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NOVIDADES DO SITE
Novos links, mapas e livros foram adicionados.  Vejam as novidades!!!!
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♦ AMBIENTE BRASIL

07/02/2003 - PETROBRAS BATE MAIS UM RECORDE DE PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO

A Petrobras bateu na quinta-feira (6) mais um recorde de produção de petróleo
no Brasil, ao atingir a marca de 1 milhão 622 mil barris. O recorde anterior era de 1
milhão 616 mil barris e havia sido conseguido com a produção do dia 12 de maio do ano
passado, portanto há cerca de 10 meses. Segundo a assessoria de imprensa da estatal, em
janeiro de 2003 a Petrobras também já havia alcançado mais um recorde mensal de
produção de petróleo ao atingir a média diária de 1 milhão 556 mil barris por dia,
ultrapassando a marca anterior de 1 milhão 551 mil barris por dia, obtida em agosto de
2002.

O novo recorde foi obtido em conseqüência da entrada em operação de uma nova
plataforma flutuante (FPSO-BRASIL), no campo de Roncador, na Bacia de Campos, a
partir de dezembro de 2002. Essa plataforma faz parte do projeto da primeira etapa da
substituição da plataforma P-36, que naufragou em março de 2001, depois de uma serie
de explosões, levando para o fundo do mar os corpos de dez dos onze operários que
morreram no acidente.

Agência Brasil

07/02/2003 - UESB REALIZA ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Até 13 deste mês, estão abertas as inscrições para seleção ao curso de pós-
graduação lato sensu em Ciências Ambientais na Universidade Estadual do Sudoeste da
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Bahia (Uesb). O curso oferece 30 vagas, no campus de Vitória da Conquista, sendo
gratuito e voltado para graduados nas áreas de Ciências Biológicas, Humanas, Saúde,
Ecologia, Geografia, Química, Bioquímica, Engenharia, Agronomia, Geologia e áreas
afins.

As inscrições devem ser feitas no Departamento de Ciências Naturais (DCN),
Módulo Acadêmico, em Conquista, das 8 às 12 e das 14 às 17h. Serão aceitas inscrições
pelos Correios, desde que postadas até 13 deste mês. Os documentos exigidos são:
formulário de inscrição preenchido e assinado, original e cópia do diploma ou
certificado de conclusão da graduação, do histórico escolar, da carteira de identidade,
do CPF, do currículo atualizado e comprovado, além de uma foto 3x4.

A Tarde

07/02/2003 - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE ANUNCIA PARA JULHO
MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO EM ANGRA E PARATY/RJ

O secretário Estadual de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano (Semadur),
Luiz Paulo Conde, iniciou nesta quinta-feira (06/02), pelas regiões de Angra dos Reis e
Paraty, o diagnóstico das encostas e áreas de risco dessas localidades. Em parceria com
as Prefeituras de Angra dos Reis e Paraty além de alguns órgãos do Governo Federal,
Conde pretende concluir este trabalho em julho deste ano.

Conde pretende estabelecer uma ação integrada entre órgãos das esferas
municipal, estadual e federal para resolver os problemas ambientais da região. Ele citou
como exemplo as reuniões que já teve com o ministro da Cultura, Gilberto Gil, e com o
presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Jerson Kelman, com os quais já
conseguiu recursos para iniciar a despoluição das lagoas de Piratininga e Itaipu. "Quero
atender os anseios da população, mas mantendo a preservação", ressaltou ele, em seu
discurso para cerca de 50 representantes de comunidades que compareceram à
audiência pública.

Após observar, várias ações de desmatamento e plantio inadequado, afirmou que
pretende criar uma cartilha orientando a população sobre como preservar a Mata
Atlântica. "A cartilha vai orientar sobre o que plantar e o que não plantar, de modo a
não descaracterizar a vegetação. Também apontará como e onde encontrar mudas
adequadas, explicou.

Como conquista de sua gestão à frente da Secretaria de Meio Ambiente, Conde
citou ainda a obtenção de recursos da ordem de R$ 30 milhões junto a um banco
alemão, destinados ao desenvolvimento de projetos de preservação da Mata Atlântica.

SEMAD/RJ

08/02/2003 - UNIVALI/SC ABRE INSCRIÇÕES PARA ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO AMBIENTAL

A Univali - Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, através do
CTTMar - Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - e da Coordenadoria de
Pós-Graduação, está com inscrições abertas para o curso de especialização em Gestão
Ambiental com ênfase em organizações produtivas, com inscrições abertas até o dia 16
de maio.

O curso tem como objetivo capacitar especialistas capazes de atuarem com gestão
ambiental em organizações produtivas de forma interdisciplinar. "Ao final do curso, os
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participantes estarão aptos a desenvolver atividades nas mais variadas áreas da gestão
ambiental em empresas públicas e privadas, na prestação de serviços ou na assessoria e
consultoria de projetos", destaca o coordenador do curso, professor doutor Antonio
Carlos Beaumord.

O curso dispõe de quarenta 40 vagas voltadas para professores, empresários,
consultores, profissionais liberais e de outras áreas do conhecimento que tenham
interesse em habilitar-se para uma nova carreira na área de gestão ambiental.

As inscrições devem ser feitas na coordenadoria de Pós-Graduação da Univali, no
Campus I da Universidade, em Itajaí (SC) e a seleção acontece com base no currículo e
possível entrevista com os candidatos. As aulas serão ministradas aos finais de semana.
Mais informações pelo telefone (47) 341-7652 ou pelo e-mail posgrad@univali.br.

CTTMar/Univali

***As pessoas interessadas em receber nossa newsletter via mail, podem
escrever para acfonseca@geobrasil.net pedindo sua adesão.


