Boletim Informativo/Julho

Para maiores informações
clique nos textos

Para estimular maior participação deste Instituto no processo de construção da 4ª Conferência Nacional de Meio
Ambiente - CNMA, elaboramos este Boletim. Clicando nas caixas de texto abaixo, você obterá maiores informações
sobre a CNMA, seu tema base (resíduos sólidos), os quatro eixos temáticos, bem como o “passo a passo” dos processos
de realização dessa Conferência.
A questão dos resíduos sólidos afeta muitas de nossas unidades de conservação (UC) e a 4ª CNMA pode ser um espaço
de articulação, mobilização e discussão dos problemas e a busca de possíveis soluções para a resolução dessas questões.
Várias unidades de conservação e setores do ICMBio já estão participando do processo de construção da 4ª CNMA.
A atuação das UCs e Centros de Pesquisa é fundamental para a contribuirmos de forma qualificada nos debates e na
formulação das propostas a serem deliberadas na 4ª Conferência. Participe!
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Como o ICMBio pode participar mais?
4ª CNMA
24 a 27 de outubro - Brasília/DF

À distância

Manual

Conferências
estaduais/municipais
1º de abril a 10 de setembro

Conferência Virtual
26 de agosto a 10 de setembro

Conferências Livres
1º de abril a 10 de setembro

Manual

Como pontos focais e representantes do ICMBio no Comitê de Apoio e na Comissão Organizadora Nacional - CON
da IV CNMA, colocamo-nos à disposição para dirimir dúvidas e receber sugestões.
DISAT - Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial
CGSAM - Coordenação Geral de Gestão Socioambiental
Magnolia Lins - magnolia.lins@icmbio.gov.br / 61 3341.9139

Virginia Talbot - virginia.talbot@icmbio.gov.br / 61 3341.9044

