EVENTOS REALIZADOS EM 2.011
http://www.ecolnews.com.br
S W U - II FÓRUM GLOBAL DE SUSTENTABILIDADE
Dias 12, 13 e 14 de novembro, em Paulínia - SP
Um acontecimento que vai colocar o SWU no circuito das grandes
discussões sobre sustentabilidade
Prêmio Nobel da Paz, acadêmicos de reconhecimento internacional, jovens
talentos, personalidades nacionais e estrangeiras, representantes de
entidades não governamentais: o Fórum Global de Sustentabilidade SWU já
é um marco na história dos grandes eventos que tratam da
sustentabilidade.
Depois de uma bem-sucedida estréia em 2010, o evento realiza este ano
sua segunda edição com um time de peso que, durante três dias,
participará de discussões em torno do tema principal do Fórum:
“consciência e atitude”.
O objetivo do encontro é fomentar debates em torno da sustentabilidade
através do exemplo e da experiência de pessoas, empresas e organizações
que já contribuem para um modo de vida mais sustentável – social,
ambiental e economicamente –,
mostrando que por meio de novas escolhas e práticas todos podemos, sim,
fazer a diferença.
O II Fórum Global de Sustentabilidade será realizado no Teatro Municipal
de Paulínia, na arena onde acontecerá o SWU Music and Arts Festival e
contará com dois painéis de debates por dia. A abertura ficará a cargo da
orquestra do Projeto.
Mais informações: www.swu.com.br/forum
SWU CONFIRMA PALESTRA DA ATRIZ E ATIVISTA DARYL HANNAH
Famosa por suas atuações em 'Blade Runner' e 'Kill Bill', artista foi presa
em agosto durante protesto contra a construção de um oleoduto nos EUA

Daryl Hannah, atriz norte-americana conhecida por seu envolvimento em
causas ambientais, confirmou nesta segunda-feira sua participação no
Fórum Global de Sustentabilidade do SWU, a ser realizado em novembro na
cidade de Paulínia.
Além de Daryl Hannah, os músicos Neil Young e Bob Geldof tem palestras
agendadas para o FórumO fórum fará parte do festival de música e artes
SWU, que chega à sua segunda edição em 2011 e promove a
conscientização para com o meio ambiente.
Em 2006, Hannah fundou a Sustainable Biodiesel Alliance (Sba), instituição
que emite um certificado informal de aprovação a produtores de biodiesel
comprometidos com a sustentabilidade.
No último mês de agosto, a atriz foi presa enquanto protestava em frente à
Casa Branca, contra a construção do oleoduto Keystone, que deve
transportar petróleo do Canadá até o estado do Texas.
Entre outras celebridades com palestras confirmados para o fórum estão
os músicos Neil Young e Bob Geldof, a estilista Donna Karan e a
guatemalteca vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1992 Rigoberto
Menchú.

SEMINÁRIO "A MATA ATLÂNTICA NO ANO INTERNACIONAL DAS
FLORESTAS"
Data: 21 a 24 de novembro
Local: Auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Setor de Autarquias
Federais Sul (SAFS), Quadra 06, Lote 01, Trecho III - Brasília/DF
O evento é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente em parceria com
o Diálogo Florestal, a GIZ e o Funbio e tem como objetivos:
1 - Avaliação dos avanços legais e institucionais na Mata Atlântica nos
últimos 30 anos e nos primeiros cinco anos da Lei da Mata Atlântica;
2 - Os desafios da conservação e recuperação da Mata Atlântica no Século
21 no contexto das mudanças climáticas globais;
3 - Mata Atlântica como vetor de desenvolvimento sustentável, em especial
os Instrumentos Econômicos e Serviços Ambientais como oportunidades
da conservação e recuperação.
Programação e folder completo, clique aqui

VII ENCONTRO NACIONAL DO DIÁLOGO FLORESTAL
Data: 21 de novembro de 2011
Local: Auditório do ICMBio – Brasília (DF)
Endereço: EQSW 103/104, Bloco C- Complexo Administrativo - Setor

Sudoeste
PROGRAMAÇÃO
Pauta
8:30 Abertura e apresentação dos participantes
9:00 Apresentação das atividades realizadas em 2010/2011
9:30 Documento sobre Código Florestal
10:00 Café com prosa
10:30 Atualização dos Fóruns Regionais com debate
12:00 Almoço
13:30 Apresentação dos resultados da Iniciativa Mosaicos Florestais
Sustentáveis
14:00 Consulta para os Padrões Interinos de Florestas Plantadas –
Imaflora
14:30 Apresentação FSC – atuação e sinergias com o Diálogo Florestal
15:00 Café com prosa
15:30 Atividades prioritárias para 2012 (Rio+20, 4Fs, Publicações e
Consolidação dos Fóruns Regionais)
18:00 Encerramento
20:00 Jantar/reunião do Conselho de Coordenação e do Comitê Executivo

SEMINÁRIO – RESÍDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS
Local: Universidade Metodista - Av. Senador Vergueiro, 1.301 - São
Bernardo Campos - SP
Com a nova legislação brasileira para gestão de resíduos sólidos e a
crescente preocupação da sociedade com meios mais sustentáveis de
manutenção da vida faz-se necessário debater o impacto de tecnologias
sujas no destino dos resíduos sólidos urbanos. O imediatismo de muitos
gestores públicos em dar destinos equivocados aos resíduos utilizando
tecnologias como a incineração do lixo motivou as entidades da sociedade
civil organizadas e movimentos sociais se mobilizassem para debater os
impactos e soluções em relação aos resíduos sólidos na Grande São Paulo.
Para contribuir com esse debate, a recém formada Coalizão Nacional
Contra a Incineração do Lixo esta organizando o seminário técnico
RESÍDUOS SÓLIDOS, ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS que acontecerá no dia
30 de setembro na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. O
objetivo é debater com a ajuda de especialistas da área do Brasil e de fora

do país os impactos dos incineradores e as alternativas para o destino
adequado dos resíduos sólidos.
Entre os convidados estão os representantes da Global Alliance for
Incinerator Alternatives (GAIA-Argentina), France Libertés (França),
BNDES, entidades ambientalistas e especialistas da área.
Abertura e palestra magna: WASHINGTON NOVAES, jornalista e
ambientalista.
No dia 30 de setembro acontecerão mobilizações em diversos países do
mundo no Dia de Ação Global contra a Incineração do Lixo. O seminário
pretende se unir a essa rede global pela preservação do meio ambiente.
Mais informações e programação no site:
www.incineradornao.net/seminario - (11) 3341-0964
Inscrições em: campanha@incineradornao.net

1º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA E DIREITOS DOS ANIMAIS –
INSCRIÇÕES ABERTAS
CURITIBA - 15 a 17 de setembro de 2.011 - Sede da OAB/PR - Ordem dos
Advogados do Brasil do Paraná
Iniciativa: Instituto Abolicionista Animal www.abolicionismoanimal.org.br
Inscrições pelo site da OAB/PR - www.oabpr.org.br
VALOR: R$ 35,00
Divulgação, suporte técnico e Informações:
- vista-se.com.br
- www.movimentososbicho.blogspot.com
- movimentososbicho@gmail.com
Programação:
Dia 15/09
18:00h:
ABERTURA:
Credenciamento e entrega dos materiais
18:30h:
Abertura oficial dos trabalhos
SOLENIDADE DE ABERTURA
- Presidente do Instituto Abolicionista Animal – Tagore Trajano
- Vice-Presidente do Instituto Abolicionista Animal – Danielle Tetu

Rodrigues
- Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná – José
Lúcio Glomb – Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/PR –
Alessandro Panasolo
- Secretário do Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo
SDC/MAPA – Erikson Chandoha
- Coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC/PR –
José Gustavo Franco – Engenheiro Civil e ex-deputado federal – Marcelo
Almeida
19:15h:
Conferência Magna de Abertura
Heron José de Santana Gordilho – Universidade Federal da Bahia – UFBA
20:00h:
Coquetel de Abertura
Dia 16/09
09:00h
A HISTÓRIA DO MOVIMENTO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
Presidente da mesa: Mery Chalfun – Universidade Estácio de Sá Rio de
Janeiro
Palestrantes: Marly Winckler (SVB), Ana Zelinda Buffara (Polícia Federal) e
Bruno Muller (UERJ)
10:00h
TENDÊNCIA E AVANÇOS NA BIOÉTICA: QUAL O CAMINHO A PERCORRER…
Presidente da mesa: Vânia Rall (OAB/SP)
Palestrantes: Carlos Naconecy (Oxford Centre for Animal Ethics) e Maria da
Glória Collucci (UFPR)
11:00h
SOLIDARIEDADE E AUTONOMIA: DEBATES INTERDISCIPLINARES DO
DIREITO
Presidente da mesa: Nádia Mikos – UNICURITIBA
Palestrantes: Maria Auxiliadora Minahim (UFBA), Fernanda Medeiros
(PUC/RS) e César Serbena (UFPR)
12:15h
Intervalo para almoço
14:00h
FILOSOFIA AMBIENTAL: CORRENTES FUNDAMENTAIS DO DEBATE ANIMAL
Presidente da mesa: Luciano Rocha Santana (MP/BA)
Palestrantes: George Guimarães (Veddas) e Renata Freitas Martins
(OAB/SP)
15:00h
DIREITO DA FAUNA E DIREITOS DOS ANIMAIS: QUAL A DIFERENÇA?
Presidente da mesa: Heron José de Santana Gordilho (UFBA)
Palestrantes: Vânia Tuglio (MP/SP), Edna Cardozo Dias (FUMEC) e Anaiva
Oberst (MPF)
16:00h
ANIMAIS EM JUÍZO

Presidente da mesa: Renato Rodrigues Filho (UNICEMP)
Palestrantes: Daniel Braga Lourenço (UFRRJ), Fábio Oliveira
(UFRJ/UNESA/UNIRIO) e Selma Mandruca (GAP)
17:00h
Intervalo para o lanche – Festa de Lançamento de Livros
17:30h
ATIVISMO E DIREITOS DOS ANIMAIS
Presidente da mesa: George Guimarães (Veddas)
Palestrantes: Ricardo Laurino (SVB-Curitiba), Paulo Guilherme (Onda Azul)
e Cristiano Pacheco (IAA)
18:30h
MÍDIA, SOCIEDADES PROTETORAS E DEFESA ANIMAL
Presidente da mesa: José Gustavo de Oliveira Franco (PUC/PR)
Palestrantes: Silvana Andrade (ANDA), Soraya Simon (SPAC), Tosca
Zamboni (SOS Bicho) e Laélia Tonhozi (FDDA e SOS Bicho)
Dia 17/09
08:30h
BIOÉTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Presidente da mesa: Clovis Boguszewski (SVB)
Palestrantes: Nara Pasinato (PUC/PR), Maria Fernanda Torres (UNICEMP)
e Jacques Lima (PUC/PR)
09:45h
EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL E TESTES DE LABORATÓRIO
Presidente da mesa: Tamara Bauab
Palestrantes: Rita Paixão (UFF/RJ), Thales Tréz (Unifal-MG) e Vânia Rall
(OAB/SP)
10:45h
LEI DE CRIMES AMBIENTAIS E OS DIREITOS DOS ANIMAIS
Presidente da mesa: Danielle Tetu Rodrigues (IAA)
Palestrantes: Cleopas Santos (PUC/RS), Theo Mares (PUC/PR) e Rúbens
Lopes da Silva (PF/PR)
11:45h
Conferência Magna de Encerramento
MINISTÉRIO PÚBLICO E A LUTA PELOS ANIMAIS
Palestrante: Laerte Levai (MP/SP)
12:30h
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
Tagore Trajano – Presidente do IAA
21:00h
CONFRATERNIZAÇÃO
BALADA ANIMAL NO VOX, BANDA NEGA FULÔ

7º FÓRUM AMBIENTAL DA ALTA PAULISTA

O 7º Fórum Ambiental da Alta Paulista será realizado entre os dias 17 e 20
de outubro no Campus Experimental de Tupã (SP) da Universidade
Estadual Paulista (Unesp). O evento é promovido pela Associação Amigos
da Natureza da Alta Paulista (Anap).
O objetivo do evento é discutir a teoria e a prática da problemática
ambiental. As atividades principais do fórum serão as palestras, mesas de
debates e apresentações de trabalhos.
A apresentação de trabalhos acadêmicos poderá ser feita por alunos de
graduação, grupos de iniciação científica e pós-graduandos. A
programação prevê também a apresentação de relatos de experiências –
nesse caso poderão ser inscritos trabalhos de profissionais liberais,
funcionários de órgãos públicos e autarquias, empresas públicas e
privadas, membros de ONGs e membros de comitês de bacias, entre
outros.
Os eixos temáticos previstos são “Aplicação de Novas Tecnologias
Sustentáveis”, “Bacias Hidrográficas, Planejamento e Gestão dos Recursos
Hídricos”, “Biodiversidade e Unidades de Conservação”, “Dilemas da
Sustentabilidade Urbana”, “Direito Ambiental, Políticas Públicas e
Sociedade”, “Educação Ambiental”, “Expansão e Produção Rural X
Sustentabilidade”, “Mudanças Climáticas”, “Patrimônio Histórico, Turismo
e o Desenvolvimento Local”, “Populações Nativas e Manifestações
Culturais”, “Relações de Trabalho, Produção e Ambiente” e “Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente”.
Mais informações: www.amigosdanatureza.org.br

4º SIMPÓSIO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
Entre os dias 16 e 18 de novembro, o Instituto de Botânica do Estado de
São Paulo realizará o 4º Simpósio de Restauração Ecológica.
O evento tem como objetivo discutir a metodologia e o desenvolvimento de
modelos e ferramentas adequadas para a restauração de áreas
degradadas, considerando-se as diversas situações e biomas ocorrentes no
Brasil.
O simpósio abordará temas relacionados ao cenário atual das pesquisas
científicas, políticas públicas, legislação ambiental, evolução dos processos
históricos e legais envolvendo restauração e impactos das alterações do
código florestal e das mudanças climáticas na restauração ecológica.
A programação também inclui discussões sobre a avaliação e
monitoramento de áreas restauradas ou em processo de restauração,
perspectivas da ecologia da paisagem na restauração e o diferencial
exigido para a restauração de áreas mineradas.
O encontro ocorrerá no Instituto de Botânica, localizado na Av. Miguel
Stéfano, nº 3687, Água Funda, São Paulo.
Mais informações e inscrições: http://eventos.fundepag.br

11º CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO
AMBIENTE
Entre 3 e 5 de agosto, a Associação Brasileira do Ministério Público de Meio
Ambiente (Ambrapa) realizará o 11º Congresso Brasileiro do Ministério
Público de Meio Ambiente, no Parque Anhembi, em São Paulo.
Sob o tema “Desafios da legislação ambiental na sociedade
contemporânea”, o evento tem como objetivo promover a interlocução
entre os membros dos Ministérios Públicos brasileiros e a sociedade, de
forma a discutir os rumos da legislação brasileira atual no que diz respeito
à defesa do meio ambiente, além de avaliar o papel da justiça e a função
do Ministério Público nesse contexto.
O congresso terá em sua programação oficinas de capacitação,
apresentações de palestras, conferências e painéis que abordarão assuntos
como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o novo Código Florestal,
a legislação sobre a fauna, as medidas coletivas de combate ao
aquecimento global, a defesa da biodiversidade, os limites da legislação
infralegal ambiental, a compensação e os incentivos fiscais.
O evento é direcionado a estudantes e estudiosos das questões jurídicas,
legislativas, políticas, administrativas e científicas relacionadas à causa
ambiental.
Mais informações e inscrições: www.abrampa.org.br/xi_congresso_abrampa

63ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO
DA CIÊNCIA (SBPC) – TEMA: “CERRADO: ÁGUA, ALIMENTO E ENERGIA”
A 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), que ocorrerá de 10 a 15 de julho de 2011, na Universidade Federal
de Goiás (UFG), em Goiânia (GO), terá como tema central “Cerrado: água,
alimento e energia”. Trata-se de um dos maiores eventos científicos do
País.
Realizada desde 1948, com a participação de autoridades, gestores do
sistema nacional de ciência e tecnologia (C&T) e representantes de
sociedades científicas, a Reunião é um importante meio de difusão dos
avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento e um fórum de
debate de políticas públicas em C&T.
A programação científica é composta por conferências, simpósios, mesasredondas, encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de pôsteres
para apresentação de trabalhos científicos. Também são realizados
diversos eventos paralelos, a exemplo da SBPC Jovem (programação
voltada para estudantes do ensino básico), da ExpoT&C (mostra de ciência
e tecnologia) e da SBPC Cultural (atividades artísticas regionais).
A cada ano, a Reunião Anual da SBPC é realizada em um estado brasileiro
diferente, sempre em uma universidade. O evento reúne milhares de

pessoas, entre cientistas, professores e estudantes de todos os níveis,
profissionais liberais e demais interessados. Em todas as edições, o público
circulante tem sido superior a 10 mil pessoas.
Mais informações: http://www.sbpcnet.org.br/goiania/sobre/

LANÇAMENTO DO LIVRO "Povos Indígenas Isolados na Amazônia: a luta
pela sobrevivência", que será lançado na próxima terça-feira, dia 14, em
Brasília
São cerca de 150 povos indígenas em situação de isolamento no mundo,
dos quais 127 na América do Sul, sendo 90 no Brasil. Esses dados fazem
parte do livro Povos Indígenas Isolados na Amazônia: A luta pela
sobrevivência, que será lançado na próxima terça-feira, 14 de junho, na
Procuradoria Geral da República, em Brasília, pela Universidade Federal do
Amazonas e Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
O livro, resultado da presença ativa e comprometida de agentes sociais
envolvidos com a luta dos povos indígenas em defesa de seus direitos, tem
como objetivo dar visibilidade a esta realidade, na expectativa de
conseguir apoios na sociedade civil para a defesa e garantia de direitos
que permitam a estes povos a possibilidade de continuar a existir
enquanto sociedades etnicamente diferenciadas, bem como cobrar do
poder público sua responsabilidade na proteção à vida e aos territórios
desses povos.
Dentre os povos isolados que habitam o território brasileiro, está um grupo
Avá-Canoeiro. Esse grupo pertencia a um grupo maior dos Avá-Canoeiro
que sofreu um massacre no final dos anos de 1960, quando quase toda a
população deste povo foi dizimada.
Quando do violento contato com esse povo, marcado pela usurpação de
suas terras pelo colonizador para a criação de gado e plantio de cana-deaçucar, parte do grupo foi transferido forçadamente pela Fundação
Nacional do Índio (Funai) para o território Karajá/Javaé, na Ilha do
Bananal, para morar junto com os Javaé, seus históricos inimigos.
Outro grupo formado por seis pessoas foi localizado, já em 1983, morando
em uma caverna na região de Minaçu, Goiás. O terceiro grupo, segundo
relatos, teria fugido na época da transferência e vive ainda hoje em
situação de isolamento.
A ameaça dos grandes projetos
Queimadas, retirada ilegal de madeira, arrendamento ilegal de pastos,
invasões de pescadores e caçadores são algumas das ameaças enfrentadas
pelos povos indígenas do país, especialmente por aqueles que vivem em
situação de isolamento. Nos últimos anos, porém, a situação está ainda
mais grave com a construção de grandes projetos, como estradas, portos,
centrais hidrelétricas.
Com o avanço desses projetos, somados à política de omissão do Governo,
os últimos locais de refúgio desses povos serão invadidos e violados. O
exemplo mais recente destas violações é a concessão da licença de
instalação para o início das obras de Belo Monte. A hidrelétrica, projetada

para ser construída no rio Xingu, Pará, alagará uma área de 612km2,
atingindo cerca de 40 mil pessoas, das quais 19 mil sofrerão despejo
forçado.
Numa extensão de 70 quilômetros da obra, seguindo em linha reta, há a
presença de um grupo indígena isolado. Acredita-se que seja um grupo do
povo Assurini. Esse fato, no entanto, foi ignorado pela Funai, Ibama e
governo federal quando da concessão das licenças prévia e de instalação
de Belo Monte. Desde os anos de 1970 há descrições sobre a existência de
indígenas em situação de isolamento na região dos rios Xingu e Bacajá.
Estudos recentes e testemunhos comprovam a presença de indígenas
isolados vivendo nas cabeceiras do Igarapé Ipiaçava e na Terra Indígena
Koatinemo.
Estarão presentes no evento, os organizadores do livro, Guenter Francisco
Loebens, missionário do Cimi no Regional Norte I, e o antropólogo Lino
João de Oliveira Neves, além de Deborah Duprat, vice-procuradora geral da
República e coordenadora da 6ª Câmara do Ministério Público Federal
(MPF), representantes do povo Avá-Canoeiro e membros do Cimi.
O livro pode ser adquirido pelo valor de R$ 30,00 (mais taxa de envio, caso
seja enviado pelo correio). Para tanto, é necessário entrar em contato com
o Cimi pelo telefone (61) 2106-1650.
Serviço: lançamento do livro Povos Indígenas Isolados na Amazônia: A luta
pela sobrevivência
Quando: 14 de junho, às 15h30
Onde: Procuradoria Geral da República/Auditório do Bloco B, 5º andar.
Informações: Cleymenne Cerqueira – (61) 2106-1667/9979-7059

9º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS,
BIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
O Instituto Biológico realizará, entre 23 e 25 de agosto, o 9º Congresso de
Iniciação Científica em Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais (Cicam).
Destinado a estudantes de ciências agrárias, biológicas, pesquisadores,
docentes e profissionais de áreas relacionadas, o evento tem por objetivo
oferecer aos alunos um espaço para a divulgação de pesquisas que
contribuam com o agronegócio brasileiro, analisando os reflexos no meio
ambiente.
A programação inclui palestras, apresentações orais de trabalhos e
sessões de pôsteres dos congressistas.
A nona edição do congresso de iniciação científica ocorrerá no Instituto
Biológico, localizado na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, em São
Paulo.
Mais informações e inscrições: http://eventos.fundepag.br

WORKSHOP: “THE FUTURE OF GLOBAL GOVERNANCE - BRAZIL IN THE
GLOBAL CLIMATE CHANGE REGIME”
O Workshop The Future of Global Governance - Brazil in the Global Climate
Change Regime (O Futuro da governança global – O Brasil no regime de
mudança climática global) será realizado no dia 16 de junho, na Cidade
Universitária, em São Paulo.
Organizado pelo Instituto de Relações Internacionais (IRI) da
Universidade de São Paulo (USP) e pela Escola Balsillie de Relações
Internacionais, da Universidade de Waterloo (Canadá), o evento será
realizado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA)
da Universidade de São Paulo.
Os painéis abordarão os temas “Brazil in the Global Climate Regime:
Putting National Interest and Global Structures in Context”, “Energy Policy
– A Key domestic driver for Climate Politics” e “Technological Power on the
Rise – The Case of Geoengineering”.
Especialistas brasileiros e canadenses estarão entre os conferencistas,
incluindo nomes como Kathy Hochstetler (Universidade de Waterloo),
Eduardo Viola (Universidade de Brasília), Jason Blackstock (Centro de
Inovação em Governança Internacional – Canadá), Luiz Gylvan Meira Filho
(Instituto de Estudos Avançados – USP) e Paulo Artaxo (Instituto de Física
– USP).
Mais informações: www.iri.usp.br

ESTÍMULO À CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
O Programa de Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPNs) da Mata Atlântica está com inscrições abertas até 20 de junho
para seu 10º edital de projetos.
Coordenado pela Conservação Internacional, pela Fundação SOS Mata
Atlântica e pela The Nature Conservancy, o programa destinará um total de
R$ 500 mil a projetos de criação de RPPNs e projetos de elaboração ou
implementação de planos de manejo para essas reservas.
Podem participar da seleção proprietários de terra de todas as regiões de
abrangência da Mata Atlântica, assim como organizações não
governamentais, pesquisadores e universidades, entre outros.
A iniciativa visa a contribuir para o aumento da área de Mata Atlântica
protegida, fomentando a criação de novas reservas particulares, e para a
efetiva gestão das RPPNs existentes no bioma, fortalecendo o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
De acordo com os coordenadores do programa, o incentivo às reservas
particulares se justifica pela importância que essas unidades possuem para
a conservação da biodiversidade e a promoção do desenvolvimento
regional.
No Brasil, as RPPNs protegem mais de 690 mil hectares, distribuídos em
1034 reservas. Só na Mata Atlântica e seus ecossistemas associados elas

somam 702 reservas e protegem mais de 136 mil hectares, garantindo a
proteção de espécies ameaçadas como os primatas mico-leão-dourado
(Leontopithecus rosalia) e macaco-prego-do-peito-amarelo (Cebus
xanthosternos), a ave formigueiro-de-cauda-ruiva (Myrmeciza ruficauda) e
o pau-brasil (Caesalpina echinata), dentre outras espécies, algumas delas
endêmicas, ou seja, somente encontradas nessa região.
As propostas de projetos devem ser encaminhadas para a coordenação do
programa, juntamente com a documentação necessária, informada no
edital disponível em www.sosma.org.br/link/XEditalRPPNs.rar.
Mais informações: programarppn@sosma.org.br ou (11) 3262-4088 ramal
2226.

2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE SUBTERRÂNEO
O Congresso será realizado de 4 a 6 de outubro em São Paulo.
O enfoque do evento é debater o uso sustentável do solo e da água
subterrânea. Durante o encontro também serão discutidos outros temas,
como a demanda do passivo ambiental de longo prazo e técnicas de
remediação e soluções inovadoras.
O encontro, organizado pela Associação Brasileira de Águas Subterrâneas,
tem como público alvo: universitários, legisladores, reguladores,
consultores e prestadores de serviço em geral.
O congresso será realizado no Centro Fecomércio de Eventos, localizado na
R. Dr. Plínio Barreto, 285, em São Paulo. O prazo para envio de trabalhos
técnicos encerra-se em 1º de maio e deverá ser feito pelo site do evento.
Mais informações e inscrições: www.abas.org/cimas

13º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E
AMBIENTAL
Entre 2 e 5 de novembro de 2011, a Associação Brasileira de Geologia de
Engenharia e Ambiental (ABGE) realizará a 13ª edição do congresso do
setor.
Sob o tema “O crescimento sustentável e a geologia de engenharia e
ambiental”, o encontro tem como objetivo fomentar o debate sobre o papel
e as demandas dos profissionais da geologia de engenharia, geotecnia e
geologia ambiental diante os desafios impostos para o crescimento
sustentável do país.
O evento, realizado a cada três anos, abordará assuntos relacionados a
obras civis de infraestrutura, mineração, planejamento e gestão territorial
e seus impactos ambientais, além do manejo e gestão do meio ambiente,
associados às atividades antrópicas.
Pesquisadores interessados em apresentar seus trabalhos deverão enviálos até o dia 23 de maio.

Mais informações e inscrições: www.acquacon.com.br/13cbge

CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA - HAVANA 2011
O Congresso Internacional Biotecnologia Havana 2011 será realizado de 28
de novembro a 3 de dezembro na capital cubana, reunindo cientistas de
diversos países.
Desde 1994, o encontro ocorre anualmente e, a cada três anos, recebe
aplicações agropecuárias. Por essa razão, o tema desta edição será "AgroBiotech: contribuindo para enfrentar desafios globais”.
O evento é organizado pelo Centro para Engenharia Genética e
Biotecnologia de Cuba, onde será o congresso, e tem como expectativa
contribuir para a produção sustentável de alimentos, acompanhando o
crescimento populacional mundial.
Entre os principais tópicos abordados no encontro estão biotecnologia
aquática, biotecnologias modernas para a saúde animal, triagem clínica
veterinária, biossegurança em organismos geneticamente modificados e
bioprodutos, tecnologia enzimática e oportunidades de negócios em
agrobiotecnologia.
Paralelamente às sessões científicas, será realizada uma feira com
materiais, produtos e equipamentos relacionados à agrobiotecnologia.
Mais informações: http://bh2011.cigb.edu.cu ou bh2011@cigb.edu.cu

