fidelização do doador / Direitos
do doador / Organização de eventos para geração de renda / Idéias inovadoras em captação de
recursos / Campanhas com empresas / Doe seu troco do pedágio / Propostas e Parcerias /
Planejamento de Captação de Recursos para 2005
REALIZAÇÃO: www.prima.org.br
APOIO: www.jornaldomeioambiente.com.br
Mais informações: Ricardo Harduim - (21) 9962-1922
harduim@prima.org.br
VAGAS LIMITADAS

CURSO: POLÍTICA E GESTÃO AMBIENTAL
Realização: Universidade Federal de Viçosa e IETEC - Instituto de Educação Tecnológica
DE: 14 de junho de 2005 a 5 de maio de 2006 - Aulas: 1 vez por mês, 3 vezes por semana.
Com carga horária de 384 hora/aula, o curso também proporciona aos participantes uma eficiente
troca de informações, pois em uma mesma turma estarão reunidos diretores e gerentes de
empresas, além de dirigentes de órgãos federais, estaduais e municipais.
Outro importante diferencial do MBA em Gestão e Política Ambiental da UFV/Ietec é a
possibilidade de adequação dos temas das monografias à livre escolha dos alunos.
Este ano, em sua segunda edição, o MBA inova ao oferecer ênfase em duas áreas distintas: gestão
pública ou privada. Todos os participantes passam por módulos teóricos sobre gestão e política
dos dois setores, mas ao final, podem optar por aprofundar os conhecimentos práticos em um dos
dois.
Informações e inscrições
http://www.ietec.com.br
(31) 3223-6251
cursos@ietec.com.br

CURSO FERRAMENTAS ECONÔMICAS PARA A CONSERVAÇÃO, DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
O Conservation Strategy Fund (CSF), o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) e a
Universidade de Brasília (UnB), com o apoio da Fundação Gordon and Betty Moore (GBMF) e da
Conservação Internacional do Brasil (CI), lançam o curso Ferramentas Econômicas para a
Conservação. Desde maio de 2004, este curso faz parte do programa de extensão do
Departamento de Economia da Universidade de Brasília.
Período: 22 de maio a 05 de junho de 2005.
Local: Pirenópolis, GO.
Prazo final de inscrições: 20 de abril de 2005.
Número de vagas: 24 participantes.
Justificativa
O Brasil abriga alguns dos ecossistemas mais ricos e singulares do mundo, como a Amazônia, a
Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal. Processos históricos de colonização humana fizeram com
que estes sistemas entrassem o terceiro milênio em condições dramaticamente alteradas.
Enquanto extensas áreas da Amazônia ainda estão praticamente intactas, a Mata Atlântica foi
alterada e reduzida a menos de 10% de sua cobertura original, e o Cerrado encontra-se entre os
ambientes mais ameaçados e menos protegidos do mundo. No entanto, sob estas diferenças,
existem similaridades inquietantes. Por exemplo, a Amazônia já está submetida aos efeitos
modificadores da fragmentação, extração madeireira, fogo e agricultura, em área muito maior do
que anteriormente se acreditava. Um conjunto muito semelhante de modelos de desenvolvimento,
atividades econômicas e atores sociais, guardadas as proporções históricas e peculiaridades
ecológicas, continua influenciando o destino destes sistemas.
Objetivos
Oferecer aos conservacionistas brasileiros ferramentas de análise econômica que lhes permitam
entender as forças que promovem a fragmentação dos ecossistemas e a degradação ambiental, e
propor alternativas de uso dos recursos naturais com maior promessa de viabilidade ambiental e
econômica. O curso tem o objetivo de discutir abordagens e alternativas que incorporem os
conceitos econômicos e ecológicos, de modo a permitir que os participantes atuem de forma mais
estratégica e realista, e com maiores chances de atingir metas de conservação e desenvolvimento
sustentável.
Público
Profissionais da área ambiental cujas atividades estão diretamente ligadas à conservação do meio
ambiente e cujas decisões têm um impacto direto ou indireto sobre o gerenciamento de recursos
naturais. Dar-se-á prioridade a candidaturas de pessoas que atuem na Amazônia.
Resultados Esperados
Como resultado do treinamento espera-se que ao final os participantes:
- compartilhem de uma visão mais perceptiva dos motivos que levam os agentes econômicos a
tomarem as decisões que acabam por pressionar os recursos naturais;
- saibam utilizar e interpretar o emprego das principais ferramentas econômicas de análise
aplicadas às questões de conservação de recursos naturais (ou ambientais);
- utilizem em seu dia-a-dia as ferramentas apreendidas durante o curso.
Coordenação Acadêmica
A coordenação acadêmica ficará a cargo de Leonardo Hasenclever, Coordenador Acadêmico do CSF
Brasil, médico veterinário, especialista em manejo e conservação de populações selvagens. Caberá
ao Coordenador Acadêmico definir conteúdos, participar da seleção dos candidatos, convidar os
instrutores (professores e palestrantes), acompanhar o curso do ponto de vista didático e garantir
a sua qualidade acadêmica.
Coordenação Geral
A coordenação geral será de responsabilidade do CSF Brasil em parceria com o IEB. Caberá à
Gerência de Cursos de Capacitação do IEB divulgar o curso e gerenciar o processo de inscrição e
seleção dos candidatos. Ao CSF Brasil caberá organizar os aspectos logísticos, administrar o curso
do ponto de vista financeiro e garantir seu bom gerenciamento.

Equipe de Professores
O corpo docente será formado por professores e especialistas de destaque nos temas associados à
gestão de recursos naturais.
Metodologia
Por meio de aulas teóricas, palestras, análises de casos, visitas de campo e uma intensa dinâmica
de grupo, os participantes vão receber treinamento sobre a teoria econômica e aspectos aplicados
de economia ambiental, com ênfase nos desafios ambientais brasileiros. Durante o curso, os
participantes terão oportunidade de interagir com alguns dos profissionais mais renomados nos
temas específicos, buscando um aprofundamento em problemas ambientais concretos,
enfrentados pela sociedade brasileira. Veja o programa a seguir para maiores detalhes sobre os
temas a serem abordados durante o curso.
Inscrição
A inscrição poderá ser feita de dois modos:
(1) em cadastro on line pelo site do IEB - http://www.iieb.org.br; e
(2) via fax para (61) 248-7440.
Todos os candidatos deverão preencher correta e integralmente a ficha de inscrição.
O prazo final para as inscrições é até o dia 20/04/2005. Não serão considerados os materiais que
chegarem após essa data, nem candidaturas que não cumpram os requisitos exigidos para a
inscrição (ver “Seleção”).
Somente serão efetivadas as inscrições devidamente confirmadas pelo IEB, por e-mail ou fax. Para
quaisquer esclarecimentos entre em contato com Rita ou Márcia, no IEB, telefone: (061) 2487449.
Seleção
O processo de seleção consistirá de duas etapas. Primeiramente, a Gerência de Cursos do IEB
efetua uma triagem da documentação apresentada pelos candidatos para averiguar se esta está
completa. Essa etapa não é eliminatória. Caso haja necessidade de esclarecimentos, a Gerência de
Cursos entrará em contato com o/a candidato/a. Em seguida, um Comitê de Seleção formado por
representantes das organizações executoras do curso, parceiros e membros de instituições
governamentais e não-governamentais, selecionará os/as candidatos/as com base na
documentação apresentada. Os requisitos considerados são: a formação acadêmica; a função que
a pessoa exerce na instituição; a experiência profissional; e a possibilidade real de aplicar e
repassar, em suas atividades diárias, os conhecimentos e habilidades adquiridas no curso.
Serão selecionados, no máximo, 24 (vinte e quatro) participantes, que terão os seguintes custos
cobertos pela organização: taxas de inscrição, materiais didáticos, alojamento e alimentação,
assim como seguro de saúde e - para participantes de outras localidades - traslados do aeroporto
ou rodoviária. Gastos com transporte até o local do curso serão de responsabilidade dos
participantes.
A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera estarão disponíveis no site do IEB
(http://www.iieb.org.br) a partir do dia 02/05/2005. Os candidatos selecionados serão
informados do resultado por um comunicado oficial e deverão confirmar sua participação por fax
ou e-mail até o dia 06/05/2005. A não confirmação implicará na imediata convocação de
candidato da lista de espera.

PRIMEIRO ENCONTRO DA REGIÃO SUL SOBRE FENÔMENOS NATURAIS, ADVERSIDADES E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS: SUAS CAUSAS, EFEITOS E NECESSIDADES DE ADAPTAÇÃO
Dias 14 e 15 de abril de 2005, em Araranguá, Santa Catarina.
A Região Sul de Santa Catarina e parte do litoral Norte do Rio Grande do Sul têm sido ao longo dos
últimos anos atingidos de forma surpreendente e violenta por fenômenos naturais, como as
traumáticas enchentes (na última 29 pessoas foram arrastadas pelas enxurradas numa só bacia);
o inesperado e devastador furacão Catarina; os tornados criciumenses e a recente estiagem.
Apontamentos históricos registram que na região já ocorreram significativos tremores de terra e
que fortíssimas ‘’lestadas’’ causaram repentina cheia no rio Araranguá, com transbordamento das
águas.

Coincidentemente, a região é considerada uma das áreas mais críticas ambientalmente do país,
conforme o decreto federal No. 85.206/80 e uma potencial emissora de CO2 e outros poluentes
atmosféricos, através das chaminés da Jorge Lacerda, a maior termelétrica a carvão da América do
Sul.
Neste preocupante cenário, as organizações da sociedade civil e administrações municipais
propõem a realização do ‘’Primeiro Encontro da Região Sul sobre Fenômenos Naturais,
Adversidades e Mudanças Climáticas: suas causas, efeitos e necessidades de adaptação’’,
motivados pela ocorrência do furacão Catarina, com o objetivo de debater publicamente e
esclarecer os cidadãos sobre a causa dos citados fenômenos, seus impactos e as mais adequadas
formas de enfrentá-los.
É preciso urgentemente adotar medidas preventivas que possam proteger a população civil
ameaçada. É preciso que as autoridades locais cobrem do governo estadual e federal a urgente
adoção de uma política voltada à mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas.
O evento é destinado, sobretudo à população dos municípios da região Sul de SC e Norte do RS,
aos educadores das redes municipais, às organizações da sociedade civil, aos órgãos da defesa
civil e aos representantes dos poderes locais, regionais e federal.
A iniciativa é da Coordenação da Câmara Temática do Meio Ambiente (Sócios da Natureza) do
Fórum de Desenvolvimento do Extremo Sul Catarinense – FDESC/AMESC (com apoio do Núcleo
Amigos da Terra / Brasil). Contato: Tadeu Santos Tel (48) 5221818 / 9954 5445 - Jobson Martinho
(48) 5220435 - Lúcia Ortiz (51) 9115 0334.

AGÊNCIA AMBIENTAL PROMOVE WORKSHOP SOBRE RECURSOS NATURAIS - 9 e 10 de dezembro /
2004
Destaque do evento será projeto de monitoramento via satélite de todo o território goiano
A Agência Goiana do Meio Ambiente vai realizar, nos dias 9 e 10 de dezembro, no Comforts Suites
Flamboyant, o I Workshop de Planejamento e Uso Sustentável dos Recursos Naturais do Estado de
Goiás. O evento tem como objetivo discutir o desenvolvimento ambiental equilibrado e sustentável,
através do monitoramento, fiscalização, licenciamento, pesquisa e proteção.
Representantes da comunidade científica, editorialistas e jornalistas especializados, entidades de
classe, representantes dos governos federal e estadual, Banco Mundial, consultores ambientais e
ONG´s estarão presentes no seminário. Serão debatidos os seguintes temas: “Padrões de
Biodiversidade”; “Base de Dados Geo-ambientais”; “Sócio-economia e Legislação Ambiental” e
“Modelagem de Áreas Prioritárias: Estado da Arte e Perspectivas”.
Além da exposição e discussão técnica dos temas, serão feitas a apresentação e avaliação dos
mapas e estudos de prioridade para preservação ambiental em Goiás, dentro do programa de
Identificação de Ações Prioritárias para Conservação da Biodiversidade de Goiás. Através de uma
eficiente tecnologia por meio de satélite, é realizada uma fiscalização dirigida, além do
monitoramento dos recursos naturais no Estado.
A tecnologia via satélite usada para detecção de áreas prioritárias para conservação é única nas
Américas e existe em apenas três partes do mundo: Austrália, África do Sul e agora em Goiás.
Informações para a imprensa: Interativa Comunicação - Elisângela Nascimento/ Núbia Lôbo
Fones: (62) 587-1406 / 1134
E-mail: interat@interat.com.br

AZIZ AB'SABER FALA DOS PERIGOS DA ALDEIA GLOBAL E DA DEVASTAÇÃO - 22/12/2004
O professor Aziz Ab'Saber, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP,
ministrará nesta segunda-feira (22) a palestra Os perigos da aldeia global e da devastação da
Amazônia.
O evento é parte do Projeto Ciência às Seis e Meia, promovido pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), da qual Ab'Saber é presidente de honra.
A palestra está agendada para as 18h30, na Biblioteca Mário de Andrade (R. da Consolação, 94, São
Paulo). Os interessados em participar devem entrar em contato com os responsáveis pelo telefone
(11) 3129-3135 / 3256-5270, r. 206. Não é cobrada taxa de inscrição.

Mais informações: (11) 3129-3135 / 3256-5270, r. 206;

II CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA
V SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AGROECOLOGIA
VI SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AGROECOLOGIA
Data: 22 a 25 de novembro
Local: Centro de Eventos da Puc-RS - Porto Alegre
Inscrições no site www.emater.tche.br
Informações pelo e-mail: agroecologia2004@emater.tche.br

FSP PROMOVE SEMINÁRIO SOBRE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS - 06/12/2.004
No dia 6 de dezembro, a Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP realizará o seminário Promoção
da Saúde - Estilos de vida saudáveis, com as palestras Prevenção da obesidade através de
alimentação de baixo índice glicêmico e Escola na promoção de alimentação e modos de vida
saudáveis.
A primeira palestra será ministrada pela pesquisadora Rosely Sichieri, da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ). A segunda, por Inês Rugani Ribeiro de Castro, também da UERJ.
O seminário é gratuito e haverá entrega de certificados de participação. O evento acontecerá das
14 às 17 horas no Anfiteatro Paula Souza, na FSP (Av. Dr. Arnaldo, 715, Consolação, São Paulo).
Os interessados devem se inscrever pelo telefone (11) 3066-7779 ou pelo e-mail
mdgracas@usp.br, com Graça. Mais informações: (11) 3066-7779.

PROTOCOLO DE KYOTO REUNIRÁ 550 MUNICÍPIOS DO MUNDO, EM BUENOS AIRES - 06 a
17/12/2.004
Data: 06 a 17 de dezembro de 2.004
Local: Buenos Aires
O evento irá discutir a implantação das regras do Protoloco de Kyoto, em evento que ocorrerá
paralelamente à conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Brasil terá a maior
representação da América do Sul na Campanha Cidades pela Proteção do Clima (CCP), formada por
mais de 550 municípios de todo o mundo.
Criada pelo Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais, a CCP irá se reunir em paralelo à
10ª Conferência das Partes (COP 10), da Convenção sobre as Mudanças Climáticas da Organização
das Nações Unidas (ONU).
O encontro da ONU terá a participação de chefes de Estado e será palco de discussões da entrada
em vigor do Protocolo de Quioto, em negociação há sete anos, viabilizado este mês com a adesão
da Rússia.

PROTOCOLO DE KYOTO É TEMA DE PALESTRA NAS FACULDADES TANCREDO NEVES, NO PRÓXIMO
DIA 17 DE NOVEMBRO, EM SÃO PAULO - 17/11/2.004
A palestra falará ainda das “Tendências e Perspectivas do Mercado Internacional de Carbono e o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)”, será conduzida pelas advogadas ambientalistas
Lucila Fernandes Lima e Flávia Witkowski Frangetto e acontece no próximo dia 17 de novembro de
2004, às 19 horas no Centro Cultural Tancredo Neves. As inscrições podem ser feitas através do
site www.tancredo.br
Data: 17 de novembro – 4ª feira - Horário: das 19:30 hs às 21:30 hs.
Local: Auditório das Faculdades Tancredo Neves
Av. Divino Salvador, 876 – MOEMA - Tel. 0800 555 856 - São Paulo - SP

Inscrição Gratuita: Tel. (11) 5052-4600 ramais 103 e 203
Entrada franca - Estacionamento conveniado e interligado às dependências da Tancredo Neves.

5º SEMINÁRIO NACIONAL GESTÃO DAS ÁGUAS/REUSO DA ÁGUA E TRATAMENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIAIS - 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2.004
O Instituto de Educação Tecnológica (Ietec) estará realizando, dias 24 e 25 de novembro, o 5o
Seminário Nacional Gestão das Águas/Reuso da água e Tratamento de Efluentes Industriais, no
Hotel Boulevard Plaza, situado à av. Getúlio Vargas 1.640 – Savassi, Belo Horizonte/MG.

SEMINÁRIO - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS, USO E REUSO DA
ÁGUA, SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO - 23 e 24 DE NOVEMBRO DE 2.004
Data: 23 e 24 novembro de 2.004
Local: Century Paulista Flat - Rua Teixeira da Silva, 647 - Paraiso - São Paulo - SP
Informações com programa completo, equipe de palestrantes, inscrição, etc.
http://www.gradeonline.org/gradeonl/confe.23e24.11.htm#programa

VI FIMAI E SIMAI 2004 - FEIRA E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco I e II - São Paulo - SP
Data: 03 a 05 de novembro de 2.004
Horário do Seminário: das 08 às 18 hs
Inscrições antecipadas para o Seminário até 30 de setembro de 2.004
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco I
Eventos paralelos. Destaque: Feira e Seminário Internacional de Ecoturismo
Informações: www.fimai.com.br

II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - 28 e 29 DE OUTUBRO DE 2.004
28 e 29 de outubro de 2.004 - Natal - RN
Realização: Instituto Latino Amerino de Desenvolvimento da Qualidade - ILAQ
Programação, inscrição e demais informações no site do ILAQ = www.ilaq.org.br

36º CONGRESSO VEGETARIANO MUNDIAL - 8 a 14 DE NOVEMBRO DE 2.004
8 a 14 de novembro de 2.004 - Florianópolis - SC
Desde seu lançamento, em 1908, o Congresso Vegetariano Mundial já aconteceu na Europa, na
Ásia, no Oriente Médio e na América do Norte. Em 2004 vai acontecer pela primeira vez no
continente latino-americano.
Este encontro mundial dos vegetarianos é promovido pela União Vegetariana Internacional em
parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira, e é realizado a cada dois anos em algum lugar do
mundo. O último foi realizado na Escócia, pela Sociedade Vegetariana do Reino Unido e o anterior
em Toronto pela Associação Vegetariana de Toronto, com a participação de mais de 1000
congressistas de 20 diferentes países.
O evento trará para a bela cidade de Florianópolis palestrantes internacionais, estudiosos e
incentivadores desta opção alimentar que já tem uma enorme aceitação no Brasil.
Cada vez mais pessoas ficam sabendo que o vegetarianismo não é apenas bom para a saúde:
também é ótimo por economizar recursos naturais, evitar o desmatamento e não contaminar o
meio ambiente, além de ser excelente para os animais, nossos companheiros planetários.

SO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - NITERÓI E SÃO GONÇALO (RJ): "MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE" - 13 DE NOVEMBRO DE 2.004
Início: 13 de novembro de 2004 - Aos sábados, de 9h às 18h ou sextas-feiras, de 13h às 22h Turmas em Niterói e São Gonçalo.
OBJETIVOS:
- Ampliar o processo de formação de profissionais interessados em temas sócio-ambientais,
favorecendo a construção de uma consciência crítica, ética e comprometida com as transformações
ecológicas, a partir do auto-conhecimento humano e do exercício do inter-relacionamento pessoal;
- Utilizar mecanismos metodológicos para a implantação de projetos, programas, ações, estudos e
pesquisas na área ambiental, buscando sempre uma sintonia com os aspectos sociais, culturais e
econômicos locais;
- Oferecer subsídios para análise, planejamento e implantação de projetos ambientais que se
enquadrem aos conceitos do Desenvolvimento Sustentável.

FIECOTUR - FEIRA E SEMINÁRIO iNTERNACIONAL DE ECOTURISMO 2004 - 3 A 5 DE NOVEMBRO
Considerado o maior evento de ecoturismo realizado todos os anos no país, a FIECOTUR 2004 irá
acontecer de 3 a 5 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo, e no evento será feita uma
avaliação desta experiência acumulada, do tempo e do dinheiro investidos. A Feira terá 1.500 m2
de área de exposição e um Seminário vai trazer o depoimento de mais de 30 especialistas do
governo, da iniciativa privada e da sociedade civil sobre 12 temas principais. A proposta do evento
é “Somar experiências para crescer”.

ENCONTRO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO - ENCOGERCO - 16 a 19 DE
NOVEMBRO/2.004
A realizar-se de 16 a 19 de Novembro em Salvador - BA, no Hotel Tropical da Bahia - No evento
será abordado o resultado dos quinze anos de implantação da Política Nacional de Gerenciamento
Costeiro, bem como os desdobramentos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro nos estados
e municípios e sua interação com as políticas setoriais para o desenvolvimento do turismo, dos
transportes, da indústria, da pesca, para a melhoria da gestão urbana e dos recursos hídricos e
demais recursos naturais contidos nos ecossistemas costeiros.

FESTIVAL VIVA LUTZ - 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2.004
A vida do ambientalista gaúcho José Antonio Lutzenberger, reconhecido e
respeitado mundialmente por seu trabalho dedicado à conservação e à recuperação ambiental,
poderá ser conhecida nas mais de quinhentas páginas de textos e fotos do livro Sinfonia
Inacabada, da jornalista e escritora Lilian Dreyer e da Fundação Gaia. A obra será lançada durante
o Festival Viva Lutz, dias 15 e 16, em Porto Alegre (RS). Participam do evento o secretárioexecutivo do Ministério do Meio Ambiente, Claudio Langone, o Lama Padma Samten, o empresário
e ambientalista Gunter Pauli e o agroecologista Nasser Youcef Nasr.
Veja a programação abaixo.
Festival Viva Lutz
Sexta-feira (15) no Salão de Atos da UFRGS
15h30min - Abertura oficial, com o painel Soluções, do qual participarão Gunter Pauli, Nasser
Youcef Nasr, Lama Padma Samten e Claudio Langone
- Lançamento da biografia de José Lutzenberger
Sábado (16) no Parque da Redenção
10h - Culto ecumênico e apresentação do Coral da Ulbra de Gravataí
- Teatro de Rua
- Circo Minimal
- Trilha guiada no Parque com biólogos no Salão de Atos da UFRGS
21h - Show com Jorge Mautner e Nelson Jacobina, com participação de Renato Borghetti

I ENCONTRO SOBRE BIOMONITORAMENTO NO RIO DE JANEIRO: O ESTADO DA ARTE, DESAFIOS E
PERSPECTIVAS - 11 DE NOVEMBRO DE 2.004
Data: 11 de novembro de 2004 - Marina Barra Clube, Rio de Janeiro-RJ
Publico alvo: profissionais, pesquisadores e estudantes da área de meio ambiente
Promoção: CRBio2 e FEEMA
Inscrições: www.crbio2.org.br
Informações: informatica@crbio2.org.br
Vagas Limitadas

