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03/08/2009
ABEMA realizará o I Congresso em São
Paulo

Imprima esta página

 Congresso discutirá o papel dos estados na política
ambiental brasileira.

 

 Nos próximos dias 12, 13 e 14 de agosto, a Associação
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente –
ABEMA realizará, em São Paulo, seu primeiro Congresso
sobre “O Papel dos Estados na Política Ambiental
Brasileira”. O evento contará com a presença de
representantes do Ministério do Meio Ambiente, Secretarias
de Estado, Municípios, entidades associadas à ABEMA,
como a Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – CETESB, e técnicos responsáveis pela
implementação das políticas estaduais de meio ambiente.

O Congresso se dará em forma de painéis, cinco ao todo,
que além de debater os principais temas da agenda
ambiental, visa aprimorar a estratégia de organização que
permitirá uma atuação com maior visibilidade no cenário
nacional, bem como o fortalecimento político da Associação.
Um dos painéis importantes a serem apresentados será o
“Encontro dos assessores jurídicos das Secretarias e outras
instituições estaduais de Meio Ambiente”, quando serão
discutidas questões específicas da área.

Conforme o químico Cláudio Alonso, da CETESB, a ABEMA
promoverá também o encontro de técnicos que se
organizarão para, a partir desse evento, trocarem
experiências e se aprofundarem em alternativas de atuação
nas áreas de Educação Ambiental, Licenciamento,
Fiscalização, Imprensa e Comunicação Social, entre outras.
Na sua opinião, um país imenso como o Brasil, com
profundas diferenças culturais, econômicas, políticas, com
biomas tão distintos, com características geográficas
diferenciadas, não se pode pensar em soluções
ambientalmente corretas se elas forem aplicadas
uniformemente ao país como um todo.

O evento vai acontecer na sede da Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas – APCD, situada à Avenida Voluntários
da Pátria, 547 – Santana, São Paulo, das 8 às 17h00, e a
solenidade de abertura será no dia 12 às 18h00.
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