Participação de Ricardo Motta Pinto Coelho, na “Conference Pleniere
Inaugurale” do evento “Environord”, Lille, França com a palestra “Green
technologies in Minas Gerais” (8 de Junho de 2010).

Resumo
Essa participação faz parte da missão enviada pelo Governo de Minas Gerais ao evento
“Environord”, realizado em Lille, França, em junho de 2010, um dos maiores eventos na área
de sustentabilidade e ecotecnologias da Europa. A missão do governo de Minas incluiu
representantes dos segmentos das indústrias têxtil, moda e design, eletrônica, software e
meio ambiente, dentre outros.
Além da participação na sessão inaugural, os representantes dessa missão estiveram atuantes
em diversas apresentações orais e paineís que foram agrupados em um workshop específico
para aproximar empresários, pesquisadores franceses de seus pares mineiros.
A missão ainda visitou alguns centros universitários onde existem importantes iniciativas de
incubação de empresas de alta tecnologia nas áreas de moda, materais, eletrônica, inteligência
artificial, biotecnologias e meio ambiente. As fotografias, a seguir, ilustram diferentes aspectos
da participação do então presidente em exercício do HidroEX, Ricardo Motta Pinto Coelho.
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Fig. 1 – Fotografia mostrando o painel inicial da sessão de abertura do evento “Environord”
com os nomes dos palestrantes convidados: Heléne Cognac (CTTE), Laurante Magi (Lux
Innovation), Ricardo Motta Pinto-Coelho (Foundation HidroEX), Magalle Burch (Business
support, Kent, UK) e Jean-Claude Andreini (PEXE), Jean-Michel Grave (Forchum), Pierre
Therond (EDF), Alain Grandjean (C. Carbon 4), Jean François Caron (Presidente du Cd2e) e
Jean-Michel Berard (prefect Du Nord-Pas de Calais). Participação especial de Michel Rocard,
ex-primeiro ministro da república francesa.
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Fig. 2 – Aspecto da sala de conferência do evento, no Centro de Convenções da cidade de Lille,
França (Grand Palais); o evento teve cobertura nacional da mídia francesa.
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Fig. 3 – Foto listrando alguns dos participantes da sessão de abertura do evento. Em destaque,
Michel Rocard (esq.) e Ricardo Motta Pinto Coelho (dir.). Michel ocupou o cargo de primeiroministro da França, entre 10 de Maio de 1988 a 15 de Maio de 1991. O político francês ocupa,
desde 1994, o cargo de deputado no Parlamento Europeu. Ele é membro do grupo
parlamentar do Partido Socialista Europeu.
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Fig. 4 – Primeira página da apresentaçao oral feita por Ricardo Motta Pinto Coelho na sessão
de abertura do evento “Evironord”, Lille, França. O objetivo da apresentação foi relatar os
principais avanços tecnológicos na área de sustentabilidade ambiental que existem no estado
de Minas Gerais.
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Fig. 5 – A foto ilustra parte da apresentação oral de Ricardo Motta Pinto Coelho, durante a
sessão de abertura da Environnord, Lille, 4-8 de Julho de 2010. O objetivo dessa apresentação
foi apresentar os principais avanços do estado de Minas Gerais na área de ecotecnologias
(reciclagem ambiental, energias renováveis) bem como as melhores oportunidades de
investimentos estrangeiros nessa área no estado.
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Fig. 6 – Comprovante de participação de Ricardo Motta Pinto Coelho no evento.
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Fig. 7 – Programa do workshop Brasil-França, um evento em paralelo com a Environord, Lille,
França, 8-10 julho de 2010.
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Fig. 8 – Declaração de participação de Ricardo Motta Pinto Coelho no evento Environord,
emitida pela SECTES-MG.
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Fig. 9 – Localização de Lille na Europa.
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Maiores informações:
Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho
Laboratório de Gestão de
Reservatórios - LGAR
Departamento de Biologia Geral
ICB – UFMG
31270-901 Belo Horizonte (MG)
Telefax 031 3409 2574
E-mail: rmpc@icb.ufmg.br
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