EVENTOS REALIZADOS EM 2.009 E 2.010
http://www.ecolnews.com.br

III CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR
21 a 24 de Setembro de 2010 - Belém, Pará
Mais informações: http://www.iiicbens.com.br

ESMPU REALIZA O CONGRESSO AGROTÓXICOS, SAÚDE E MEIO
AMBIENTE: O DIREITO À INFORMAÇÃO
Congresso Agrotóxicos, Saúde e Meio Ambiente: o Direito à informação, a
ser realizado em Várzea Grande – MT, nos dias 21 e 22 de setembro de
2010, no Auditório do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
de Mato Grosso - Superintendência Federal de Agricultura - SFA/MT, na
Alameda Dr. Anníbal Molina, S/Nº.
O evento será realizado pela ESMPU e conta com o apoio da 4ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, do Ministério Público
do Trabalho em Mato Grosso, do Fórum Nacional de Combate aos
Impactos dos Agrotóxicos e do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento-Superintendência Federal/MT.
O objetivo é discutir os problemas que os agrotóxicos vêm causando à
saúde do trabalhador, do consumidor e ao meio ambiente, fortalecendo
uma rede nacional de combate aos impactos dos agrotóxicos.
Dentre os participantes, estarão pesquisadores e representantes da
FIOCRUZ, UFMT, INDEA, EMBRAPA, FASE, CODEMAT, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEBRAE, promotores de justiça,
membros da OAB, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do
Trabalho,
auditores fiscais do trabalho e juízes.
Serão abordados assuntos como o impacto dos agrotóxicos à saúde e ao
meio ambiente, o papel do Estado como regulador de seu uso e o da
sociedade civil no combate aos riscos, a agroecologia e as alternativas ao
uso de agrotóxicos, além da responsabilidade civil e penal diante da
contaminação por agrotóxicos.

As inscrições poderão ser feitas no endereço http://www3.esmpu.gov.br,
e-mail: inscricoes@esmpu.gov.br Informações adicionais pelos telefones:
(61) 3313 51 65 (65) 3613-9140.

CURSO NO INPE ENSINA A UTILIZAR IMAGENS DE SATÉLITE NOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO
Estão abertas as inscrições para o 1º Curso de Sensoriamento Remoto nos
Meios de Comunicação, coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais.
A iniciativa integra a programação do 6º EUsISSeR – Encontro com
Usuários de Imagens de Satélite de Sensoriamento Remoto – evento da
Divisão de Geração de Imagens do INPE -, que será realizado nos dias 25,
26 e 27 de outubro em São José dos Campos, SP.
O curso é dirigido exclusivamente a profissionais da área (repórteres,
editores, repórteres fotográficos, editores de fotografia, editores de vídeo,
webdesigners, designers gráficos etc.). O objetivo é apresentar noções
básicas de Sensoriamento Remoto, possibilitando ao participante entender,
preparar e utilizar imagens de satélite em produções jornalísticas, com
apoio da tecnologia existente.
Para participar da parte prática do curso é necessário levar um notebook.
A programação completa pode ser acessada em:
http://www.dgi.inpe.br/usr/eusisser-6/cursos.php
Outras informações sobre o 6º Encontro com Usuários de Imagens de
Satélite de Sensoriamento Remoto estão no endereço:
http://www.dgi.inpe.br/usr/eusisser-6/

SESC ITAQUERA, EM SÃO PAULO, ABRE EXPOSIÇÃO SOBRE “ENERGIA”
O SESC SP abre no dia 16 de Setembro na Unidade de Itaquera na Zona
Leste de São Paulo a Exposição “ENERGIA”, com duração de um ano, para
o público de todas as idades, especialmente alunos do Ensino Fundamental
(7 a 12 anos), a proposta é oferecer outros conceitos que possam ser
complementados ao longo do processo regular de aprendizado escolar. De
forma lúdica e interativa vamos conhecer o universo da energia. O impacto
nas condições de vida da humanidade, os desafios para construir o futuro.
O conhecimento de questões energéticas pelo ponto de vista da ciência,
história, economia e política.
Um grande espaço cenográfico convida o público para um passeio
eletrizante, no contexto histórico, a exposição apresenta ao longo dos
espaços, informações sobre a relação entre Energia e Vida, Linha do
Tempo, Energia do Mundo Fóssil, Eletricidade, Energia Nuclear, Fontes
Renováveis de Energia, Cultura do Consumo, Corpo, Cidade e Construindo o
Futuro.
A exposição vai atender com monitores capacitados para visitas

orientadas, grupos organizados, escolas e instituições sociais. O
agendamento antecipado é gratuito de quarta a sábado e feriados das 9h
às 16h30.
A capacidade de atendimento é de mil alunos por dia, além do público em
geral.
A proposta do SESC SP é oferecer ao visitante a oportunidade de refletir
sobre o que é, a importância e a compreensão do que determina no dia a
dia, a relação energia/homem. O foco é dinâmico e se confunde com a
história da humanidade, com lutas e dramas. Sem esgotar o assunto, o
tema abre horizontes para as discussões atuais. É preciso Energia para
seguir sempre em frente. Hoje , os desafios vão além, pois temos que
produzir mais utilizando menos recursos, preservar o que não pode ser
reposto e respeitar o equilíbrio do planeta. As mudanças necessárias para
vencer este desafio começam com cada um de nós.
SERVIÇO: EXPOSIÇÃO ENERGIA / SESC ITAQUERA
Data: 16/09/2010 a 16/09/2011
Horário: Das 9h às 16h30
Endereço: Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1000.
Entrada: R$ 1,50 a R$ 7,00 (acesso à unidade de Quarta a Domingo)
Estacionamento: R$ 7,00
Informações e Agendamento: Central de Atendimento
Telefones: 11 2523-9286/ 9287 ( Terça a sábado das 9h às 17h)
ou acesse: www.sescsp.org.br/energia
Sueli Freitas - Assessoria de Imprensa - 2523-9267 - 96020023
Confira a programação: www.sescsp.org.br/itaquera

SÃO LUIS (MA) RECEBE A DÉCIMA SEXTA EDIÇÃO DO CONGRESSO
BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
De 31 de agosto a 3 de setembro, mais de 2000 pessoas são esperadas em
evento sobre águas subterrâneas, na capital do Maranhão
Uma forte movimentação toma conta de São Luis do Maranhão (MA), por
conta do XVI Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, realizado
juntamente com o XII Encontro Nacional de Perfuradores de Poços e a
Feira Nacional da Água (FENÁGUA). Entre os principais conferencistas do
evento estarão Sarney Filho, Deputado Federal pelo PV do Maranhão,
Coordenador da Bancada Federal, Presidente da Frente Parlamentar
Ambientalista e ex-ministro do Meio Ambiente; Fernando Almeida, expresidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS) e comentarista do programa Eldorado Sustentável, da
rádio Eldorado; e Everton Luiz da Costa Souza, geólogo e presidente da
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS).
O congresso é um fórum nacional para o debate de problemas, soluções e
propostas para o uso e a conservação das águas subterrâneas no país.
Especialistas e profissionais de todas as regiões se reunirão do dia 31 de
agosto ao dia 3 de setembro, em São Luis (MA), para participar de
palestras, debates e mesas-redondas sobre o assunto. Mais de 2000
pessoas são esperadas no congresso.

O evento, promovido pela Associação Brasileira de Águas Subterrâneas
(ABAS), será realizado no Centro de Convenções Governador Pedro Neiva
de Santana, situado na Avenida Jerônimo Albuquerque, durante quatro
dias, com programação na parte da manhã e da tarde.
“Águas subterrâneas para o desenvolvimento do Brasil”; “Água em meio
urbano: estudos, problemas e soluções“; e “A gestão integrada dos
recursos hídricos no país” são apenas três dos 24 temas, que estarão no
centro dos debates. O evento terá nove mesas redondas, 12 palestrasdebates, três conferências, além da apresentação de cerca de 180
trabalhos técnicos do Brasil e do exterior.
Para fazer o download do Programa Preliminar acesse o endereço abaixo:
www.abas.org/xvicongresso/programa.pdf
Mais informações em: www.abas.org/xvicongresso
Para inscrições, ligue:
(11) 3871-3626 ou envie e-mail para: xvicongressoabas@acquacon.com.br
Para solicitações de imprensa, ligue (19) 8172-3185
ou envie e-mail para: artcom@artcomassessoria.com.br

3º Congresso Vegetariano Brasileiro
Data: 16 a 19 de Setembro de 2.010
Local: SESC Campestre: Av. Protásio Alves, 6.220 – Porto Alegre – RS
Informações: http://www.svb.org.br/3cvb/
Promoção: Sociedade Vegetariana Brasileira http://www.svb.org.br/vegetarianismo/

SEMINÁRIO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A Associação Brasileira de Ecologia, Prevenção à Poluição e de Defesa Civil
realiza no auditório da Associação Paulista de Imprensa, nos dias 19 e 20
de agosto, às 20 horas, seminário sobre “Mudanças Climáticas na Região
Metropolitana de São Paulo – O que está acontecendo com o clima” , pelo
prof. Augusto José Pereira Filho, coordenador do Laboratório de
Hidrometeorologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosférica da USP.
O número de vagas é limitado.
Informações e inscrições pelo e.mail abeppolar@gmail.com ou pelo
telefone 3721 2252

Seminário em Curitiba discute medidas de recuperação ambiental
De 23 a 25 de junho de 2.010
Promovido pela Sociedade Brasileira de Áreas Degradadas, II Seminário
sobre Medidas Preventivas, Corretivas e de Recuperação Ambiental em
Deslizamentos de Encostas e Enchentes.
Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) aponta
que, nos próximos 20 anos, enchentes e deslizamentos serão mais
frequentes na cidade de São Paulo. A previsão é de que uma elevação na
temperatura média da região, aliada ao crescimento urbano e à
intervenção humana nos cursos d’água, provoque o aumento do nível de
chuvas na capital paulista. A pesquisa do INPE é uma amostra isolada de
um problema mais amplo, que já atingiu proporções nacionais e mundiais.
Mais informações e inscrições, aqui ...

1º Congresso Brasileiro de Ecologia de Estradas
De 23/8/2010 a 25/8/2010
O 1º Congresso Brasileiro de Ecologia de Estradas (Road Ecology Brazil
2010) será realizado na Universidade Federal de Lavras (MG) entre os dias
23 e 25 de agosto de 2010.
Multidisciplinar, o evento tem o objetivo de discutir as relações sociais,
econômicas e ambientais da implantação de empreendimentos lineares. O
congresso contará com a participação de pesquisadores brasileiros e
estrangeiros especializados em ecologia de estradas, além de
representantes de órgãos governamentais e ONGs dedicadas ao tema.
Entre os conferencistas, alguns dos destaques serão Richard Forman, da
Universidade de Harvard (Estados Unidos) – considerado como o “pai” da
ecologia de estradas –, Miriam Goosem e Willian Laurance, ambos da
Universidade James Cook (Austrália), e Philip Fearnside, do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).
“O papel das estradas na dinâmica da floresta tropical”, “Modelagem
visando à identificação de hotspots de atropelamento”, “Licenciamento
ambiental: padrões mínimos de monitoramento e mitigação de impacto
ambiental”, “Rodovias e floresta amazônica: biodiversidade e
socioeconomia” serão alguns dos temas de conferências e mesasredondas.
A programação contará ainda com a apresentação de minicursos sobre os
temas “Introdução à ecologia de estradas”, “Delineamento, escalas e
estatísticas para previsão de atropelamento de mastofauna silvestre de
médio e grande porte” e “Introdução ao geoprocessamento e aplicações
para conservação”.
Mais informações: www.dbi.ufla.br/roadecology
2º Simpósio Internacional de Medicinas Tradicionais e Práticas
Contemplativas

De 17/9/2010 a 18/9/2010
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) realizará, nos dias 17 e 18
de setembro, 2º Simpósio Internacional de Medicinas Tradicionais e
Práticas Contemplativas, em São Paulo.
Os objetivos do evento são apresentar estudos realizados sobre as
medicinas tradicionais e práticas contemplativas e sua aplicabilidade na
área da saúde.
O simpósio é destinado a alunos que estão cursando pós-graduação
(doutorandos, mestrandos, graduandos em geral) e profissionais da saúde.
Os principais temas a serem discutidos são “Um panorama atual da
implementação das medicinas tradicionais”, “Medicamentos tradicionais e
fitoterápicos/produtos para o bem-estar”, “Pesquisas em medicinas
tradicionais e práticas contemplativas”, entre outros.
Mais informações:
http://proex.epm.br/eventos10/medicinas_tradicionais/index.html

9º Simpósio "Saiba mais sobre Alimentos"
De 20/10/2010 a 22/10/2010
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade
de São Paulo (USP) realizará, de 20 a 22 de outubro, o 9º Simpósio Saiba
mais sobre Alimentos, em Piracicaba (SP).
O simpósio é organizado pelos estudantes de graduação em Ciências dos
Alimentos e de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da
Esalq e este ano ocorrerá em paralelo com o 2º Workshop da Cadeia do
Frio.
Complementar a formação acadêmica dos graduandos e profissionais da
área de ciências dos alimentos, engenharia de alimentos e agronômica,
nutrição e tecnologia de alimentos e promover o acesso às inovações
tecnológicas, científicas e mercadológicas na área são alguns dos objetivos
do simpósio.
O simpósio será constituído de palestras e minicursos. “Exportação de
frutas e hortaliças: logística, legislação e sua problemática”, “Eficiência
energética na cadeia do frio” e “Enzimas na fabricação de açúcar” são
algumas das palestras confirmadas.
Mais informações: www.esalq.usp.br/departamentos/lan/saibamais ou
pelo telefone (19) 3429-4150.

21º Congresso Brasileiro de Fruticultura
De 12/10/2010 a 22/10/2010
O 21º Congresso Brasileiro de Fruticultura será realizado em Natal, entre
os dias 12 e 22 de outubro, com o tema “Saúde, inovação e
sustentabilidade”.
Políticas públicas, aproveitamento de produtos, solo, irrigação,
biotecnologia, agricultura familiar, frutas regionais, aplicação na saúde
serão alguns dos temas nas mesas-redondas e conferências.
O congresso, realizado pela Sociedade Brasileira de Fruticultura, contará
também com três cursos e oito minicursos. O evento ocorrerá no Centro de
Convenções de Natal, que fica na Via Costeira, Parque das Dunas.
Os resumos para submissão de trabalhos podem ser enviados até o dia 27
de agosto e mais informações podem ser obtidas no endereço:
http://fruticulturanatal2010.com.br

Seminário “Por Uma Agência Brasileira da Cannabis Medicinal?”
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) realizou nos dias 17 e 18 de
maio, o Simpósio Internacional “Por Uma Agência Brasileira da Cannabis
Medicinal?”, em São Paulo.
O evento é organizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (Cebrid), com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da
Unifesp.
O objetivo do simpósio será debater os argumentos científicos que
envolvem o uso terapêutico de Cannabis e discutir a importância da criação
de uma Agência Brasileira da Cannabis Medicinal.
O simpósio contará com a presença de vários palestrantes brasileiros e de
universidades estrangeiras. “Usos terapêuticos da Cannabis: lições do
passado, projeto para o futuro”, “Pesquisa clínica com canabinóides no
Brasil: foco no canabidiol”, “Pesquisa animal com canabinóides sugerindo
usos terapêuticos futuros”, entre outras, são algumas das palestras do
seminário.
O evento foi realizado no Teatro Marcos Lindenberg, no Campus São Paulo
da Unifesp, localizado na rua Botucatu, 862, Vila Clementino.
Mais informações: www.cannabismedicinal.org.br

Os impactos ambientais negativos da monocultura do eucalipto na região
do Vale do Paraíba - efeitos no meio ambiente, na produção de alimentos e
nas populações tradicionais.
Palestrante: Dr. Wagner Giron de La Torre, Defensor Público de Taubaté,
SP

Data: 28 de maio de 2.010, às 20:00 hs.
Local: Faculdade Anhanguera, Rua Santa Catarina, 75, Centro, Jacareí, SP,
esquina da Av. Siqueira Campos, após Corpo de Bombeiros e Posto de
Gasolina.
Promoção: Ordem dos Advogados do Brasil de Jacareí, SP
Apoio: Faculdade Anhanguera de Jacareí

As queimadas na Amazônia: implicações ambientais e sociais dentro e
fora do bioma amazônico
Palestra da Jornalista Cristiane Prizibisczki
As queimadas na Amazônia estão entre as principais fontes de emissão de
gases de efeito estufa no país e no mundo. São elas também as
responsáveis pela grande perda de nossas riquezas naturais, o que
justificaria, por si só, o fim da prática. Mas as conseqüências do fogo que é
ateado na floresta todos os anos ultrapassam os limites do bioma
amazônico.
A série de reportagens "A trajetória da Fumaça", trabalho jornalístico
elaborado pela brasileira Cristiane Prizibisczki sobre a temática das
queimadas na Amazônia, recebeu o prêmio internacional “Earth Journalism
Awards” e foi apresentada à Organização das Nações Unidas (ONU),
durante a 15ª Conferência do Clima (COP-15), realizada em dezembro de
2.009, em Copenhague, Dinamarca.
Data e horário: 21 de maio de 2.010, às 20:00 hs
Local: Faculdade Anhanguera de Jacareí, Rua Santa Catarina, 75, Centro,
esquina da Av. Siqueira Campos, após Corpo de Bombeiros e Posto de
Gasolina.
Promoção: Ordem dos Advogados do Brasil de Jacareí, SP
Apoio: Faculdade Anhanguera de Jacareí

A Natureza como Limite da Economia
Dia 19/4/2010
No dia 19 de abril, às 15h, Andrei Cechin, doutorando da Universidade de
Wageningen (Holanda), José Eli da Veiga, professor titular da Faculdade de
Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP), e Carlos
Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, debaterão o tema “A
natureza como limite da economia”, no auditório do Instituto de Estudos
Avançados da USP.
O título do debate dá nome ao livro de Cechin, que será lançado na
ocasião. A Natureza como Limite da Economia, publicado pelo Senac São
Paulo e pela Edusp com apoio da FAPESP, coloca a economia como um

subsistema do ambiente e, portanto, sujeita às leis da física,
especialmente à Lei da Entropia.
Durante o evento também será lançado o livro Economia Socioambiental
(Senac São Paulo), organizado por Veiga. O professor convidou
especialistas a apresentarem uma abordagem brasileira das questões
socioambientais. O trabalho resultou em 14 capítulos com reflexões sobre
a desarmonia entre os conceitos de civilização, progresso e natureza.
A sede do IEA fica na rua da Reitoria (antiga Travessa J), 374, Cidade
Universitária. O evento será transmitido ao vivo pela internet no endereço
www.iea.usp.br/aovivo.
Mais informações podem ser obtidas com Inês Iwashita pelo e-mail
ineshita@usp.br ou telefone (11) 3091-1685.

16º Congresso Brasileiro de Meteorologia
De 13/9/2010 a 17/9/2010
Belém sediará entre os dias 13 e 17 de setembro o 16º Congresso
Brasileiro de Meteorologia (CBMet) que terá como tema “A Amazônia e o
clima global”.
As mudanças climáticas globais e o papel da região amazônica no clima do
planeta estarão no centro dos debates.
Promovido pela Sociedade Brasileira de Meteorologia (SBMet), o evento
será organizado em áreas temáticas como “variabilidade e mudanças
climáticas”, “climatologia geral”, “meteorologia sinótica e extremos
meteorológicos”, “agrometeorologia” e “modelagem atmosférica”.
O evento, organizado pela Faculdade de Meteorologia do Instituto de
Geociências da Universidade Federal do Pará, será no Centro de
Convenções da Amazônia – Hangar, na Av.Dr. Freitas, s/n, Marco, Belém.
Mais informações e inscrições: www.cbmet2010.com

Conferência Internacional de Educação para o Desenvolvimento
Sustentável
de 18 a 20 de maio de 2010
A realizar-se em paralelo à 5ª Conferência Internacional de RCEs
(Regional Centers of Expertises) – vinculados à Universidade das Nações
Unidas/Instituto de Estudos Avançados (UNU/IAS), nas dependências do
CIETEP – Centro de Inovação, Educação, Tecnologia e Empreendedorismo
do Paraná (Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico, Curitiba, PR).

O site www.prppg.ufpr.br/eds2010 apresenta informações detalhadas
sobre os eventos mencionados e sobre normas e procedimentos para envio
dos resumos.

III Feira de Responsabilidade Social Empresarial Bacia de Campos
Evento será em Macaé (RJ) e terá como tema “Consumo Consciente por
uma Economia Sustentável”
Período: 19, 20 e 21 de maio de 2010
Horário: 14h às 21h
Objetivo: Apresentação de projetos e ações nas áreas de Responsabilidade
Social e Sustentabilidade, disseminando, através de palestras, oficinas do
conhecimento, painéis, mesas-redondas e debates, conceitos e ações de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade, direcionados para o
desenvolvimento regional sustentável.
Realização: Revista Visão Socioambiental e parceiros.
Promovida desde 2008 pela revista Visão Socioambiental
(visaosocioambiental.com.br) e parceiros para disseminar conceitos e
estimular ações de Responsabilidade Social e Sustentabilidade nos
municípios da área de influência da Bacia de Campos, região que tem como
principal atividade econômica a exploração de petróleo - fonte energética
não renovável -, a Feira de Responsabilidade Social Empresarial Bacia de
Campos (feirarsebaciadecampos.com.br) será realizada este ano nos dias
19, 20 e 21 de maio, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho
(Macaé Centro), das 14h às 21h.
Como aconteceu nas duas versões anteriores, a III Feira de RSE Bacia de
Campos – cujo tema central é “Consumo Consciente por uma Economia
Sustentável - terá a participação de empresas, organizações não
governamentais, gestores públicos, universidades, profissionais liberais,
estudantes, instituições de classe, entidades socioambientais, entre
outros.
No evento estão incluídos stands, Fórum com palestras, painéis e mesaredonda, Rodada de Negócios Sustentáveis, Sala de Projeção de Filmes e
Vídeos ambientais, apresentações artísticas e culturais com talentos da
terra e artistas já consagrados etc. A entrada é inteiramente gratuita,
inclusive para o Fórum, bastando o interessa do se credenciar pela internet
ou no local.
A III Feira de RSE Bacia de Campos contará com a participação de nomes
consagrados na área de Responsabilidade Social Empresarial e
Sustentabilidade, tais como a economista Amyra El Khalili, o também
economista e ambientalista Sérgio Besserman, presidente da Câmara
Técnica de Desenvolvimento Sustentável e de Governança Metropolitana
do Rio de Janeiro e professor de economia brasileira na PUC-Rio, a
jornalista Amélia Gonzalez, editora do caderno Razão Social de O Globo,
Higino Aquino, presidente do Instituto Brasileiro de Florestas, entre outros
convidados, além de representantes de organizações não governamentais
e de grandes empresas e entidades que lideram o movimento em prol da
sustentabilidade no Brasil e no exterior.
De acordo com o jornalista Martinho Santafé, diretor da Revista Visão
Socioambiental, as du as Feiras anteriores mostraram ser o evento uma

excelente oportunidade para a troca de conhecimentos e experiências,
possibilitando, inclusive, o surgimento de parcerias e de ações pela
sustentabilidade regional envolvendo atores diversos, como prefeituras,
entidades empresariais, sindicatos, universidades, ONG´s e Agendas 21
locais. “O grande objetivo da Feira de Responsabilidade Social Empresarial
Bacia de Campos é sensibilizar pessoas a participarem ativamente da
construção de um mundo mais sustentável”, diz o jornalista.
Evento: III Feira de Responsabilidade Social Empresarial Bacia de Campos

Impactos das Nanotecnologias sobre a Saúde dos Trabalhadores e sobre
o Meio Ambiente
De 25/5/2010 a 27/5/2010
O Seminário Internacional “Impactos das Nanotecnologias sobre a Saúde
dos Trabalhadores e sobre o Meio Ambiente” será realizado de 25 a 27 de
maio, em São Paulo.
Realizado pela Fundacentro, o evento ocorrerá no Conselho Regional de
Química. O prazo para o envio de trabalhos termina no próximo dia 20 de
fevereiro.
Aos interessados em apresentar resumos científicos, os temas deverão
contemplar alguns dos seguintes temas: Políticas Públicas, Segurança e
Saúde do Trabalhador, Meio Ambiente, Toxicologia, Educação, Divulgação
Científica, Regulação e Comunicação de Risco.
O envio dos trabalhos deverá ser encaminhado para o e-mail
simposionano2010@fundacentro.gov.br até o dia 20 de fevereiro. Para
saber os critérios de envio de resumos, clique aqui.
O evento é gratuito e as inscrições poderão ser feitas clicando aqui. O
evento é uma parceria entre Fundacentro e instituições envolvidas com
nanotecnologia e terá como foco central a discussão dos possíveis
impactos da nanotecnologia sobre as condições de saúde, trabalho e vida
dos trabalhadores e sobre o meio ambiente e conhecer o resultado de
pesquisas realizadas no Brasil sobre o assunto.
O Conselho Regional de Química está localizado à rua Oscar Freire, 2.039,
Pinheiros, São Paulo.
Mais informações sobre o seminário:
www.fundacentro.gov.br/dominios/CTN/eventos_detalhes.asp?E=913 ou
(11) 3066-6116/6323 e 6132.

AEROPORTO VIRACOPOS EM DEBATE: UM PROJETO PARA CAMPINAS?
Promoção: Instituto Jequitibá e Associação Campineira de Imprensa

13 de abril - 13 a 17 horas
Câmara Municipal de Campinas
Avenida da Saudade, 1004 - Ponte Preta - Campinas - SP
Com a participação da Professora Maria Adélia de Souza, Geógrafa e
Urbanista, Professora titular da USP
Professor Doutor Josmar Cappa, Doutor em Economia, Professor da
Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas

28º Ciclo de Seminários em Ensino de Ciências, Matemática e Educação
Ambiental
De 10/4/2010 a 26/6/2010
A Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Bauru, realizará, a
partir de 10 de abril, o 28° Ciclo de Seminários em Ensino de Ciências,
Matemática e Educação Ambiental.
O ciclo é voltado para os docentes do ensino fundamental e médio, visando
a melhorar o aprendizado nas três áreas temáticas. O projeto será
realizado sempre aos sábados, das 9 às 12 horas.
O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para
a Ciência da Unesp, do campus de Bauru (SP). O ciclo começará no dia 10
de abril e será concluído em 26 de junho.
O evento oferece 50 vagas e ocorrerá durante dez sábados. As inscrições
estão abertas até 30 de março.
Mais informações: ciclo@fc.unesp.br ou pelo telefone (14) 3103-6177

4º Congresso Brasileiro de Oceanografia
De 17/5/2010 a 21/5/2010
O Centro Integrado de Desenvolvimento Oceânico (Cidec-Sul), na cidade
de Rio Grande (RS), sediará entre os dias 17 e 21 de maio de 2010 o 4º
Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO’2010).
Promovido pela Associação Brasileira de Oceanografia (Aoceano) e a
Universidade Federal do Rio Grande (Furg) o evento incluirá festividades
em comemoração aos 40 anos da graduação em oceanografia no Brasil e
será realizado em paralelo com a 5ª Feira Tecno-Científica Brasil Oceano.
Entre os palestrantes confirmados estão Frederico Brandini, do Instituto
Oceanográfico da Universidade de São Paulo, e Débora Freitas, da
Universidade James Cook, na Austrália.
Mais informações e inscrições: www.cbo2010.com

1º Congresso de Resíduos e Reciclagem
De 26/11/2009 a 27/11/2009
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promoverá, nos dias 26 e
27 de novembro, o 1º Congresso de Resíduos e Reciclagem.
O congresso faz parte das comemorações dos 10 anos da Incubadora
Regional de Cooperativas Populares (Incoop) da UFSCar.
O evento pretende divulgar a produção científica e tecnológica nacional em
temas relacionados a resíduos, reciclagem e economia solidária.
No dia 28, será realizado também o Encontro de Formadores e Apoiadores
de Empreendimentos de Catadores. Relatos de experiências para
apresentação no encontro podem ser enviados até 30 de outubro.
Mais informações: www.conaresol.ufscar.br

FÓRUM SOBRE O MEIO AMBIENTE
A OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE SÃO PAULO, por
meio da sua Comissão de Fiscalização da Qualidade do Serviço Público,
presidida por Anis Kfouri Junior, participará do IV Fórum da Cidade –
Regiões Metropolitanas: a Defesa do Meio Ambiente como Instrumento de
Tutela dos Direitos Fundamentais Sociais.
O evento, uma promoção da Escola Superior da Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo, será realizado nos dias 23 e 25 de novembro, das 9h
às 12h, na Rua Pamplona 227, 2º andar, no bairro dos Jardins.
A OAB SP será representada no fórum pela advogada Luciana Durand
Negro, membro da Comissão de Fiscalização da Qualidade do Serviço
Público. Luciana fará parte da 3ª mesa do primeiro dia de trabalho (23/11)
- cujo tema é “A função social da propriedade rural e o direito ao
trabalho”. A apresentação será das 11h20 às 12h.
Todas as apresentações, cada uma com 40 minutos de duração, serão
posteriormente transformadas em artigos para fins de publicação de um
livro sobre o evento.

Eventos extremos no Brasil: causas e impactos
Dia 26/11/2009
No dia 26 de novembro o auditório Francisco Romeu Landi, da Escola
Politécnica da USP, sediará o seminário “Eventos extremos no Brasil:
causas e impactos”.
O evento é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa de Ciências Ambientais,
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas,
da Fundação Bunge e da FAPESP.

Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e coordenador
do Programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais
(PFPMCG), Gilberto Diniz, da Universidade Federal de Pelotas, Reinaldo
Haas, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Antônio Ocimar Manzi,
do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, serão alguns dos
palestrantes.
Após o seminário, haverá o lançamento do livro e do documentário
"Conhecer para sustentar: Um novo olhar sobre o vale do Itajaí".
Mais informações: www.iea.usp.br/inscricao/form4.html

3º Workshop de Biodegradação e Biorremediação
De 1º a 4 de dezembro, a Embrapa Meio Ambiente promoverá em
Campinas (SP) o 3º Workshop de Biodegradação e Biorremediação.
O evento estará aberto a profissionais de várias áreas, como geneticistas,
ecologistas, químicos especialistas em microrganismos.
“História da biorremediação e as novas tendências nos Estados Unidos”,
com John T. Wilson, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos, e “Clivagem G-S e biodegradação de orgânicos fluorados:
proteômica e aspectos moleculares”, com Jonathan Van Hamme, da
Universidade Thompson Rivers, no Canadá, serão alguns dos temas das
palestras.
O workshop será realizado no auditório do Instituto Agronômico de
Campinas e, na véspera do evento, dia 30 de novembro, a Embrapa
organizará minicursos em sua unidade em Jaguariúna.
Informações e inscrições:
http://www.cnpma.embrapa.br/nova/mostra2.php3?id=480

The Biota-FAPESP International Workshop on Applied Ecology and
Human Dimensions in Biological Conservation
De 9/11/2009 a 10/11/2009
Agência FAPESP – The Biota-FAPESP International Workshop on Applied
Ecology and Human Dimensions in Biological Conservation será realizado
nos dias 9 e 10 de novembro de 2009, na sede da FAPESP.
O workshop contará com a participação de palestrantes do Brasil e do
exterior, que discutirão temas como ecologia histórica, direções em
conservação, uso de ferramentas moleculares, ecologia aplicada e perda
da diversidade e doenças infecciosas.

O evento é isento de taxa de inscrição e as palestras terão tradução
simultânea.
ProgramA
November 09
14h00 - Opening Session
14h15 - The Biota FAPESP Program - Dr. Carlos Joly, General Coordinator,
Biota Program, FAPESP
14h30 - Introduction: redirections in conservation biology - Dr. Luciano M.
Verdade, University of São Paulo, Brazil
15h00 - Phylogenetic diversity and conservation: applications from genes
to communities to ecosystems - Dr. Daniel Faith, Australian Museum,
Australia
15h50 - Coffee break
16h00 - Historical ecology and the explanation of diversity - Dr. William
Balée, Tulane University, USA
16h50 - Adaptation and evolution in changing environments - Dr. Joel S.
Brown, University of Illinois, USA
November 10
9h30 - Biodiversity loss and infectious diseases - Dr. Kevin D. Lafferty,
University of California – Santa Barbara, USA
10h20 - The use of molecular tools in ecological studies - Dr. Eduardo
Eizirik, PUCRS, Brazil
11h10 - Coffee break
11h20 - Multi-taxa surveys: integrating ecosystem processes and user
demands - Dr. Willian E. Magnusson, INPA, Brazil
12h10 - Lunch (Restaurants around FAPESP)
14h00 - The importance of abundance estimates in biological surveys - Dr.
James D. Nichols, USGS, USA
14h50 - Biodiversity and agriculture: modeling biodiversity trade-offs in
changing environments - Dr. Jorn Scharlemann, UNEP/WCMC, U.K.
15h40 - Coffee break
15h50 - Conclusions on “Applied ecology and human dimensions in
biological conservation”
FAPESP: Rua Pio XI, 1500 – Alto da Lapa - São Paulo – SP Sugestão de
estacionamento: Taticar, R. Jorge Americano, 89
Clique para inscrever-se no link:
http://www.fapesp.br/applied_ecology_inscricao
Mais informações: (11) 3838-4006/3838-4216 - marina@fapesp.br

6ª Semana da Engenharia Ambiental
De 26/10/2009 a 30/10/2009
Agência FAPESP – A 6ª Semana da Engenharia Ambiental, da Escola de
Engenharia de São Carlos (EESC), da Universidade de São Paulo (USP),
será realizada entre os dias 26 e 30 de outubro, em São Carlos (SP).

O objetivo do evento é promover o intercâmbio de informações entre
indivíduos com diferentes formações profissionais e oferecer, aos
participantes, contato com o conhecimento mais recente na área ambiental
e com os assuntos que atualmente mais suscitam discussões.
A programação abordará assuntos como “Aquecimento global”,
“Sustentabilidade”, “Energia” e “Marketing ambiental”, entre outros. O
evento terá palestras, debates, minicursos, oficinas e a exposição da Casa
Sustentável.
O evento é uma iniciativa organizada e realizada pelos alunos do curso de
graduação em Engenharia Ambiental da EESC, em conjunto com a
Secretaria Acadêmica Pró-Ambiental, com o suporte de docentes do curso.
Mais informações: www.eesc.usp.br/sea

1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental
De 27/10/2009 a 28/10/2009
A 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental será realizada nos dias 27 e
28 de outubro, em São Paulo. O evento, promovido pela secretarias da
Saúde e do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, atende à convocação da
1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental, que ocorrerá em Brasília, de
15 a 18 de dezembro.
A 1ª Conferência em Saúde Ambiental é uma iniciativa dos Conselhos
Nacionais de Saúde, Cidades e Meio Ambiente e terá como eixo central o
tema “A saúde ambiental na cidade, no campo e na floresta: construindo
cidadania, qualidade de vida e territórios sustentáveis”.
Participam das discussões para os encaminhamentos da conferência
paulista representantes da Coordenadoria de Controle de Doenças; da
Divisão de Doenças Ocasionadas pelo Meio Ambiente, do Centro de
Vigilância Epidemiológica; da Divisão de Ações sobre o Meio Ambiente e
Divisão de Saúde do Trabalhador, do Centro de Vigilância Sanitária; do
Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador; da Coordenadoria
de Regiões de Saúde; da Coordenadoria de Planejamento em Saúde; da
Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde; e da Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
De acordo com os organizadores, o objetivo do evento é abordar de forma
integrada problemas interdependentes – cujos impactos vão além das
fronteiras locais –, buscando soluções com a formulação e gestão de
políticas públicas interdisciplinares, integradas, intersetoriais,
participativas e territorializadas.
Mais informações: www.ccd.saude.sp.gov.br/conferencia/cesa.htm

3º Simpósio de Ecologia do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e
Recursos Naturais
De 27/10/2009 a 29/10/2009
O 3º Simpósio de Ecologia do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e
Recursos Naturais (PPGERN) da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) será realizado entre os dias 27 e 29 de outubro, em São Carlos.
A temática do evento, que comemora os 33 anos do PPGERN, é “A
contribuição das mulheres para a ecologia do Brasil”, homenageando as
mulheres que trabalham e pesquisam na área.
Os trabalhos apresentados no evento abordarão as temáticas das linhas de
pesquisa do PPGERN: Ecologia Animal; Ecologia Aplicada; Ecologia de
Ecossistemas Aquáticos; Ecologia Humana e Etnoecologia; Ecologia
Vegetal; Educação Ambiental; Planejamento e Gestão Ambiental.
O simpósio contará com a presença de pesquisadores do Brasil e do
exterior. O PPGERN foi o primeiro programa de pós-graduação do Brasil na
área de ecologia e meio ambiente. O programa da UFSCar visa à formação
de recursos humanos altamente qualificados e competentes para produzir
informações científicas de alto nível em Ecologia.
Mais informações: www.simposioppgern.ufscar.br

Desafios socioambientais para o século 21
Dia 20/10/2009
O Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo
(USP) realizará, no dia 20 de outubro, o encontro “Desafios
socioambientais para o século 21 – uma homenagem a Aziz Ab'Saber”.
Biodiversidade, energia, recursos hídricos, qualidade de vida e proteção
ambiental na metrópole paulistana (qualidade do ar, oferta hídrica e de
transporte) serão alguns dos assuntos abordados.
Considerado referência em assuntos relacionados a impactos ambientais e
meio ambiente, o geógrafo Ab'Saber foi presidente da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC), professor emérito da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e professor honorário do IEA,
onde iniciou as discussões na área ambiental.
O encontro será realizado no auditório 5 da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da USP, localizado na av. Prof. Luciano
Gualberto, 908, Cidade Universitária, São Paulo), das 10h às 18h.
Mais informações: www.iea.usp.br

III Simpósio da Amazônia: desenvolvimento sustentável e mudanças
climáticas
Data: 7 de outubro de 2009, de 9h30 às 18h30
Local: Auditório Nereu Ramos – Anexo II - Câmara dos Deputados Brasília - DF
Apresentação
A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional (CAINDR) e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados promovem, no dia 7 de
outubro (quarta-feira), o III Simpósio "Amazônia: Desenvolvimento
Sustentável e Mudanças Climáticas". O evento conta com a parceria do
Sistema CNC/SESC/SENAC e do Centro de Desenvolvimento Sustentável da
Universidade de Brasília (CDS/UnB),
O I Simpósio "Amazônia e Desenvolvimento Nacional", realizado em
novembro de 2007, resgatou o Plano Amazônia Sustentável (PAS),
trazendo para o Parlamento o debate em torno da Amazônia. Já o II
Simpósio "Amazônia: o Desafio do Modelo de Desenvolvimento", realizado
em novembro de 2008, abordou questões como transportes, ciência e
tecnologia, com consideráveis avanços nessas áreas.
Neste III Simpósio, serão enfatizadas as diversas experiências práticas de
desenvolvimento sustentável, com propostas concretas para otimizar essas
ações na região amazônica, levando em conta as mudanças climáticas.
Como etapas preparatórias do evento, estão sendo realizados encontros
regionais, durante os meses de agosto e setembro: Belém (PA), Boa Vista
(RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho
(RO), Rio Branco (AC) e São Luís (MA).
O novo modelo de desenvolvimento da Amazônia deve ter como primado o
respeito e a valorização da potencialidade de seu imenso patrimônio
natural e sociocultural. Desenvolver a região, deter o processo de
desmatamento tornando economicamente viável a preservação dos
ecossistemas e da floresta em pé, são enormes desafios para nós,
brasileiros, somente alcançáveis com a participação de todos: governos
federal, estadual e municipal, lideranças políticas, setor produtivo,
academia e sociedade civil. Já é tempo de transformar todo o potencial da
região em medidas concretas que possam reverter a situação de miséria da
maioria dos 25 milhões de habitantes da Amazônia, preservando a sua
grande diversidade ambiental e suas ricas tradições. Isso é o que esperam
as futuras gerações e este III Simpósio, que será, com certeza, mais uma
valiosa contribuição nesse sentido, priorizando a Amazônia no projeto de
construção nacional.
Informações:
http://www.edemocracia.camara.gov.br/comunidades/simposioamazonia
/

1º Congresso Brasileiro de Alimentação Coletiva
De 1/10/2009 a 3/10/2009
Com o tema central “Alimentação Coletiva: Crise de abastecimento e
Segurança Alimentar”, o 1º Congresso Brasileiro de Alimentação Coletiva
será realizado entre 1º e 3 de outubro, em Porto Alegre (RS).
O evento, voltado para nutricionistas, executivos do setor de alimentação,
gestores de recursos humanos e pesquisadores, professores e estudantes
de diversas áreas técnicas, é organizado pela Federação Nacional dos
Nutricionistas e pelo Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio Grande
do Sul.
Especialistas de diversas áreas debaterão temas como “O nutricionista:
papel e trajetória na alimentação coletiva”, “Alimentação do trabalhador”,
“Abastecimento: corresponsabilidade do nutricionista na alimentação
coletiva”, “Condições higiênico-sanitárias em estabelecimentos comerciais
de alimentação”, “Evolução nos processo de produção na alimentação
coletiva” e “Gestão da produção de alimentação na área hospitalar”.
Mais informações: www.conbrasileiroalimentacao09.com.br

“Pedagogia da Sustentabilidade como Formação do Cidadão do Futuro” é
o tema da 11ª edição do evento "Resguardando Nosso Futuro", promovido
pela Fundação Mokiti Okada
“Pedagogia da Sustentabilidade como Formação do Cidadão do Futuro” é o
tema da décima primeira edição do Resguardando Nosso Futuro, evento
que será realizado pela Fundação Mokiti Okada no dia 29 de agosto,
discutirá como a inclusão das questões ambientais nas instituições de
ensino pode auxiliar na formação das gerações futuras e
consequentemente na preservação ambiental.
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antonio Hermam Benjamin, o
coordenador do Centro de Pesquisa Mokiti Okada, Fernando Augusto, a
psicóloga e avaliadora do SINAES/MEC, Rita Cavalcanti são alguns dos
palestrantes do seminário.
As evoluções das leis ambientais, o projeto de horta orgânica na Escola
Estadual Paulino Esposo Nunes e o papel da educação na formação de
novos indivíduos serão as questões abordadas pelos palestrantes durante
o evento que acontecerá na sede da FMO na rua Morgado de Mateus, 77 –
Vila Mariana – São Paulo.
As inscrições podem ser feitas no site
www.fmo.org.br/eventos/resguardandonossofuturo.
Mais informações no telefone (11) 5087-5004 ou pelo e-mail:
cpesq@fmo.org.br

I Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo
Local: Centro Fecomércio de Eventos - São Paulo - SP
Realização: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS)
Data: 15 a 18 de setembro de 2.009
Informações: (11) 3871-3626
E-mail: cimas@abas.org
Site: www.abas.org/cimas
As inscrições para o CIMAS podem ser feitas pelo site:
www.abas.org/cimas
Evento internacional coloca em destaque meio ambiente subterrâneo
Durante quatro dias, conferências e debates tratarão das
responsabilidades, tecnologias, problemas e soluções para a
sustentabilidade dos recursos naturais subterrâneos no País
As interações ambientais e geológicas, que ocorrem debaixo de nossos
pés, entre solo, rochas, águas subterrâneas e outros organismos, afetam
diretamente o ambiente em que vivemos. Para alertar a sociedade sobre a
importância do assunto e reunir especialistas em busca de soluções para
gestão e conservação destes recursos, a Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas (ABAS) promove em setembro, o I Congresso Internacional
de Meio Ambiente Subterrâneo (CIMAS).
O evento será realizado entre os dias 15 e 18, do próximo mês, no Centro
Fecomércio de Eventos, em São Paulo, Capital. O objetivo principal do
congresso é colocar em debate, as discussões mais relevantes e atuais
sobre o assunto, além de suas futuras implicações. “Este é o primeiro
grande evento do país direcionado aos profissionais e empresas envolvidas
no setor de meio ambiente subterrâneo. A idéia é proporcionar a troca de
informações, além de divulgar o tema com maior clareza para a
sociedade”, afirma Everton de Oliveira, presidente da Comissão
Organizadora do evento e secretário executivo da ABAS.
Os temas de destaque do evento são: Gestão integrada das águas
superficiais e subterrâneas no País; Técnicas de investigação e novas
tecnologias para remediação de áreas contaminadas; Impactos dos
processos industriais no meio ambiente subterrâneo; Responsabilidades,
riscos à saúde e sustentabilidade no uso das águas subterrâneas.
Entre os conferencistas estarão especialistas internacionais, como John
Cherry, da Universidade de Waterloo, no Canadá, um dos mais importantes
hidrogeólogos do mundo em estudos sobre a complexidade das
contaminações por solventes; Holger Weiss, diretor do departamento de
remediação de solo e águas subterrâneas do Centro de Pesquisas
Ambientais Helmholtz, de Leipzig, na Alemanha; e Robert Cleary, consultor
especializado em remediação de águas subterrâneas, da empresa
Princeton Groundwater Inc, nos Estados Unidos, pioneiro no Brasil nesta
área.
Grandes personalidades brasileiras também farão parte da grade de
conferencistas do evento. São eles, José Machado, presidente da Agência
Nacional de Águas (ANA), e Washington Novaes, renomado jornalista da
área ambiental brasileira.

Nas mesas redondas estarão os mais importantes e respeitados
profissionais do setor como: Nelson Pereira dos Reis (FIESP); Gregory
Sullivan (Environmental Protection Agency); Rodrigo Cunha (CETESB); Jim
Barker (University of Waterloo); Otávio Antonio de Camargo (Instituto
Agronômico); Christian Wolkersdorfer (University of Tubingen, Alemanha);
Beth Parker (University of Guelph); Alfredo Carlos Cardoso Rocca (ESCCETESB); Hugo Cassio Rocha (Cia do Metropolitano de São Paulo); Fábio
Vilas Boas (Tecnisa); Maria Helena Orth (Proema Engenharia e Serviços
Ltda); Everton de Oliveira (ABAS-HIDROPLAN); Elton Gloeden (CETESB);
Bernard Kueper (Queen’s University); Milton Motta (Secretaria do Verde e
Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo); Drª Telma Nery (CVE Secretaria da Saúde de São Paulo); Troy Schultz (RAGs); Dra. Agnes
Soares (OPAS / OMS); Daniela Buosi Rohlfs (Secretaria de Vigilância em
Saúde - Ministério da Saúde); Everton Souza (ABAS); Adriana Tinoco Vieira
Fixel (Adriana Fixel Advogados Associados ICF Brasil); Adriana Molina
(PETROBRAS).
Paralelamente ao congresso, será realizada ainda uma feira de produtos e
serviços para a água, a Fenágua - Feira Nacional da Água -, um espaço de
exposição, empresarial e institucional, exclusivo para promoção dos
negócios do setor. Entre os expositores confirmados para participação na
feira estão Água e Solo, Ag Solve, ANA, Cetesb, Clean/Ambserv, Consulado
do Canadá, Doxor, GPR, Hidroplan, Instituto Geológico, Omnes do
Brasil/Schlumberger, Trionic, Fugro IN SITU, Secretaria de Recursos
Hídricos, Waterloo Brasil e ITSEMAP do Brasil Serviços Tecnológicos, entre
outras.

VII Conecotur e III EcoUC acontecem em novembro no Espírito Santo
Inscrições e contribuição para a programação final já estão abertas via
internet
O VII CONECOTUR - Congresso Nacional de Ecoturismo e o III ECOUC Encontro Interdiscilplinar de Ecoturismo em Unidades de Conservação
acontecerão este ano em Santa Cruz/Espírito Santo, de 17 a 22 de
Novembro.
Maior evento de ecoturismo do país, certificado como Qualis B2 pela
CAPES/MEC, o CONECOTUR e o ECOUC reúnem, a cada dois anos, os
principais setores envolvidos no estudo e no manejo do Ecoturismo em
níveis municipal, estadual e nacional, por meio da participação de
professores e pesquisadores, estudantes, profissionais da gestão pública,
da iniciativa privada e do terceiro setor, além de moradores das
comunidades tradicionais e locais.
Mais informações, clique aqui >

5º Simpósio em Ecologia
O 5º Simpósio de Ecologia, que terá como tema central “Ecologia do
Comportamento” e ocorrerá de 22 a 24 de setembro, no Rio de Janeiro,
proporcionará a interação entre pesquisadores para o incentivo a novas

pesquisas sobre o assunto no Brasil. O prazo para o envio de resumos de
trabalhos termina no dia 15 de abril.
O evento é promovido pelos Programas de Pós-Graduação em Ecologia e
Evolução da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e de Ecologia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Entre os temas a serem discutidos por cientistas brasileiros e estrangeiros
estão “Evolução do Comportamento social em pseudoescorpiões”,
“Ecologia comportamental na interface formiga-planta-herbívoro”,
“Seleção sexual e hierarquia de dominância em peixes” e “Técnica e ética
da fotografia do comportamento animal”.
Mais informações: www.biologia.ufrj.br/eco-simposios

VI Congresso Nacional de Unidades de Conservação
Local: Expo Unimed Curitiba - Curitiba (PR)
Data do evento: 20/09/2009
Promoção: Fundação Boticário
Data de término do evento: 24/09/2009
Para mais detalhes >
http://www.itarget.com.br/newclients/fundacaoboticario.org.br/cbuc20
09/

“Pedagogia da Sustentabilidade como Formação do Cidadão do Futuro” é
o tema da 11ª edição do evento "Resguardando Nosso Futuro", promovido
pela Fundação Mokiti Okada
“Pedagogia da Sustentabilidade como Formação do Cidadão do Futuro” é o
tema da décima primeira edição do Resguardando Nosso Futuro, evento
que será realizado pela Fundação Mokiti Okada no dia 29 de agosto,
discutirá como a inclusão das questões ambientais nas instituições de
ensino pode auxiliar na formação das gerações futuras e
consequentemente na preservação ambiental.
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antonio Hermam Benjamin, o
coordenador do Centro de Pesquisa Mokiti Okada, Fernando Augusto, a
psicóloga e avaliadora do SINAES/MEC, Rita Cavalcanti são alguns dos
palestrantes do seminário.
As evoluções das leis ambientais, o projeto de horta orgânica na Escola
Estadual Paulino Esposo Nunes e o papel da educação na formação de
novos indivíduos serão as questões abordadas pelos palestrantes durante
o evento que acontecerá na sede da FMO na rua Morgado de Mateus, 77 –
Vila Mariana – São Paulo.

As inscrições podem ser feitas no site
www.fmo.org.br/eventos/resguardandonossofuturo.
Mais informações no telefone (11) 5087-5004 ou pelo e-mail:
cpesq@fmo.org.br

10ª edição do Prêmio von Martius de Sustentabilidade
A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, através de seus departamentos
de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Comunicação Social, com o
patrocínio da Gráfica Bandeirantes, Henkel e Tetra Pak e o apoio do
Ministério do Meio Ambiente, PNUMA, WWF-Brasil, CSR, CarbonFix,
Sustentax e CEBDS, abriu as inscrições para a Edição 2009 do Prêmio von
Martius de Sustentabilidade, que visa reconhecer o mérito de
iniciativas de empresas, do poder público, de indivíduos e da sociedade
civil que promovam o desenvolvimento em padrões socioambientais
sustentáveis.
O Prêmio von Martius de Sustentabilidade, que se realiza anualmente, foi
instituído para transmitir uma mensagem de responsabilidade
socioambiental para o mundo, através da valorização de três importantes
aspectos: humanidade, tecnologia e natureza.
As inscrições para a 10° edição do Prêmio von Martius de Sustentabilidade,
foram abertas dia 15 de Junho e se estenderão até dia 25 de Setembro de
2009.
Inscrições, informações e regulamento, visite o site:
www.premiovonmartius.com.br

Passeata contra o Rodeio – Campanha “Tortura não é Cultura”
Data: 08 de agosto de 2.009
Horário: 14:30 hs
Local: Praça José Bonifácio (catedral)
Promoção: OPA – Organização Protetora dos Animais
Mais informações: http://vista-se.com.br/site/passeata-contra-o-rodeiode-piracicaba-sp

5º Encontro Pesquisa em Educação Ambiental
De 30/10/2009 à 2/11/2009
O 5º Encontro Pesquisa em Educação Ambiental será realizado de 30 de
outubro a 2 de novembro, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
O prazo para envio de trabalhos termina em 19 de maio.

Entre os objetivos do evento estão discutir, analisar e divulgar trabalhos
de pesquisa em educação ambiental e aprofundar discussões sobre a
configuração do campo da pesquisa na área.
Estão previstos apresentação de trabalhos de pesquisa, conferências,
mesas-redondas e grupos de discussão de pesquisa.
A organização é do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental
da UFSCar, do grupo de pesquisa A Temática Ambiental e o Processo
Educativo, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e do Laboratório
Interdisciplinar de Formação do Educador da Universidade de São Paulo.
Mais informações: www.epea.tmp.br e 5epea@epea.tmp.br

Conferência Internacional sobre Processo de Reciclagem no Ambiente
Construído – Recycle 2009
De 2/12/2009 à 4/12/2009
Pesquisadores interessados em submeter resumos de trabalhos científicos
para a Conferência Internacional sobre Processo de Reciclagem no
Ambiente Construído (Recycle 2009) têm até o dia 31 de março para fazêlo.
O evento, que será realizado de 2 a 4 de dezembro, em São Paulo, reunirá
especialistas estrangeiros e brasileiros para discutir os desafios e as
oportunidades no mercado de reciclagem, tanto de resíduos da construção
civil como de indústrias de outros setores.
Os resumos de trabalhos, a serem enviados para
abstracts@recycle2009.org, devem estar enquadrados em temas como
“Gerenciamento de resíduos, produção corresponsável e reciclagem no
ambiente construído”, “Técnicas de processamento aplicadas à
reciclagem”, “Desempenho e durabilidade de produtos recicláveis” e
“Avaliação de impacto ambiental e análise de ciclo de vida”.
O evento é promovido pela União Internacional de Laboratórios e
Especialistas em Materiais, Sistemas e Estruturas de Construção,
Universidade de São Paulo (USP) e pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT)
Mais informações: www.recycle2009.org/index.html

Visões da Terra: Entre Deuses e Máquinas – Qual o lugar da humanidade
no mundo que vivemos?
De 12/12/2008 à 31/7/2009
A exposição Visões da Terra: Entre Deuses e Máquinas – Qual o lugar da
humanidade no mundo que vivemos? está em cartaz até 31 de julho de
2009, na Estação Ciência da Universidade de São Paulo (USP).

A mostra, que propõe uma viagem pela história do nosso planeta por meio
de reflexões sobre como o homem se relaciona com o mundo em que vive,
é composta de vários módulos com informações e obras de arte que
reconstroem a evolução da vida na Terra.
“A revolução científica: um novo modo de pensar a Terra”, “A razão ordena
o mundo”, “A evolução da Terra e da vida”, “Os programas científicos da
revolução industrial”, “A Terra como sistema na era da informação” e “A
sinfonia do clima: glaciações e inundações marinhas cíclicas” são alguns
tópicos abordados na exposição.
A exposição tem coordenação de docentes da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
Mais informações: www.museu.ufrgs.br/visoesdaterra www.eciencia.usp.br

1º Workshop de Astronomia Espacial
O 1º Workshop de Astronomia Espacial será realizado no dia 3 de
setembro, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
(IAG) da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. As
inscrições serão aceitas até o dia 21 de agosto.
A iniciativa é da Sociedade Astronômica Brasileira, do Instituto Nacional de
Tecnologias e Ciências do Espaço (INEspaço), da Agência Espacial
Brasileira (AEB) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
O objetivo do workshop é aproximar a comunidade interessada para
discussão das experiências de astronomia espacial envolvendo o Brasil –
como o satélite de raios X Mirax e o satélite CoRoT – e a apresentação e
discussão de propostas de construção de um telescópio espacial brasileiro
e da participação nacional em projetos no exterior.
Os participantes também discutirão o Programa Nacional de Atividades
Espaciais (Pnae) e as ações para construção de uma estratégia comum
para a astronomia espacial, como a proposta de um edital do Programa
Uniespaço, da AEB, que estimule uma demanda competitiva por projetos
espaciais.
Mais informações: iwae@astro.iag.usp.br

3º Simpósio sobre Recuperação de Áreas Degradadas
O 3º Simpósio sobre Recuperação de Áreas Degradadas, organizado pelo
Instituto de Botânica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo, ocorrerá entre os dias 24 e 27 de novembro, em São Paulo.
O evento abordará temas relacionados ao cenário atual das pesquisas
científicas e políticas públicas para a recuperação de áreas degradadas e a
legislação ambiental, envolvendo aspectos de restauração e conservação
da biodiversidade.

Serão enfatizadas as abordagens e estudos de caso que privilegiem temas
como “Conservação da biodiversidade”, “Ecologia” e “Manejo e
recuperação de áreas degradadas”, além dos aspectos sociais envolvidos,
como o das ações implementadas no Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul.
O simpósio permitirá que os participantes confiram os principais reflexos
das políticas públicas da Secretaria do Meio Ambiente, envolvendo as
orientações para restauração de áreas degradadas.
Mais informações: www.ibot.sp.gov.br

6º Congresso de Meio Ambiente da Associação de Universidades Grupo
Montevidéu
Reunindo pesquisadores brasileiros, argentinos, bolivianos, chilenos,
paraguaios e uruguaios, o 6º Congresso de Meio Ambiente da Associação
de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) será realizado entre 5 e 8 de
outubro, em São Carlos (SP).
O objetivo do evento, que será sediado pela Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), é debater os desafios ambientais da atualidade, além de
apresentar trabalhos técnico-científicos identificados com os três eixos do
congresso: “Gestão e Tecnologia Ambiental”, “Sociedade e Ambiente” e
“Biodiversidade”.
As inscrições de trabalhos para apresentação poderão ser feitas até o dia
30 de junho. Para participação, as inscrições com desconto vão até o dia
30 de agosto.
Os congresso terá como atividades principais cinco palestras, quatro
mesas-redondas, três sessões de apresentação de trabalhos em pôster e
cinco sessões principais de apresentação de trabalhos na forma oral.
O evento tem apoio da Assessoria da Reitoria para Assuntos Internacionais
(Arai), da Coordenadoria Especial para o Meio Ambiente (Cema) e do
Núcleo de Informações Tecnológicas em Materiais (NIT-Materiais) da
UFSCar.
Mais informações: www.ambiente-augm.ufscar.br

FAPESP e Fapeam lançam chamada
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam)
lançaram na quarta-feira (10/6) chamada de propostas no âmbito do
convênio entre as instituições.
A chamada especifica as condições para apresentação de projetos de
pesquisa científica e tecnológica cooperativos a serem estabelecidos entre
pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior e de pesquisa,
públicas ou privadas, nos Estados de São Paulo e Amazonas, envolvendo
propostas para a realização de intercâmbio de pesquisadores e estudantes.

As propostas serão recebidas até o dia 10 de setembro de 2009. As
propostas selecionadas serão cofinanciadas pela FAPESP e pela Fapeam.
http://www.agencia.fapesp.br/materia/10629/fapesp-e-fapeam-lancamchamada.htm

