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09 DE AGOSTO

Desenvolvimento Sustentável é valorizado em exposição

 

Para enfatizar a importância da economia baseada no desenvolvimento sustentável da região Amazônica e a necessidade de reforçar as
boas práticas, em especial aquelas que contribuam para o controle e a redução do desmatamento, o Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (IBAM) em Parceria com o Parque Shopping Belém, promove, de 09 a 21 de agosto, a Exposição “Prêmio Gestão Ambiental”.

A exposição é fruto do Prêmio Gestão Ambiental no Bioma Amazônia, realizado no dia 21 de junho, que premiou e reconheceu iniciativas
voltadas à gestão ambiental. O prêmio foi promovido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), no âmbito do Programa de
Quali�cação da Gestão Ambiental (PQGA), com recursos do Fundo Amazônia/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). As categorias premiadas envolvem práticas voltadas para o Ordenamento Territorial e Fundiário; Monitoramento, Controle e
Recuperação Ambiental; Produção Sustentável e Incentivos destinados à Conservação; Governança Socioambiental; e Educação Ambiental.

O público conhecerá as 10 práticas premiadas e poderá votar na prática que julgar mais interessante. Na exposição também �cará exposto
o troféu, as fotos e os vídeos de cada prática premiada na cerimônia. A abertura o�cial da exposição ocorrerá no dia 10, junto com coquetel
para convidados, imprensa e público do Parque Shopping Belém.

No estado do Pará, quatro foram as práticas premiadas. Duas representado o Governo Municipal –  iniciativas das prefeituras de Bragança
e Brasil Novo –  e duas representado a Organização da Sociedade Civil – iniciativas do Instituto Floresta Tropical (IFT) e Instituto
Internacional de Educação do Brasil (IEB).

Exposição Prêmio Gestão Ambiental”.
Data: 09 a 21 de agosto
Hora: Horário de Funcionamento do Shopping
Local: Parque Shopping Belém
Entrada Gratuita
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