A revista Naturale
Meio Ambiente
Em evento oficial de abertura da XIV Semana do Meio Ambiente em Itajubá/MG, realizado em 4 de junho, a Prefeitura através da
Secretaria de Meio Ambiente e do CODEMA (Conselho Municipal de
Conservação, Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente) homenageou personalidades e entidades ligadas à preservação do Meio
Ambiente. Receberam a homenagem o comandante do agrupamento
da Polícia Militar Ambiental, terceiro-sargento Máximo Rodrigues de
Souza; o parceiro do Meio Ambiente, Sebastião Paulino Costa Simões;
a empresa Copasa, representada pelo gerente distrital, Tales Augusto
Noronha Mota e a Revista Naturale, representada pela editora Elaine
Cristina Pereira que recebeu do presidente do CODEMA, o Sr. Edmilson
da Silva Santos, “o certificado ‘Amigo do Meio Ambiente’, em virtude
da dedicação, empenho e trabalho em prol do meio ambiente em nosso Município”.
O prefeito Jorge Renó Mouallem falou em seu pronunciamento sobre a importância da educação no trabalho com o meio ambiente e que
a revista Naturale contribui como veículo informativo e educativo nesta
área. A Secretária do Meio Ambiente Andriane Tavares ressaltou que
“a educação ambiental é primordial na conscientização e preservação
dos recursos, tanto para crianças como para adultos, e que a revista
Naturale com seu alcance tem contribuído muito nesse sentido”.
A editora Elaine Pereira agradeceu “o reconhecimento pelo trabalho da Naturale, pois esta homenagem sinaliza o quão importante
é desenvolver um projeto informativo de distribuição gratuita que leva a milhares de leitores, independente de localização e classe social,
informações que visam também uma melhor qualidade de vida. Compartilho esta homenagem com todos os colaboradores e parceiros da
Naturale”.
A revista Naturale será homenageada em 17 de junho pela Academia Itajubense de Letras. Segundo sua presidente Maria de Lourdes
Maia Gonçalves “a conservação, a proteção adequada e a racionalização no uso dos recursos naturais deve ser prioridade em nossas
ações cotidianas. Deve pontuar o limite das atividades explorativas
e transformadoras da paisagem, dentro do contexto do progresso e
da consciência ecológica, como preconiza, com seriedade e conheci-
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é homenageada no mês do

Vice-prefeito, Laudelino Augusto; a revisora, Marília Marier; a Secretária
de Meio Ambiente, Andriani Tavares; a editora da revista Naturale,
Elaine Pereira, o prefeito, Jorge Renó Mouallem e o presidente
do CODEMA, Edmilson da Silva Santos.

mento, a Revista Naturale que, por estas razões, será
homenageada na pessoa de sua editora, Elaine Cristina
Pereira, neste mês de junho pela Academia Itajubense
de Letras”.
A editora Elaine Pereira agradece desde já “o reconhecimento dos acadêmicos que tão conhecedores
das Letras e dos valores para a conservação do meio
ambiente nos prestam esta homenagem e incentivo”.
A revista Naturale também esteve presente com
distribuição de exemplares no IV Salão Mineiro de Turismo, realizado nos dias 18 e 19 de maio, no Minas
Centro, em Belo Horizonte, através do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas, e na II Festa da Semente
Biodinâmica e Orgânica do Sul de Minas, organizada
pela Associação de Produtores Orgânicos e Biodinânicos Serras Verdes, realizada em 2 de junho na cidade de
Córrego do Bom Jesus.

A revista Naturale é uma publicação da
Diagrarte Editora, com periodicidade bimestral e
distribuição gratuita por meio impresso e eletrônico.
Todas as edições estão disponíveis na página
www.diagrarte.com.br.
Faça você também parte desta corrente de informação
pelo bem. Contate-nos pelo telefone (35) 9982-1806
ou pelo e-mail: revistanaturale@diagrarte.com.br
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