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Grupo Ecológico - Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza 2017
Descrição
O Grupo Ecológico é uma empresa que tem como missão formar opinião de qualidade sobre sustentabilidade, para ampliação da consciência e mudança de
comportamento das pessoas e organizações. O grupo tem como missão formar opinião de qualidade sobre sustentabilidade, para ampliação da consciência e
mudança de comportamento das pessoas e organizações.
O Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza (http://www.premiohugowerneck.com.br/index.html) é uma iniciativa da Revista Ecológico e visa
reconhecer e incentivar boas práticas socioambientais em prol do desenvolvimento sustentável e da preservação e manutenção do meio ambiente no Brasil. A
premiação propõe reconhecer, divulgar e premiar os melhores exemplos de gestão, revitalização e preservação ambiental, bem como indicações de pessoas e
instituições dedicadas à causa ambiental em todo o país.

Data Limite
21 de julho de 2017, às 23h59.

Elegibilidade
Estão elegíveis iniciativas bem-sucedidas, ações, cases, experiências de pessoas físicas ou jurídicas, empreendedores, instituições privadas e públicas e ONGs que
tenham projetos já concluídos ou em realização entre 1º março de 2016 e 31 de julho de 2017.

Premiação
Os vencedores de cada categoria serão contemplados com a estatueta Hugo Werneck na cerimônia de premiação.

Forma de Solicitação
A inscrição e/ou indicação deve ser feita exclusivamente por meio do Site (http://www.premiohugowerneck.com.br/), através do preenchimento completo do
“Formulário de Inscrição” ou do “Formulário de Indicação”.
Nota: Os interessados devem ler o item Inscrições e Indicações (http://www.premiohugowerneck.com.br/regulamento.html#regulamentp) (item 2) para mais
informações.

Contatos
Janaína Ribeiro
E-mail: inscricao@premiohugowerneck.com.br (mailto:inscricao@premiohugowerneck.com.br);
Telefone: (31) 3481-7755.

Home Page
http://www.premiohugowerneck.com.br/index.html (http://www.premiohugowerneck.com.br/index.html)

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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Financiadora
Nome
Endereço
Complemento

Grupo Ecológico
Rua Jacques Luciano, 276
Sagrada Família

Cidade

Belo Horizonte

Código

31030-32

Estado

Minas Gerais

País
Telefone

Brasil
(31) 3481 7755

https://www.financiar.org.br/user/programa.php?pro_codigo=32396&i=fumec

1/2

201761

Financiar
Home Page

http://www.revistaecologico.com.br/index.php (http://www.revistaecologico.com.br/index.php)

https://www.financiar.org.br/user/programa.php?pro_codigo=32396&i=fumec

2/2

