Eventos realizados

www.ecolnews.com.br

CONFERÊNCIA CLIMA, CONHECIMENTO LOCAL E VIDA COTIDIANA
Explorar as maneiras pelas quais diversas disciplinas – da história à geografia histórica, da
antropologia à sociologia – analisam a evolução da “cidadania climatológica” da forma como ela se
manifesta nas rotinas diárias, rituais, percepções, reações e usos do tempo.
Esse é o objetivo da Conferência Clima, Conhecimento Local e Vida Cotidiana, que o Comitê
Internacional de História da Meteorologia promoverá de 26 a 30 de maio de 2.008 no Museu de
Astronomia e Ciências Afins (Mast) no Rio de Janeiro.
Segundo os organizadores, o encontro pretende também destacar o fato de que em todo o mundo as
pessoas lidam com o tempo não apenas como indivíduos, mas como membros de uma família,
comunidade, cidade, região ou nação, e como portadores de uma identidade religiosa, étnica,
profissional ou outras identidades “tribais”.
Mais informações: www.mast.br

ÁGUA, UMA VIAGEM NO MUNDO DO CONHECIMENTO
Mais uma etapa da exposição itinerante Água: uma viagem no mundo do conhecimento será
inaugurada nesta sexta-feira (11/4/2008), na cidade de Araraquara (SP).
Realizada pelo Museu de Ciências da Universidade de São Paulo, a mostra já recebeu mais de 40 mil
visitantes por onde passou, e agora conta com parceria da Prefeitura Municipal e do Departamento
Autônomo de Águas e Esgotos.
Dividida em cinco blocos temáticos, a exposição aborda desde a formação da água no universo,
passando pela geomorfologia da Terra, até as relações históricas do homem com o elemento e as
questões ambientais.
Com chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a
exposição apresenta seu conteúdo por meio de diferentes suportes, entre maquetes e recursos
multimídias.
A mostra ficará aberta até o dia 14 de julho, no prédio da Estação de Tratamento de Águas – Fonte
Luminosa: Rua Domingos Barbieri, nº 100, Vila Harmonia.
O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 8h às 11h e das 14h às 17h, e aos domingos
das 14h às 20h. A entrada é gratuita.
Mais informações e agendamento de grupos escolares: (16) 3324-1512 ou
www.museudeciencias.usp.br

2º SIMPÓSIO INTERNACIONAL EM TECNOLOGIAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS
No “2º Simpósio Internacional em Tecnologias e Tratamento de Resíduos”, especialistas de vários
países apresentarão as mais recentes experiências em tratamento e disposição de resíduos sólidos
e os atuais desafios para adoção de tecnologias alternativas em gestão de resíduos.
O evento ocorrerá entre os dias 28 e 30 de abril de 2.008 no auditório do Centro de Tecnologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
A realização é do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
(Coppe), da UFRJ, em parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e a Associação
Brasileira de Mecânica dos Solos.

Coordenado pelo professor do Programa de Engenharia Civil da Coppe, Cláudio Mahler, o evento
contará com a presença dos pesquisadores responsáveis pela organização do Sardenha 2007,
realizado na Itália, um dos mais importantes eventos mundiais sobre o tema.
Mais informações: www.sittrs.ufrj.br

CONFERÊNCIA SOBRE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COMO MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
A Conferência sobre Resíduos de Construção e Demolição como Material de Construção será
realizada no dia 28 de abril de 2.008, nas dependências da Escola Politécnica (Poli) da Universidade
de São Paulo (USP), na capital paulista.
Na ocasião serão apresentados estudos e pesquisas da Itália, Holanda, Espanha, Portugal e Brasil
sobre os mais variados aspectos da reciclagem de resíduos de construção civil e de demolição,
desde as tendências de beneficiamento até o impacto ambiental gerado pela atividade.
Além da Poli, o evento é promovido pela União Internacional de Laboratórios e Especialistas em
Materiais de Construção, Sistemas e Estruturas (Rilem) e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT).
Mais informações: http://rcd08.pcc.usp.br

SEMINÁRIO ABORDA VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS CONTRA ÍNDIOS
Será realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no dia 18 de abril de
2.008, das 9h às 18h horas, o seminário “O Caso Guarani Kaiowá: uma história de violação de
Direitos Humanos”, com apoio da Faculdade, do Ministério Público Federal (especialmente a
Procuradoria Regional da República da 3ª Região), do Serviço Franciscano de Solidariedade e do
Conselho Indigenista Missionário (Cimi). O seminário é coordenado pelo professor Marcus Orione G.
Correia, do curso de pós-graduação em direito da USP, e pela procuradora regional da República
Maria Luiza Grabner.
O evento, que vai ocorrer na véspera do dia do índio, pretende promover o debate entre as
lideranças indígenas, autoridades, estudiosos e representantes de organizações nãogovernamentais. O que se busca, diante da constatação das degradantes condições de vida a que
estão submetidos os índios Guarani Kaiowá, é vislumbrar soluções para a defesa e a promoção dos
índios, bem como dar às comunidades a oportunidade de expressarem suas reivindicações.
O seminário contará com a presença do Secretário Especial de Direitos Humanos da Presidência,
Paulo Vannuchi, do atual presidente da Comissão Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de
São Paulo, José Gregori, do subprocurador-geral da República e membro da 6ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF, Eugênio Aragão, e do professor Dalmo de Abreu Dallari, além de
outros especialistas e lideranças das comunidades indígenas. Todos estarão presentes no Salão
Nobre da Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, 95.
Durante o evento, será elaborada e lida uma carta abordando as principais questões debatidas. O
evento será, ainda, encerrado com uma cerimônia indígena no Pátio das Arcadas. Também será
lançado em São Paulo o “Relatório da Violência contra os Povos Indígenas: 2006-2007”, pelo
Conselho Indigenista Missionário.
SERVIÇO:
Evento: seminário “O Caso Guarani Kaiowá: uma história de violação de Direitos Humanos”
Quando: Dia 18 de abril, das 9h às 18h
Onde: Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP
Endereço: Largo São Francisco, 95
Inscrições Gratuitas: (11) 3111-4006 ou sitcomis@usp.br

1º CONGRESSO DO “CENTRO-OESTE BRASILEIRO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REDUÇÃO DE
GASES DO EFEITO ESTUFA” - 7 a 10 de Agosto de 2007 - CUIABÁ e CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT
O 1º CONGRESSO DO “CENTRO-OESTE BRASILEIRO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REDUÇÃO DE
GASES DO EFEITO ESTUFA” será realizado nos dias 07 a 10 de agosto de 2007, e contará com a

participação de especialistas renomados sobre o assunto no Brasil, trazendo informações e
discussões atuais sobre as tecnologias para redução de gases do efeito estufa e sobre o panorama
nacional com enfoque no centro-oeste sobre às Mudanças Climáticas. O evento abordará
perspectivas e oportunidades para geração de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento de
projetos que atendam o MDL, além da mitigação, redução dos impactos, vulnerabilidade e adaptação
às Mudanças Climáticas.
Demonstrando uma atitude ambientalmente responsável, o evento fará a adesão ao projeto
“Carbono Limpo” por meio da doação de mudas nativas ou de um painel de energia solar para
comunidade local, visando a redução das emissões e ou a eficiência energética.
O evento tem como público alvo a academia, empresas, órgãos governamentais e não
governamentais, universidades, profissionais liberais e aos interessados em contribuir com a
“Mudança de hábitos, conservando o clima".
Informações: eventos@ecowood.com.br / ecoclima@ecoclima.org.br ou
http://www.ecowood.com.br/evento/

AQUECIMENTO GLOBAL E SUAS RELAÇÕES NO SISTEMA SOLO-PLANTA-ATMOSFERA
Começa em setembro o ciclo de palestras Aquecimento global e suas relações no sistema soloplanta-atmosfera, que será realizado pelo Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, em Piracicaba (SP).
Serão seis palestras, sempre aos sábados, a partir das 8h30.
No dia 1º de setembro Carlos Eduardo Cerri, da Esalq, falará sobre “Efeito estufa e aquecimento
global: bases teóricas – Reservatórios, fontes e sumidouros de gases do efeito estufa; Impactos
potenciais do aquecimento global”.
“Alterações no clima devido ao aquecimento global – Conseqüências das mudanças no clima para as
plantas e solos” será o tema de Paulo César Sentelhas, também da Esalq, no dia 29 de setembro.
Raquel Ghini, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), dará a palestra “Efeito
das mudanças climáticas nas relações patógeno-hospedeiro – Impacto das mudanças climáticas
sobre doenças de plantas” em 27 de outubro.
As demais palestras serão realizadas nos dias 10 e 24 de novembro e 8 de dezembro. A coordenação
do ciclo é de Luís Reynaldo Ferracciú Alleoni, do Departamento de Ciência do Solo da Esalq.
Mais informações: cdt@fealq.org.br ou (11) (19) 3417-6604, com Maria Eugênia.

SEMINÁRIO CIDADES SOLARES - ABERTURA: 14 DE AGOSTO - CAMPO GRANDE (MS)
A Ecoa, o Instituto Vitae Civilis, o Departamento Nacional de Aquecimento Solar da Abrava* a
Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal e o
vereador Marcelo Bluma o convidam a integrar-se à campanha Campo Grande Solar, a qual tem o
objetivo de promover o uso da energia solar para o aquecimento, com diferentes finalidades, em
substituição, principalmente, à energia elétrica e, em parte, aos combustíveis fósseis. O Seminário
Cidades Solares abre a “Semana Solar”, no dia 14 de agosto na capital de Mato Grosso do Sul.
Os ganhos ambientais, econômicos e sociais para o país, para as cidades e para cada usuário em
particular, são evidentes e comprovados. No setor privado diminui custos de produção, no público
evita altos investimentos em plantas geradoras de energia elétrica, permitindo a canalização para
outros setores vitais, nas residências com a diminuição dos gastos com energia elétrica, pois é
calculado que cerca de 30% desta deve-se ao aquecimento de água, afora o aumento do conforto
com a disponibilidade para diferentes fins. Do ponto de vista ambiental amplia-se o acesso a uma
fonte inesgotável de energia renovável, praticamente sem impacto ambiental negativo, evitando o
represamento de rios e construção de plantas térmicas emissoras de carbono e, portanto,
promotoras de mudanças climáticas.
Este é, na verdade, um processo que promove mudanças de paradigmas também políticos,
contribuindo para a construção da democracia, na medida em que permite e incentiva o debate, com
amplo envolvimento da sociedade, sobre como promover o desenvolvimento de maneira sustentável
com ganhos para todos.

Algumas iniciativas já ocorreram, outras estão em andamento na campanha Campo Grande Solar como a elaboração de Projetos de Lei na Câmara Municipal – ou planejadas. Uma destas é a
realização da Semana Solar, com abertura no dia 14 de agosto com um seminário Cidades Solares e
oficinas.
A iniciativa Cidades Solares foi lançada em Campo Grande durante a semana do Meio Ambiente,
promovida pela Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável),
com apoio da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). Uma palestra foi realizada no dia 06 de
Junho, discutindo a questão das mudanças climáticas e o uso dos aquecedores solares para
proteção do Clima.
O palestrante Carlos Faria, diretor executivo do Dasol (Departamento Nacional de Aquecimento
Solar) da Abrava e coordenador da Iniciativa Cidades Solares e Delcio Rodrigues, físico e
ambientalista, pesquisador associado do Instituto Vitae Civilis e Diretor de Projetos do Instituto
Ekos Brasil mostrou a importância do tema, principalmente pelo nosso potencial de poder encarar a
redução das emissões de CO utilizando a energia solar térmica para aquecimento de água, calefação
e refrigeração de ambientes apresentando amplas vantagens ambientais, econômicas e sociais.
Os aquecedores solares são uma alternativa excelente para prover a água quente desejada nas
habitações, no comércio e serviços e no setor industrial. Pensando nisto, o Departamento de
Políticas Ambientais tem dado apoio técnico a Câmara Municipal e aos projetos dos vereadores
Marcelo Bluma (PV) e Athayde Nery (PPS), para uma reconhecida e respeitada política pública com
a aplicação das tecnologias de energias renováveis, como é o caso do aquecimento solar.
Segundo o economista da Semades, Alex Walber, “objetivos firmes ao uso e difusão dos
aquecedores solares deveriam ser estabelecidos no município, seguindo o exemplo prático da
cidade de Birigüi, que em parceria com o Instituto Vitae Civillis, por meio da iniciativa Cidades
Solares, inseriu o aquecimento solar na pauta do dia da cidade, seus planejadores e cidadãos”.

2º CONGRESSO IBERO-AMERICANO SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O 2º Congresso Ibero-Americano sobre Desenvolvimento Sustentável será realizado de 24 a 26 de
abril, em São Paulo, com o tema central “Mundo sustentável: visão, papéis, riscos e senso de
urgência”.
Representantes de instituições públicas e privadas, empresários, organizações não-governamentais
e comunidades acadêmicas dos países ibero-americanos estarão reunidos para o estímulo de ações
conjuntas em busca da sustentabilidade.
A promoção é do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e do
Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD).
Mais informações: www.sustentavel.org.br

1ª REUNIÃO AMAZÔNICA DE AGROECOLOGIA
A organização da 1ª Reunião Amazônica de Agroecologia, que ocorrerá de 11 a 14 de junho, em
Manaus, está recebendo trabalhos para apresentação no evento. Os resumos devem ser enviados
até 15 de maio.
O evento, que terá o tema “A agroecologia no contexto amazônico”, é promovido pela Embrapa
Amazônia Ocidental, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em Manaus.
Segundo os organizadores, a agroecologia contém os princípios básicos para o desenho e o manejo
de agroecossistemas sustentáveis.
Mais informações: www.cpaa.embrapa.br

4º ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O 4º Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental ocorrerá de 15 a 18 de julho, em Rio Claro (SP),
com o tema “Questões epistemológicas contemporâneas: o debate modernidade e pósmodernidade”.

O evento pretende divulgar trabalhos de pesquisa e aprofundar discussões sobre as abordagens
epistemológicas e metodológicas em educação ambiental que vêm sendo desenvolvidas em
encontros da área em todo o mundo.
O Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Biociências da Universidade Estadual
Paulista (Unesp), em Rio Claro, é uma das entidades promotoras.
Mais informações: http://epea.rc.wunesp.br/4epea

ETHANOL SUMMIT 2007
Estão abertas as inscrições para o Ethanol Summit 2007, evento que ocorrerá nos dias 4 e 5 de
junho, em São Paulo, com a análise de tendências políticas, sociais, ambientais, tecnológicas e
mercadológicas do etanol.
De acordo com os organizadores, o objetivo é debater o presente e o futuro do biocombustível no
mundo, suas implicações socioeconômicas, ambientais e a contribuição energética que os canaviais
brasileiros darão ao desenvolvimento sustentável nas próximas décadas. A promoção é da União da
Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica).
Mais informações: www.ethanolsummit.com

2º SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS DA TERRA E ECOLOGIA
O Museu Paraense Emílio Goeldi, em parceria com a Associação Brasileira de Química, promoverá,
nos dias 23 e 24 de abril, em Belém (PA), a segunda edição do Seminário de Ciências da Terra e
Ecologia.
Com o tema central “Ciências da terra e mudanças globais”, o evento tem como objetivo apresentar
à sociedade contribuições e descobertas científicas relacionadas às mudanças globais,
principalmente na Amazônia. As inscrições são gratuitas.
“Monitoramento climático”, “Uso e funcionamento de solos” e “As conseqüências do desmatamento
na Amazônia” serão alguns assuntos em pauta. O seminário integra a programação do Museu Goeldi
em comemoração do Ano Internacional do Planeta Terra, celebrado no período de 2007 a 2009 pela
Organização das Nações Unidas.
Mais informações: www.museu-goeldi.br

SEMINÁRIO: GESTÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS - 16 DE ABRIL - SÃO PAULO - SP
Realização: INTERNEWS - www.internews.jor.br
Preocupação global com o futuro do planeta leva empresas a repensar conceitos e métodos e à
preparação para um novo tempo de responsabilidade ambiental.
A opinião pública está cada vez mais atenta aos impactos das atividades econômicas sobre o meioambiente. Nenhuma empresa deve ignorar esta nova realidade, sob risco de enfrentar crescentes
penalidades legais, financeiras e de imagem. O governo e sociedade exigem das empresas uma
gestão ambientalmente responsável. Além de prevenir impactos ambientais negativos, as empresas
precisam remediar áreas já contaminadas. A identificação e gestão de resíduos ganha relevância
em diversos aspectos.
O extremo rigor da fiscalização e mudanças pretendidas na legislação apontam para o
endurecimento contra as empresas. Elas precisam estar preparadas para lidar com o
estabelecimento de obstáculos, que podem retardar ou mesmo paralisar suas atividades
econômicas.
Exemplo da tendência ao endurecimento é o projeto de lei 1254/03, em tramitação no Congresso,
que obriga as empresas a realizarem periodicamente auditorias ambientais. O resultado destas
auditorias deverá fazer parte dos balanços contábeis sob pena de nulidade dos mesmos. Danos
ambientais entrarão como passivos, depreciando o valor de mercado da empresa. Essa legislação
torna mais rígida penalidades existentes, como multas, processos, interdições e até

responsabilização criminal.
A sua empresa deve incluir a investigação de passivos ambientais no planejamento estratégico,
para avaliar e definir posicionamentos, possíveis custos e investimentos ambientais, que precisam
ser atendidos a curto e longo prazo. Nas negociações para aquisições de empresas, imóveis e
privatizações, por exemplo, a identificação de passivos é importante, já que a responsabilidade e a
obrigação da restauração ambiental pode recair sobre os novos proprietários.
Além de ganhos diretos, uma gestão ambientalmente responsável também funciona como uma
excelente ferramenta de marketing para a sua empresa, oferecendo um diferencial competitivo no
mercado. Já a falta dela, pode implicar em sérios danos à imagem da companhia, estigmatizando-a
como poluidora e degradadora do meio ambiente.
Entre outros pontos, este evento abordará:
a legislação ambiental e suas conseqüências para a sua empresa
a identificação e gestão de passivos ambientais
as ações de controle ambiental da Cetesb
o papel do Ministério Público no cumprimento de TACs
cases de empresas bem sucedidas na gestão ambiental
Programa
08h30 Credenciamento
09h00 A legislação e os passivos ambientais
O desafio do licenciamento ambiental
O conceito de responsabilidade - desdobramentos administrativos e criminais, a questão do
administrador e a desconsideração da personalidade jurídica
Exemplo prático: o caso Barão de Mauá
Werner Grau Neto, Advogado, sócio da área ambiental da Pinheiro Neto Advogados

10h30 - Coffee break

11h00 - Gerenciamento de áreas contaminadas no Estado de São Paulo
Elton Gloeden, Assessor da Diretoria de Controle de Poluição, da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental - CETESB

12h30 - Almoço

14h00 - Atuação extrajudicial do Ministério Público: Termos de Ajustamento de Conduta (TAC),
fundamentos e limites
Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Procurador da República no Estado de São Paulo,
Ministério Público Federal

15h30 - Fiscalização de passivos ambientais: a visão da indústria
Romildo Campelo, Diretor-adjunto do Departamento de Meio-Ambiente do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo - CIESP

16h40 - Coffee break

17h00 - Avaliação e Condução Técnica de Passivos Ambientais
O processo de diagnóstico ambiental
A tomada de decisão - Estudo de análise de risco
Investigação, remediação e gerenciamento do passivo ambiental

Normatizações
Custos envolvivos
Oduvaldo Viana, Sócio da empresa Geoíntegra Engenharia Ambiental

18h00 Encerramento

15º CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA
O prazo para o envio de trabalhos a serem apresentados no 15º Congresso Brasileiro de
Agrometeorologia, que ocorrerá de 2 a 5 de julho, em Aracaju (SE), termina no dia 30 de março.
A promoção é da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia (SBA) e da Embrapa Tabuleiros
Costeiros, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em Aracaju. Serão realizadas
mesas-redondas, apresentação de trabalhos, palestras e minicursos.
Entre os temas abordados, destacam-se:
“Escassez de água no século 21”;
“Efeito das mudanças climáticas na agricultura";
“Agrometeorologia e otimização do uso da água na irrigação”;
“Bioenergia e fontes de energia alternativas”;
“Geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado à agrometeorologia” e
“Zoneamento agrícola no Brasil”.
Mais informações: http://www.chagro2007.com.br

PALESTRA: "AQUECIMENTO GLOBAL, PARA ONDE ESTAMOS INDO COM O CLIMA DO PLANETA?
PROF. PAULO ARTAXO, DO INSTITUTO DE FÍSICA DA USP (SP)
“Aquecimento Global, para onde estamos indo com o clima do planeta?” será o tema da palestra que
o professor Paulo Artaxo, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), irá proferir no
dia 27 de março, em São Carlos, interior paulista. A entrada é gratuita.
O evento faz parte do Programa Ciência às 19 horas, um ciclo de palestras mensais de divulgação
científica dirigido ao público em geral, promovido pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).
O objetivo é aproximar a comunidade do meio acadêmico, abordando temas científicos em uma
linguagem acessível.
Mais informações: http://www.ciencia19h.ifsc.usp.br

SEMINÁRIO DE RESÍDUOS - RECICLE CEMPRE
Realização: CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem
Local e data: dias 08, 09 e 10 de novembro de 2.006 - Expo Center Norte - Pavilhão Branco - São
Paulo
Programa preliminar
Dia 08 de novembro de 2.006 (Quarta-feira)
Temas:
.-Articulações do setor industrial para apoiar a reciclagem de resíduos sólidos pós-consumo em
nível nacional

.-Políticas públicas para alavancar a reciclagem no Brasil - A Política Nacional de Resíduos Sólidos Os desafios da indústria rumo ao desenvolvimento sustentável
.-Os rumos da responsabilidade social empresarial no mundo
Dia 09 de novembro de 2.006 (Quinta-feira)
Temas
.-Gerencialmento integrado de Resíduos Sólidos - A Coleta Seletiva e seus Desafios
.-Painel: Prefeituras - casos de sucesso
.-Painel: A contribuição das cooperativas de catadores
Dia 10 de novembro de 2.006 (Sexta-feira)
Temas
.-Como tornar uma indústria ECOFICIENTE
.-Painel: 3Rs - A Indústria Ecoeficiente - Casos de Sucesso
.-Painel: A Indústria de Reciclagem e seus avanços
Investimento: por dia R$ 60,00 - Pacote para os 3 dias: R$ 170,00
Informações e inscrições: (11) 3917-2878 - rmai.eventos@uol.com.br - www.fimai.com.br

II SEMINÁRIO SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS E INCLUSÃO SOCIAL, II SAPIS
Data: dias 6 e 8 de dezembro de 2006, pelo Programa Eicos/IP da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, em parcerias com outras instituições de pesquisa, à Av. Pasteur, 250 (Campus da Praia
Vermelha - R.J).
O II SAPIS visa dar continuidade ao primeiro encontro, realizado em 2005, com os seguintes
objetivos:
Promover a discussão das questões relacionadas ao tema da inclusão social frente aos desafios de
implementação do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e do Plano Nacional de
Áreas Protegidas (PNAP), lançado este ano pela Diretoria de Áreas Protegidas do Ministério do Meio
Ambiente.
Proporcionar o intercâmbio crítico de experiências de pesquisas e projetos em desenvolvimento com
relação ao tema;;
Discutir metodologias e mecanismos de abordagem em pesquisa e desenvolvimento de projetos
sobre o tema;
Contribuir para a construção de uma rede de pesquisadores e instituições, de âmbito interdisciplinar
e interssetorial, capaz de estabelecer parcerias em programas e projetos futuros;
Apoiar e contribuir com reflexões e recomendações para políticas públicas.
Para que as discussões possam ser enriquecidas sobre o tema, convidamos pesquisadores,
professores de ensino superior, profissionais especializados e estudantes de pós graduação a
encaminharem suas contribuições, na forma de trabalhos técnico-científicos sobre os seguintes
temas:
Governança e Políticas Públicas; Percepção, educação e difusão; Participação e Inclusão social;
Mapeamento e resolução de conflitos; Turismo e Inclusão Social; Desenvolvimento Local e
Conservação; Populações Indígenas e Tradicionais; Experiências e Metodologias em Gestão
Participativa.

Para informações complementares sobre o evento, inscrição, normas de encaminhamento de
trabalhos e demais esclarecimentos, acesar o site www.ivt-rj.net/sapis ou entrar em contato pelo email: eventosapis@yahoo.com.br

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRAM NA AGENDA DA CAMPANHA
PRESIDENCIAL
Ambientalistas de todo o Brasil e de entidades como Instituto Socioambiental – ISA, SOS Mata
Atlântica, Greenpeace, entre outras, estarão reunidos de 4 a 6 de setembro, no Hotel Naoum (Setor
Hoteleiro Sul Qd. 5 – Bloco H/I), em Brasília, para formulação de um documento contendo uma
plataforma ambiental mínima para as políticas públicas nos os principais temas relacionados à
preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, para ser entregue aos candidatos à
Presidência da República.
O encontro será aberto pela jornalista Miriam Leitão, que falará sobre os avanços e impasses na
área ambiental. Nos textos-base da plataforma, formulados por lideranças e formadores de opinião
da área socioambiental, são apontadas suas idéias e propostas sobre temas importantes como
geração de energia, agricultura e infra- estrutura. Fazem parte dos debates o cumprimento do
Protocolo de Kyoto, os critérios sócio-ambientais para a expansão da produção de biocombustíveis,
as fronteiras agrícolas no cerrado e na Amazônia e a polêmica transposição do Rio São Francisco.
O projeto Brasil e seus rumos é uma iniciativa das organizações: Instituto centro de Vida – ICV,
Ecoa – Ecologia e Ação, Instituto Socioambiental – ISA, Núcleo Amigos da Terra / Brasil,
Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí – APREMAVI, Grupo
Ambientalista da Bahia – GAMBÁ, Instituto Internacional de Educação do Brasil – IIEB, Grupo de
Trabalho Amazônico – GTA. Estas organizações estão comprometidas em promover o envolvimento
e o apoio dos diversos fóruns e coletivos da sociedade civil onde atuam de forma a ampliar a
participação neste processo bem como o alcance de seus resultados.
Mais informações: Brasil e seus Rumos – Silvana Ribeiro – Tel. (61)2194-7897 Cel. (61) 811-4299
– e- mail: silvannaribeiro@gmail.com

II CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E I FEIRA DE PRODUTOS
SUSTENTÁVEIS PARA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Data: 12, 13 e 14 de setembro de 2006
Local: Auditório Central do CRQ - Rua Oscar Freire, 2039 - Jardins / São Paulo - SP
A Terceira Edição do Congresso Brasileiro de Comunicação Ambiental reúne, de 12 a 14 de
setembro, em São Paulo, profissionais especialistas nas áreas de Comunicação, Direito, Meio
Ambiente, Economia e Acadêmicos em geral, para tratar dos temas e projetos da atualidade que
têm como meta o desenvolvimento sustentável.
Entre os painéis que serão apresentados nesta edição, destacam-se: O Poder da Informação
Socioambiental; O Papel do QCSMS - Qualidade, Comunicação, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
em Obras de Dutos; A Comunicação de Riscos Ambientais; Ferramentas de Comunicação
Socioambiental; Políticas de Responsabilidade Socioambiental - Como Obter o Comprometimento
das Partes Interessadas e Cases de Comunicação Socioambiental.
Serão três dias, com a participação de mais de 24 palestrantes e especialistas de reconhecida
visibilidade nacional e internacional.
Espaço de debate amplo e conscientização, o Congresso Brasileiro de Comunicação Ambiental é
uma instância valorizada como mecanismo para a melhoria da comunicação e socioambiental, área
de comunicação considerada uma das mais promissoras pros próximos anos.
Pela primeira vez, paralelamente ao evento, haverá a 1ª Feira de Produtos Sustentáveis para
Comunicação Empresarial. Serão cerca de dez empresas fornecedoras de produtos sustentáveis
para agências e departamentos de comunicação de todo o Brasil que vão participar da feira,
apresentando as últimas novidades em artigos, como papel reciclado, artigos para eventos, coleta
seletiva, agendas, brindes ecológicos, entre outros.

3º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA E 1º ENCONTRO NACIONAL DE OCEANOGRAFIA
QUÍMICA
Estão abertas até 15 de agosto as inscrições de trabalhos para o 3º Simpósio Brasileiro de
Oceanografia e para o 1º Encontro Nacional de Oceanografia Química, que ocorrem de 4 a 8 de
dezembro, em São Paulo.
Promovido pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), o encontro tem o
objetivo de avaliar os impactos das variações ambientais nos oceanos, considerando desde as
regiões costeiras até as observações realizadas em oceano aberto.
Temas como “Ecossistemas costeiros, estudos multidisciplinares e mudanças globais”, “Processos
oceânicos, variabilidade e fenômenos globais”, “Recursos pesqueiros, estoques, qualidade e
sustentabilidade” e “Panorama atual da oceanografia no Brasil” serão discutidos em mesasredondas, palestras, comunicações orais e apresentação de painéis.
Mais informações: www.io.usp.br/sbo/sbo.htm

SEMINÁRIO ESTADUAL DO AQUÍFERO GUARANI
Resultados preliminares do Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do
Aqüífero Guarani serão apresentados durante a Jornada Estadual do Aqüífero Guarani, que ocorrerá
de 16 a 18 de agosto, na cidade de Botucatu, interior de São Paulo.
O objetivo do projeto, que termina em 2007, é elaborar estudos para a implantação de uma
estrutura técnica e institucional com vistas à proteção e gestão do Aqüífero Guarani, reservatório de
águas subterrâneas de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados que se estende pelos territórios
do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai.
O evento também é uma preparação para o Encontro Internacional do Aqüífero Guarani, que
ocorrerá no final de novembro, em Campo Grande (MT).
Mais informações: www.botucatu.sp.gov.br/aquiferoguarani

SEMINÁRIO: O SENTIDO SOCIAL DA MODERNIZAÇÃO DO TRABALHO
O seminário “Qual é o sentido social da modernização no trabalho?”, promovido pela Faculdade de
Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ocorrerá de 8 a 10 de agosto, em
Campinas (SP). As discussões serão focadas em três temas centrais: “Relações de gênero enquanto
categoria analítica sociológica”, “Paradoxos da mundialização” e “Desemprego e precarização do
trabalho: análise comparativa internacional na perspectiva das relações de gênero”.
O encontro terá como convidada especial a socióloga Helena Hirata, diretora do Centro Nacional de
Pesquisa Científica (CNRS), vinculado à Universidade de Paris.
Mais informações: www.fe.unicamp.br
2º CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA
Além de apresentar novas tecnologias para a cadeia produtiva da mamona, os participantes da
segunda edição do Congresso Brasileiro de Mamona irão discutir as principais vantagens e
desvantagens da produção de biodiesel a partir do óleo da mamona.
O evento, que ocorre de 15 a 18 de agosto, em Aracaju (SE), tem promoção da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do governo do Estado de Sergipe e da Petrobras. Serão
realizadas conferências, mesas-redondas, workshops e apresentações orais de trabalhos técnicocientíficos.
“Produção de sementes”, “Sistema de produção de mamona”, “Mamona ou outras oleaginosas para
produção de biodiesel?”, “Programa nacional de biodiesel: geração de renda e inclusão social” e
“Capacidade industrial instalada para produção de biodiesel de mamona” serão outros assuntos em
pauta.
Mais informações: http://www.congressomamona.se.gov.br

SÃO PAULO SEDIA CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO "INICIATIVAS DO AR LIMPO PARA CIDADES DA
AMÉRICA LATINA"
A Conferência e Exposição Bianual "Transporte sustentável: Correlações com Mudanças Climáticas e
Melhoria do Ar" da Iniciativa do Ar Limpo nas Cidades Latino-Americanas será realizada entre os
dias 25 a 27 de julho de 2006, na cidade de São Paulo. A Conferência é co-organizada pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, em parceria com o Banco Mundial, apoio do Fundo Mundial para o
Meio Ambiente e colaboração de outras organizações nacionais e internacionais.
A Conferência identificará as oportunidades para a melhoria dos sistemas de transporte público na
América Latina, como estratégia de combate à contaminação do ar na América Latina, contribuindo
para a proteção da saúde pública e outros benefícios sociais e econômicos.
Nesse evento serão disponibilizados e discutidos conhecimentos e experiências atuais, assim como,
as tecnologias e ferramentas para o planejamento e operação de sistemas de transporte urbano
limpo, eficiente e acessível às cidades da América Latina. Além disso, a Conferência difundirá
experiências e práticas para promover a conscientização dos tomadores de decisão, atores sociais,
assim como incentivar parcerias que permitam catalisar a execução de programas de melhoria do
transporte urbano, que incluam também a concepção da melhoria da qualidade do ar.
A Conferência proporcionará ainda o diálogo multidisciplinar e multisetorial entre a indústria, o
governo, as empresas e operadores de transporte, instituições ambientais e de consumidores, entre
outros participantes. O evento inclui a participação dos governos nacionais, estaduais e locais da
América Latina, do setor privado, instituições acadêmicas, organizações não governamentais
(ONGs), agências de desenvolvimento internacional, além de especialistas em planejamento
urbano, transporte sustentável, meio ambiente, saúde e energia.

BIODIESEL E H-BIO: PONTOS CRÍTICOS E PERSPECTIVAS PARA SEUS NEGÓCIOS
12 e 13 de julho de 2006 - São Paulo
As escassas reservas mundiais, aliadas às periódicas crises em diversos países fornecedores,
consolidaram no longo prazo o preço do barril de petróleo acima do patamar dos US$ 50.00. Essa
realidade tem motivado diversos projetos de substituição dos combustíveis fósseis por fontes
renováveis.
Nenhum país possui as vantagens comparativas, a experiência e o compromisso do Brasil para o
desenvolvimento comercial dessas fontes renováveis. O Biodiesel e o H-Bio oferecem excelentes
oportunidades para diversos segmentos do agronegócio e da indústria brasileira.
Esse Seminário InterNews reúne, em dois dias, importantes autoridades e renomados especialistas
em biodiesel e H-Bio. Ele oferece uma oportunidade ímpar para você analisar os compromissos do
governo e da Petrobrás, as perspectivas desses programas e as suas oportunidades de negócios.
Clique aqui para mais informações >>

PROJETO PROCURA RECONSTRUIR MEMÓRIA DE COMUNIDADE NO INTERIOR DA PARAÍBA
No município de Santa Terezinha, localizado no interior do estado da Paraíba, a cientista social Ana
Carolina Vinholi realizou um trabalho junto a comunidade intitulado "História oral dos moradores
da Fazenda Tamanduá como indicador de saber tradicional".
O projeto buscou reconstruir a memória da ocupação da fazenda, identificar os saberes tradicionais
que são passados de geração para geração e levantar os patrimônios materiais e imateriais da
comunidade.
O trabalho tem o apoio da Prefeitura de Itajaí, da Fundação Cultural de Itajaí e da Casa da Cultura
Dide Brandão.
As fotos que documentam o projeto realizado estão em exposição na Galeria da Casa da Cultura
Dide Brandão, na Rua Hercílio Luz, 323, centro, Itajaí - SC e a visitação está agendada para o
período de 05 a 30 de julho de 2.006, de 2a a sábado das 9 as 22 hs, domingo das 14 as 22 hs.
Mais informações pelo fone (47) 3349-1214 ou 3349-1516 ou pelo e.mail aninhavi@melim.com.br

1º CONGRESSO PAN-AMAZÔNICO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Farmacogenômica, medicamentos fitoterápicos e o uso racional dos remédios são alguns dos temas
que serão abordados no 1º Congresso Pan-Amazônico de Ciências Farmacêuticas.
O evento, organizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Pará, pretende reunir profissionais,
professores e pesquisadores da área farmacêutica dos estados do Norte do país. As atividades,
programadas para a cidade de Belém, serão realizadas entre 3 e 6 de julho.
As inscrições para o encontro terminam no próximo dia 25. Ao todo estão programados quatro
cursos pré-congresso, sete workshops, cinco mesas-redondas e 12 conferências.
Informações: www.crfpa.org.br

V CITURDES - Congresso Internacional sobre Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável
O evento acontece de 10 a 13 de maio em Santa Maria-RS. Está sendo organizado pelo Grupo de
Pesquisa Turismo e Desenvolvimento da UFSM e pelo curso de Turismo da UNIFRA. As inscrições de
trabalhos estão sendo realizadas até o dia 31 de janeiro. Maiores informações
http://www.ielusc.br/citurdes/

II SEMINÁRIO NACIONAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
I WORKSHOP ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Tema: Econegócio e Desenvolvimento Sustentável - Dias 12 a 14 de julho de 2006
Uma realização do Sebrae, Instituto IDEIAS e a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Governo do Estado do Espírito Santo - Apoio da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa
Tecnológica
Maiores informações:
www.institutoideias.com.br
Tel: (27) 3324-3983

SEMINÁRIO: PGRSS (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE) E
NR32
DATA E LOCAL:
29 de junho de 2006 – 5ª feira - Hotel Heritage – Fone (11) 3258-4088 - Rua Fernando de
Albuquerque, 122 - Cerqueira César – São Paulo (02 quadras da Av. Paulista – Estação Consolação
do Metrô)
Inscrições: http://www.maisprojetos.com.br/produtos/cursos/info_cas_01.htm
Mapa de Localização: http://www.maisprojetos.com.br/produtos/cursos/mapa_curso_CAS01.htm
Para ver o mapa de localização, click:
http://www.maisprojetos.com.br/produtos/cursos/mapa_curso_CAS01.htm

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL: DIREITOS HUMANOS E MEIO
AMBIENTE
11º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL: BIODIVERSIDADE E DIREITO
Data e hora de início: terça, 06 de junho de 2006, 19:00
Data e hora de término sexta, 09 de junho de 2006 18:00

Local: Fundação Mokiti Okada, Rua Morgado de Mateus, 77 - Vila Mariana – São Paulo - SP
Endereço de contato: planetaverde@planetaverde.org ou através do fone (11) 5575 4255
Informações e inscrições: http://www.planetaverde.org/

1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEUS IMPACTOS NA
AGRICULTURA
O 1º Seminário Internacional Sobre Mudanças Climáticas e Seus Impactos na Agricultura,
promovido pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (UFV),
ocorrerá de 21 a 23 de junho, em Viçosa (MG).
O objetivo é reunir especialistas do Brasil e do exterior para discutir recentes técnicas para
quantificar e prevenir os impactos das mudanças climáticas na agricultura e nos recursos hídricos.
O evento contará com a participação de especialistas da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Mais informações: met@ufv.br ou pelo telefone (31) 3899-1859.

CONFERÊNCIA GLOBAL DE SUSTENTABILIDADE INDUSTRIAL
Estão abertas as inscrições de trabalhos para a 4ª Conferência Global de Sustentabilidade
Industrial, que ocorrerá de 3 a 6 de outubro, na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da
Universidade de São Paulo (USP), no interior paulista.
Na ocasião estarão reunidos especialistas nacionais e estrangeiros da área. Os artigos podem ser
submetidos com base em temas como “Avaliação do ciclo de vida”, “Desenvolvimento de produtos
sustentáveis”, “Energia renovável”, “Gestão sustentável”, “Sociedade, tecnologia e política”,
“Processos de manufatura sustentáveis” e “Remanufatura e Reciclagem”.
Mais informações: www.gcsm.org.br.

9º CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOTOXICOLOGIA
O 9º Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, que será realizado de 3 a 6 de julho, em São Pedro
(SP), pretende estimular a reflexão sobre os efeitos dos agentes físicos, químicos e biológicos
sobre os organismos vivos em seus ecossistemas.
O evento é promovido pela Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares (Ipen) e Sociedade Brasileira de
Ecotoxicologia.
Entre os temas abordados estão “Degradação ambiental e saúde pública”, “Contaminação de
ecossistemas terrestres”, “Ecotoxicologia de ambientes marinhos”, “Poluição atmosférica: riscos e
impactos nos ecossistemas”.
Mais informações: www.eesc.usp.br/ecotox2006.

VI ENCONTRO VERDE DAS AMÉRICAS
VI GREEN MEETING OF THE AMERICAS
30, 31 de maio e 1º. de junho 2006 - Brasília – DF - Brasil

A cidade de Brasília sediará nos dias 30, 31 de maio e 1º. de junho de 2006 o VI Encontro Verde
das Américas, “Conferência das Américas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, o
“Greenmeeting”, um importante e concorrido Fórum que busca contribuir para as soluções
sustentáveis das questões sócio ambientais das Américas e do mundo. O evento reunirá as
principais lideranças nacionais e internacionais sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, tanto governamentais, quanto não governamentais, que entre outros acontecimentos

se dará a entrega do Prêmio Verde das Américas 2006.
Maiores informações em http://paginas.terra.com.br/noticias/corteverde/

MÊS DOS POVOS INDÍGENAS TEM ATIVIDADES EM TODO O PAÍS
Além das mobilizações nacionais, como o Acampamento Terra Livre, realizado em Brasília no início
do mês, o mês de abril tem atividades regionais espalhadas por todo o país. São encontros,
debates, visitas a escolas, apresentações culturais, exposições fotográficas e de vídeo, audiências
públicas, acampamentos e manifestações.
Em São Paulo, SP, está marcada para domingo, dia 30, uma confraternização das comunidades
indígenas que vivem na cidade (Pankararu, Pankararé, Fulni-ô, Atikum, Kariri-Xokó, Potiguara,
Terena, Kaingang, Xavante), na favela do Real Parque.
Em Resende, região do vale do Ribeira, estado de São Paulo, as atividades serão realizadas em
conjunto com outros movimentos sociais. Nesta cidade do interior paulista, acontecerá um
acampamento de cerca de 100 indígenas, com presença também de pescadores, quilombolas e
pequenos agricultores que, no sábado, 22, realizam em conjunto uma Assembléia Popular para
tratar da luta pela terra na região do Vale do Ribeira.
Em Ananindêua, Pará, entre 19 e 21 de abril, Cimi e Comissão Pastoral da Terrra (CPT) organizam o
Seminário “ O Agro negócio e o avanço da soja, mineração e pecuária na Amazônia”, no Pio X
(Centro de Cultura).
Em Belo Horizonte, apresentações culturais, mostras de fotografia e de vídeo e uma manifestação
começam ontem, 17, e vão até dia 23. Uma Audiência Pública na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais está marcada para o dia 19 de abril, dia em que se lembra, no Brasil, a resistência dos povos
indígenas.
Entre 21 e 23 de abril haverá também atividades na terra indígena Pataxó, na Bahia, onde a
comunidade luta pela demarcação de suas terras tradicionais e enfrenta multinacionais como a
Veracel Celulose, a comunidade estará aberta para visitas monitoradas, oficinas, apresentações de
dança e da culinária indígena.
Em Cuiabá, MT, um evento no SESC Arsenal vai propiciar o encontro de crianças da cidade com
informações, músicas, imagens e histórias de temáticas indígenas. Paralelamente, haverá mesas de
debate sobre a política indigenista e seus reflexos junto aos povos e comunidades indígenas. Um
dos objetivos é colaborar para a desmistificação dos preconceitos em relação aos povos indígenas,
através da divulgação de suas formas próprias de organização social e da cosmovisão que orienta
sua relação com o mundo (material e imaterial).
Em Tefé, no Amazonas, a UNI-Tefé (União das Nações Indígenas de Tefé), a Associação Cultural
dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluente, o Cimi e a Prelazia de Tefé farão palestras nas
escolas de ensino médio da região sobre Política Indigenista e sobre a situação dos povos
indígenas do médio Solimões e afluentes. No dia 21, acontece o Encontro das Organizações
Indígenas do Médio Solimões e Afluentes sobre Política Indigenista e Situação dos Povos Indígenas
do Médio Solimões e Afluentes , no Salão Paroquial Pe. Libermann, Tefé.
Em Porto Alegre, serão realizados debates e palestras em escolas e universidades. Em 19 de abril,
também será celebrada a Missa da Terra sem Males, como parte das atividades do ano Sepé
Tiaraju, em local a confirmar. Também dia 19 ocorrerão solenidades em homenagem aos Povos
Indígenas na Assembléia Legislativa do RS, e a Comissão de Terra Guarani articula reuniões com os
povos para refletir sobre a Comissão Nacional de Política Indigenista e sobre a indicação dos
representantes das regiões Sul e Sudeste na Comissão.
Em Santa Catarina, os povos Kaingang, Guarani e Xokleng participarão da Marcha dos Movimentos
Sociais, de 17 a 20 de abril, com encerramento na Praça XV, em Florianópolis.
Para mais informações e programação completa:
Priscila D. Carvalho - imprensa@cimi.org.br
Assessoria de Imprensa - Conselho Indigenista Missionário (Cimi)
(61) 21061650/ 9979 6912
www.cimi.org.br

4º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMETEOROLOGIA
“Mudanças climáticas: impacto sobre homens, plantas e animais” será o tema central do 4º
Congresso Brasileiro de Biometeorologia, que ocorre de 9 a 11 de abril, em Ribeirão Preto, interior
de São Paulo.
O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Biometeorologia e pelo Instituto de Zootecnia.
Na oportunidade, serão apresentadas novas tecnologias que ajudem a minimizar os efeitos
climáticos adversos sobre a saúde e a reduzir a poluição ambiental.
“Alterações climáticas e suas influências na fisiologia”, “Poluição atmosférica e saúde humana”,
“Micrometeorologia de sistemas agrícolas”, “Emissão de metano na produção animal” e “Escopo da
biometeorologia e bioclimatologia vegetal” serão assuntos discutidos durante as palestras.
Mais informações: www.iz.sp.gov.br/4cbb/default.asp

FEIRA INTERNACIONAL DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE
Aliar a geração de negócios para a indústria às iniciativas de caráter social. Essa é a proposta da
Feira Internacional de Ecologia e Meio Ambiente, que ocorrerá de 3 a 6 de maio, em Bento
Gonçalves (RS).
A intenção dos organizadores é divulgar boas práticas de gestão ambiental na indústria, na
agricultura e no setor público.
Para isso o evento conta com a apresentação de novas tecnologias, matérias-primas, serviços e
equipamentos de reciclagem e redução de resíduos.
Mais informações: http://ww.fiema.com.br

CONFERÊNCIA: MEIO AMBIENTE E USO DA TERRA
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, José Carlos
Carvalho, irá proferir, no dia 5 de abril, às 14h, em São Paulo, a conferência “Meio ambiente e uso
da terra”.
Na ocasião serão abordados aspectos sobre a insuficiência de instrumentos adequados para a
gestão ambiental do território, a ausência de zoneamento ecológico-econômico, o empobrecimento
da biodiversidade e a emissão de gases de efeito estufa.
Os debatedores do encontro, promovido pelo Instituto de Estudos Avançados (IEA), da
Universidade de São Paulo (USP), serão Raul Machado Neto, da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq), e Ignacy Sachs, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, da França.
Local: a conferência será realizada no Auditório Alberto Carvalho da Silva, sede do IEA, Av. Prof.
Luciano Gualberto, Travessa J, 374, térreo, Edifício da Antiga Reitoria, São Paulo, SP (mapa).
Internet: o evento será transmitido ao vivo em www.emm.usp.br/ieaonline.asx.
Informações: com Inês Iwashita (ineshita@usp.br), telefone (11) 3091-1685.
Informações detalhadas em: www.iea.usp.br.

SIMPÓSIO REGIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO GRANDE ABC
A cidade de São Caetano do Sul (SP) irá abrigar, nos dias 5 e 6 de abril, o “Simpósio Regional de
Recuperação de Áreas Degradadas do Grande ABC”, que terá o tema central “Gestão e Propostas”.
O evento, promovido pelo Instituto de Botânica de São Paulo, Projeto de Mata Ciliar da Secretaria
do Meio Ambiente e Faculdade Editora Nacional, integra o projeto de políticas públicas
“Estabelecimento de parâmetros de avaliação e monitoramento para reflorestamentos induzidos,
visando ao licenciamento ambiental”, que tem apoio da FAPESP.
O projeto tem o objetivo de permitir que as pesquisas científicas subsidiem as políticas públicas de

reflorestamento com alta diversidade de espécies vegetais, com enfoque na recuperação de áreas
degradadas.
Serão abordados temas como “Políticas públicas em Recuperação de Áreas Degradadas (RAD)”,
“Legislação ambiental relacionada à RAD”, “RAD para conservação da biodiversidade”, “Rodoanel:
propostas de mitigação e compensação” e “RAD e os mecanismos de desenvolvimento limpo”.
Mais informações: www.ibot.sp.gov.br.

COOP-8 / MOP-3 - CONVENÇÃO DAS PARTES (COP) - CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE
BIOLÓGICA
A terceira reunião das Partes acontece em Curitiba, de 20 a 31 de março de 2006. Nessas reuniões,
os representantes dos países membros analisam documentos e tomam decisões sobre as medidas
necessárias à implementação e ao cumprimento do Protocolo.
A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo decisório no âmbito da Convenção sobre
Diversidade Biológica - CDB. As reuniões da COP são realizadas a cada dois anos em sistema de
rodízio entre os continentes. Trata-se de reunião de grande porte que conta com a participação de
delegações oficiais dos 188 membros da Convenção sobre Diversidade Biológica (187 países e um
bloco regional), observadores de países não associados, representantes dos principais organismos
internacionais (incluindo os órgãos das Nações Unidas), organizações acadêmicas, organizações
não-governamentais, organizações empresariais, lideranças indígenas, imprensa e demais
observadores. Cada reunião da COP dura duas semanas, com duas sessões de trabalho paralelas
com tradução simultânea para as seis línguas oficiais da ONU (inglês, francês, espanhol, árabe,
russo e chinês).
Diariamente são realizadas reuniões preparatórias dos grupos políticos regionais da ONU (América
Latina e Caribe, África; Ásia e Pacífico; Leste Europeu e Ásia Central; e Europa Ocidental, Canadá,
Japão, Austrália e Nova Zelândia; bem como do Grupo dos 77 e China; e do Grupo dos Países
Megadiversos Afins). São também realizados cerca de 100 eventos paralelos sobre temas e
iniciativas especiais nos intervalos do almoço e do jantar. Durante as noites são organizadas
reuniões de grupos de redação para os temas que exigem mais negociação.
Durante a reunião organiza-se amplo espaço de exposições de países e organizações internacionais
e nacionais bem como amplas reuniões de consulta de lideranças indígenas e organizações
ambientalistas. Antes da reunião é organizado um amplo Fórum Global de organizações
ambientalistas e acadêmicas. Durante a segunda semana de reunião é organizado o Segmento
Ministerial da COP com a presença de mais de uma centena de ministros de meio ambiente de
todos os continentes.
MOP-3
MOP (Meeting of Parties) é a sigla utilizada, no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica –
CDB, para designar a reunião dos países membros do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança.
Os principais temas que devem ser discutidos no MOP 3 são:
.- Identificação, embalagem, manuseio e uso de organismos vivos modificados;
.- Responsabilidade e reparação/compensação decorrentes de danos resultantes do movimento
transfronteiriço de organismos vivos modificados;
.- Avaliação, manejo e comunicação de risco;
.- Cooperação com outras organizações, convênios e programas;
.- Metodologias para identificação de organismos vivos modificados;
.- Percepção e participação pública na implementação do Protocolo

1º SIMPÓSIO DE BIOÉTICA
Transmitir valores associados à ética da pesquisa e às responsabilidades oriundas da produção
científica. Essa é a proposta da primeira edição do Simpósio de Bioética, que será realizado no dia
30 de março, em Campinas (SP). O encontro é promovido pela Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A programação é composta de quatro palestras: “Conflito de interesse”, ministrada pelo professor
Roberto Romano, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH); “Falha nas agências
reguladoras”, por Sérgio Nishioka, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); “Desvios
de Conduta em Ciência”, com Marcelo Knobel, do Instituto de Física da Unicamp; e “Autoria de
trabalhos científicos”, com José Roberto Goldim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Mais informações: www.fcm.unicamp.br/congressos/bioetica.

Estratégias de Mobilização da Sociedade Civil no processo de implementação da Convenção sobre
Poluentes Orgânicos Persistentes – POPs
Seminário Nacional sobre Químicos
Salvador, Bahia, 22, 23 e 24 de janeiro de 2006 – FUNDACENTRO
Rua Alceu Amoroso Lima, 142 - Salvador – BA - Tel: (71) 3411412
Informações e programa completo: http://www.acpo.org.br/noticias_boletim/FOLDER.pdf
Mais detalhes sobre POPs: http://www.acpo.org.br

WORKSHOP ON AIR QUALITY FORECASTING IN LATIN AMERICAN CITIES
O Workshop on Air Quality Forecasting in Latin American Cities, que ocorrerá de 9 a 13 de janeiro,
em São Paulo, reunirá especialistas para a troca de informações sobre modelagem e tratamento de
dados de qualidade do ar nas cidades da América Latina.
O evento está vinculado ao GAW Urban Research Meteorology and Environment, projeto da
Organização Meteorológica Mundial (OMM) que tem o objetivo de oferecer subsídios para a
previsão da poluição urbana e discutir as estratégias de controle de emissões.
Mais informações: www.master.iag.usp.br

15º ENCONTRO PAULISTA DE ESPELEOLOGIA
O 15º Encontro Paulista de Espeleologia ocorrerá nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque Estadual de
Jacupiranga, em Eldorado (SP), com o objetivo de reunir os pesquisadores que trabalham com o
levantamento espeleológico e o manejo turístico do parque.
O evento, promovido pela Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), é aberto a profissionais,
estudantes, ambientalistas e demais interessados que se dedicam ao estudo e à proteção de
cavernas.
Estão programadas oficinas, mesas-redondas e apresentações sobre assuntos como “Fundamentos
de cartografia e utilização de GPS”, “Tópicos de manejo e roteiros em espeleoturismo”, “Introdução
à espeleofotografia” e “Noções de geomorfologia em áreas cársticas”.
Mais informações: www.sbe.com.br/15epeleo.asp

ENCONTRO NACIONAL DE GERENCIAMENTO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Local e data: Florianópolis, de 5 a 8 de Março de 2006, no Hotel Torres da Cachoeira, Ponta das
Canas
Temática: Responsabilidade e Respeito ao Meio Ambiente
Informações: http://www.globaldirection.tur.br/ambientais
A Cidade de Florianópolis foi escolhida para a realização do Encontro Nacional de Gerenciamento e
Soluções Ambientais, que acontecerá de 05 a 08 de março de 2006, no Hotel Torres da Cachoeira,
Ponta das Canas. O público estimado será de 300 a 400 congressistas aproximadamente de vários
estados brasileiros, envolvendo pesquisadores, profissionais da área, professores, estudantes e
interessados na área de estudo.

A programação inclui assuntos ambientais de maior urgência – como a Responsabilidade e o
Gerenciamento das Soluções e Prevenções a Degradação Ambiental, entre outras reflexões do atual
quadro ambiental.
O evento será organizado pela empresa Global Direction Marketing, Turismo e Eventos onde
disponibiliza em seu site http://www.globaldirection.tur.br/ambientais a programação prévia do
evento, fichas de inscrição e valores com hospedagem.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: ROTEIRO PRÁTICO PARA VIABILIZAR PROJETOS
A InterNews realiza este curso de dois dias sobre Avaliação de Impactos Ambientais com o objetivo
de fornecer informações e transmitir experiências fundamentais para o cumprimento das
exigências legais e a viabilização de projetos que envolvam intervenções no meio ambiente.
Diante do rigor da legislação e da sua aplicação, as empresas precisam estar bem municiadas das
melhores informações que lhes permita antecipar que tipos de impactos ambientais podem
inviabilizar suas iniciativas, bem como proceder uma correta mensuração dos danos à natureza e
suas conseqüência legais. De posse destas informações, será mais fácil planejar a expansão ou
remodelação de seu negócio, o que oferecerá um norte mais seguro na avaliação de riscos
objetivos.
Não é apenas a dura legislação ambiental brasileira que se impõe. Também muitos importadores no
exterior usam de todo seu arsenal de certificação para se assegurar de que os nossos produtos são
ecologicamente corretos. O descaso e a desinformação podem se traduzir, diante da legislação, dos
órgãos reguladores e fiscalizadores e dos clientes, em perdas de mercado, em multas e processos
intermináveis, podendo levar a inviabilização dos empreendimentos.
Data: 10 e 11 de março de 2006
Horário: 08h30 às 18h00
Local: Pergamon Hotel, Rua Frei Caneca, 80, Bela Vista, São Paulo - SP

