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Webinário de julho

Em 1� de julho aconteceu o 3� encontro do curso “Bacia Hidrográfica do Ribeirão do 

Onça”, com o tema: Quilombo Mangueiras e as relações étnico-raciais e de gênero na 

bacia do Ribeirão Onça.

Palestrantes: 

Ione Maria Oliveira – Representante do Quilombo Mangueiras.

Lorena Anahi - Representante da Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alterna�vas 

(REDE).

Maria Cândida da Silva Passos de Oliveira - Representante da COPASA.

Carla Wstane de Souza Moreira – Representante do PROJETO MANUELZÃO.

Marina Marques – Representante da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo 

Horizonte (URBEL).

BOLETIM Nº  45 -julho | 2021

Webinário: “  “, realizado em 13 Educação Ambiental Humanitária em bem-estar animal.

de julho. 
Palestrante: Elizabeth Mac Gregor , do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal / RJ.

Foram apresentadas evidências científicas da condição análoga dos animais de sentir e 

realizar comportamentos que representam ações de processos inteligentes.

As atitudes de respeito de defesa dos animais fazem parte do desenvolvimento da ética e do 
fluxo civilizatório da humanidade da mesma forma como foi realizado em relação à escravidão, 
ao racismo, à desigualdade de gênero e às pessoas com deficiências. Precisamos superar o 
especismo que é uma forma de discriminação contra quem não pertence a uma determinada 
espécie.

AGENDA DE WEBINÁRIOS
oDO 2  SEMESTRE

Curso Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão do Onça

Datas: 23 de agosto(tarde) e 24 de agosto(manhã)
Tema: Diversidade da fauna dos Parques Municipais de Belo Horizonte

Data: 21 de setembro
Tema: Drenagem Urbana

Data: 19 de outubro
Tema: PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais)

Data: 18 de novembro
Tema: Projeto Lixo Zero na Escola Estadual Aldo Câmara da Silva / SC

Data: 07 de dezembro* 
Tema: Encerramento das Ações do Programa Ecoescola BH 2021 - Entrega do Selo BH 
Sustentável e Palestra: “Agroecologia nas escolas e segurança alimentar”

*O Encerramento das Ações do Programa Ecoescola BH 2021 -  acontecerá apenas no 
turno da manhã e será realizado das 9h30 às 11h30.

Senciência é a capacidade dos seres de ter 
sensações e sentimentos de forma consciente. 
Em outras palavras: é a capacidade de ter 
percepções conscientes do que lhe acontece e do 
que o rodeia."

O comportamento dos animais é produto de 
processos inteligentes e precisamos reconhecer a 
sua capacidade de sentir dor/prazer, ter vida 
emocional, aprender através da experiência, ter 
consciência do seu ambiente e do que lhes 
acontece e de conduzir conscientemente para 
satisfazer suas necessidades e objetivos.

Horário:
manhã: 9h30 às 11h 
tarde: 14h às 15h30
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