Uma parceria em prol do Meio Ambiente
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No dia 29 de maio, durante as comemorações dos 20 anos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
&ndash; Ibama, o superintendente regional do Ibama em Minas Gerais, Alison Coutinho, e o diretor
executivo do Ietec, Ronaldo Gusmão, firmaram um acordo de cooperação entre as duas
instituições. A parceria tem como objetivo divulgar as experiências e ações sustentáveis para
profissionais do Ibama e ao público em geral, por meio de seminários, cursos, palestras, debates e
outras atividades educativas. Na avaliação do superintendente do Ibama em Minas Gerais, Alison
Coutinho, sempre houve um grande interesse, por parte da entidade, em promover o intercambio
técnico com Ietec. Para ele, a instituição de ensino é referência em educação ambiental de
qualidade. Ainda de acordo com Coutinho, o excelente corpo docente do Ietec, sua atuação e
iniciativas no cenário ambiente credibilizam a instituição como grande parceira do Ibama:
&ldquo;Por isto acreditamos que os técnicos do Ibama ganharão em conhecimento que,
posteriormente, poderá ser refletido no trabalho desempenhado por todos nós&rdquo;, afirma
Coutinho. A assinatura do acordo de cooperação entre Ibama e Ietec foi acompanhada pelo
presidente nacional do Ibama, Roberto Messias, que já integrou o corpo docente do MBA Política e
Gestão Ambiental, em parceria com o Ietec e Universidade Federal de Viçosa: &ldquo;É com
grande satisfação que presencio a confirmação desta parceria. Sabemos que a qualidade de nosso
trabalho é essencial para a sociedade e agora contamos com um grande parceiro para o
cumprimento desta missão&rdquo;. Messias ressalta que o Ibama vive hoje um momento particular
de sua história e isto exige uma nova postura de seus profissionais. A mudança citada por Messias
pode ser creditada à visão crítica da sociedade, que agora é mais consciente do seu papel em prol
da sustentabilidade do planeta. &ldquo;A capacitação de nossos profissionais, neste contexto, é
essencial&rdquo;, conclui o presidente do Ibama. Para o diretor-executivo do Ietec, Ronaldo
Gusmão, &ldquo;a oficialização deste acordo de cooperação é natural, uma vez que a parceria
entre as duas instituições já existe desde 1998, quando realizamos a primeira edição da Ecolatina
&ndash; Conferência Latino Americana sobre Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Parceria
esta que se solidificou nas demais edições do evento&rdquo;. Ibama 20 anos
O Ibama, ao longo de seus 20 anos de história, vem se propondo a dar respostas concretas aos
desafios do atual contexto. Desde sua criação, em 1989, os temas ambientais vêm alcançando
novos espaços no Brasil e no mundo. Já em 1992 foi criado o Ministério do Meio Ambiente e,
durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento &ndash; Rio
92, foram lançadas três das principais Convenções internacionais de meio ambiente: de Mudanças
Climáticas, da Diversidade Biológica e da Desertificação.
O aprimoramento do arcabouço legal também reflete a importância crescente da agenda ambiental
no País. Em 1997 foi aprovada a chamada Lei das Águas, em 1998, a Lei dos Crimes Ambientais,
em 1999, a lei que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, em 2000, a que
estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e em 2006, a Lei de Gestão de
Florestas Públicas. (Fonte Ibama)

