
CONSELHEIRO DO CRBIO-06 RECEBE HOMENAGEM DO IBDN EM
EVENTO SOBRE MEIO AMBIENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANAUS

O Conselho Regional de Biologia da 6ª
Região (CRBio-06), representado pelos
Conselheiros Israel Dourado e Felipe
Pinheiro, participou de palestra
realizada na manhã dessa quarta-feira
(05/06), data em que se celebra o Dia
Mundial do Meio Ambiente, na Câmara
Municipal de Manaus com a temática
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.

Na oportunidade o IBDN (Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza),
organização paulista que trabalha com projetos ambientais, prestou
homenagem às personalidades que desenvolvem ações ambientais relevantes,
entre os homenageados estava o Conselheiro do CRBio-06 e ativista ambiental,
Israel Dourado que agradeceu a condecoração. “Quero agradecer imensamente
ao IBDN por esse reconhecimento, e deixar essa mensagem para o Dia Mundial
do Meio Ambiente que cada um deve fazer sua parte, não somente cobrar do
poder público, mas que cada um possa realmente realizar a sua parte
contribuindo pelo bem-estar de todos e do Meio Ambiente”, salientou.



O Conselheiro do CRBio-06 comentou sobre sua trajetória e que sempre
acompanha o trabalho do instituo como voluntário das ações realizadas em
Manaus através de movimentos socioambientais. “Há mais de 15 anos eu atuo
em defesa do Meio Ambiente apoiando, contribuindo e realmente participando,
então para mim é uma honra e um orgulho muito grande pelas lutas como
ativista ambiental, agora como assessor da Secretaria de Meio Ambiente e
também como Conselheiro do Conselho de Biologia. Como exemplo posso citar
o movimento SOS Encontro das Águas que foi um movimento que criamos para
barrar uma construção do terminal portuário na região do Encontro das Águas,
então foi daí que eu comecei realmente a minha luta em prol do meio ambiente
e outras lutas que participei em movimentos e ONGs na cidade de Manaus”,
destacou.

O CRBio-06 é uma Autarquia Federal, com autonomia administrativa e
financeira, que tem como missão institucional primordial a orientar e fiscalizar
o exercício do profissional Biólogo. Sua sede está localizada na Avenida
Ephigênio Salles, 2300, Boulevard Mundi, salas 201/202 B, bairro Aleixo,
Manaus – Amazonas.
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