
 

 
 
 

CONVITE 
 
 
O CONVALE em parceria com a RAIZ AMBIENTAL, estará realizando os eventos 

abaixo: Programa de Educação Ambiental – Ciclo de Palestras on line 

PALESTRANTE - Márcia Carlos Silveira Silva – 
Graduada em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica Uberlândia – MG/Mantenedora PUC – Minas, 
Técnico em Meio Ambiente pelo Colégio Profissional em Uberlândia - MG, Pós Graduação em 
Saneamento Ambiental pela IFTM – Uberaba- MG, Graduanda em Segurança do Trabalho pela 
Faculdade Cruzeiro do Sul Virtual. Sempre atuou na área ambiental com análise e elaboração de projetos 
referente aos referentes ao meio ambiente, buscando sempre contribuir com o desenvolvimento 
socioeconômico dos empreendimentos atendidos, tanto empreendimentos rurais quanto industriais.  

 

Dia da Água – 25/03/2021 – 10hs 

Link: https://meet.google.com/emy-kfiv-jwi 

Comemorado em 22 de março, no intuito de conscientização da importância da água 

para a sobrevivência de todos e a necessidade de mantermos esse recurso natural em 

disponibilidade, ou seja, água potável de qualidade, para isso as pessoas precisam 

mudar alguns hábitos em relação aos usos contínuos e desperdício. 

 

Gestão de Resíduos Sólidos – 26/03/2021 – 10hs 

Link: https://meet.google.com/eoa-hgxp-odu 

Adotar ações desde a fonte geradora de resíduos (casa, comércio, etc.), até a 

disposição final (aterro sanitário), que sejam ambientalmente corretas, onde possamos 

minimizar ao máximo a geração dos resíduos. Conforme determina a 

Lei no 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), a gestão de resíduos 

precisa assegurar o reaproveitamento e reciclagem máximos, bem como a redução dos 

rejeitos — que são os materiais que não apresentam viabilidade técnica e econômica 

para o processo de reciclagem. 

 

Preservação Ambiental –29/03/2021 – 10hs 

Link: https://meet.google.com/amn-ayzn-dfp 

A preservação, a “intocabilidade” do meio ambiente é fundamental para manter a saúde 

do planeta e de todos os seres vivos, o equilíbrio da biodiversidade. A conservação, 

como proteção aos diversos recursos naturais, utilização consciente, garantindo o 

desenvolvimento sustentável das presentes e futuras gerações. 
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Queimadas – 30/03/2021 – 10hs 

Link: https://meet.google.com/dmz-xpnd-zte 

 

Causas da diminuição da biodiversidade, redução da cobertura vegetal, além de 

diversas emissões de gases poluentes, piorando a qualidade do ar e aumentando 

diversas doenças respiratórias. As queimadas são bastante utilizadas e constituem 

crime ambiental. 

 

Ictiofauna – 31/03/2021 – 10hs 

Link: https://meet.google.com/nhx-uejh-wnv 

 

Determinados grupos viventes de peixes existentes em uma bacia hidrográfica. As 

principais ocorrências de espécies. 

 

 

Recuperação de áreas degradadas – 01/04/2021 – 10hs 

Link: https://meet.google.com/ime-uzcb-vwi 

 

 

Favor, fazer inscrição – e-mail: convale.adm2018@gmail.com 

Informando nome, município e cargo. 

Enviaremos certificado. 

 

SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE!! 

  
 
 

Parceria:  
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