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“Ecológico” 
lança prêmio 
Hugo Werneck

Abes-MG presente em mais dois comitês
A Abes-MG garantiu assento em dois comitês de bacias hidrográficas mineiros cujas eleições foram realizadas 

recentemente – Médio Rio Grande, Vasco drázio Gil; e Verde, luiz eduardo Carvalho Gomes. Com isso, a entidade 
dá seqüência ao seu projeto estratégico de se fazer presente nas principais instâncias de definição de políticas pú-
blicas na área de recursos hídricos em Minas.

A revista “ecológico”, do jornalista Hiram Firmi-
no, fez o pré-lançamento, no último sábado, do “Prê-
mio Hugo Werneck de Amor à natureza”. o prêmio 
irá destacar as melhores iniciativas em defesa do meio 
ambiente colocadas em prática por pessoas físicas, em-
presas, onGs e poder público. Participaram do evento 
o secretário de Meio Ambiente de Minas, josé Carlos 
Carvalho; o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura 
de belo Horizonte, Ronaldo Vasconcellos; o presidente 
do ibama, Roberto Messias Franco, além de inúmeros 
empresários e representantes de onGs ambientalistas. 
o regulamento definitivo do prêmio está sendo desen-
volvido pela Fundação dom Cabral (FdC) e será divul-
gado em setembro próximo. o Prêmio é uma homena-
gem ao ambientalista Hugo Werneck, um dos pioneiros 
da luta ambiental em Minas, e que faleceu em dezem-
bro último. o presidente da Abes-MG, Márcio Pedrosa, 
também participou do evento.

Em pauta a reforma
da Lei Florestal

Ficou para esta semana a votação, pelo plenário da 
Assembléia legislativa, em primeiro turno, do projeto de 
lei que modifica a legislação florestal do estado. tal como 
ocorre hoje em nível federal, o grande embate previsto para 
esta semana é entre ambientalistas e ruralistas. os produto-
res rurais querem que o eucalipto passe a ser enquadrado 
com lavoura agrícola. Assim, tanto seu plantio quanto corte 
deixariam de depender de licença ambiental, que é emitida 
pelo ieF. Por conta disso, o projeto ficou com sua tramitação 
paralisada durante toda a semana passada. A expectativa é 
de que sua tramitação seja retomada esta semana.

Câmara vota projeto 
da Secretaria de Meio 
Ambiente

A Câmara Municipal de belo Horizonte vota esta 
semana o projeto de lei do prefeito Márcio lacerda que 
cria a secretaria Municipal de Meio Ambiente. o ponto 
mais polêmico do projeto, a transferência da superin-
tendência limpeza urbana (slu) para a nova pasta, não 
acontecerá. Ronaldo Vasconcellos, o titular da futura 
secretaria, chegou a ser consultado por alguns verea-
dores, que pretendiam apresentar emenda transferindo 
a slu para a secretaria, mas foram desaconselhados 
pelo próprio Ronaldo Vasconcellos. segundo ele, como 
se trata de uma orientação de governo, melhor seria 
deixar a slu no lugar onde está hoje –  a secretaria de 
Políticas urbanas.


