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Eco Legis, Manchete

Carta de Curitiba: propostas para energia
Da Agência Ambiente Energia - A Agência Ambiente Energia publica com exclusividade a
Carta de Curitiba, documento gerado a partir do Seminário Gestão Sociotecnológica em Meio
Ambiente, que o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE) e o Instituto de Tecnologia
para o Desenvolvimento (Lactec) realizaram no dia 30 de julho, em Curitiba (PR). A primeira
edição do seminário teve como foco central a reforma do Código Florestal Brasileiro e suas
consequências para o setor produtivo do país, em especial a geração de energia hidrelétrica, a
indústria e o agronegócio.
Assinada por Luiz Fernando Leone Vianna, coordenador do FMASE, e o diretor superintendente
do Lactec, Newton Pohl Ribas, a carta destaca dois pontos importantes do Código Floestal para o
setor de energia elétrica, referentes à reserva legal e às APPs. Em busca do desenvolvimento
socioeconômico sustentável, a carta também destaca os seguintes pontos: segurança jurídica para
empreendedores e órgãos licenciadores; mais agilidade nos processos de licenciamento ambiental,
segurança econômico-financeira para empreendedores e investidores; diminuição dos impactos
sociais e ambientais; e modicidade tarifária.
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Veja a íntegra da Carta de Curitiba

Conteúdos Relacionados:
1. Gestão sócio-tecnológica em foco
hide Local Search Results You arrived here after searching for the following phrases: luiz fernando vianna
Click a phrase to jump to the first occurrence, or return to the search results. Da Agência Ambiente Energia - O
Lactec e...

2. Carta prega política para veículos elétricos
hide Local Search Results You arrived here after searching for the following phrases: luiz fernando vianna
Click a phrase to jump to the first occurrence, or return to the search results. Da Agência Ambiente Energia Os
veículos elétricos pedem...

3. Especialistas discutem em Curitiba ações em busca de cidades sustentáveis
hide Local Search Results You arrived here after searching for the following phrases: luiz fernando vianna
Click a phrase to jump to the first occurrence, or return to the search results. Lúcia Nórcio, da Agência Brasil Biodiversidade urbana...

4. Código Florestal: ainda há espaço para avanços
hide Local Search Results You arrived here after searching for the following phrases: luiz fernando vianna
Click a phrase to jump to the first occurrence, or return to the search results. Por Júlio Santos, da Agência
Ambiente Energia -...

5. Curitiba, a mais sustentável do mundo
hide Local Search Results You arrived here after searching for the following phrases: luiz fernando vianna
Click a phrase to jump to the first occurrence, or return to the search results. Da Agência Ambiente Energia Curitiba (PR) recebeu...
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Aquecimento solar: visão social

Jane Tassinari Fantinelli, pesquisadora do Nipe Solar, fala sobre O planejamento estratégico e a
inserção de coletores solares nas habitações de interesse social no Brasil
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