
SEMENTES DA VIDA - Exposição comemorativa dos 15 anos do
CRBio-06 em parceria com o Banco de Sementes da Amazônia

Este evento faz parte do Circuito de
Exposições do ECAM - Espaço da
Cidadania Ambiental - Manauara
Shopping, em 2020. Ele
consubstanciará o trabalho
desenvolvido há 10 anos no Centro de
Sementes Nativas do Amazonas e a
presença de 15 anos do CRBio-06 –
Conselho Regional de Biologia 6ª
Região, na representação e defesa da
Profissão Biólogo e da Biologia.

Criando um inconsciente coletivo que
remeta os visitantes à importância das
sementes da Floresta Amazônica na
vida de todos; a parte expositiva do

evento também enfatizará a importância das ações promovidas por Biólogos,
assim como, o papel do Conselho Regional de Biologia 6ª região, na
atenção/resguardo dos organismos vivos e dos ecossistemas.

No Salão de Exposições teremos o Circuito de Sementes, Atividades Lúdicas,
Exposição de Biojóias da Artista Suzana Rodrigues e Painéis com imagens e
textos explicativos das Ações dos Biólogos em prol da sustentabilidade e
preservação do meio ambiente. Também está prevista a presença do Grupo de
Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
CNPQ, chamado ÁRVORES DO ASFALTO, que certamente serão destaques para
o público que comparecer ao evento.

Paralelamente, no Auditório do ECAM, anexo do Salão de Exposições,
acontecerão as mini palestras e sessões de filmes e documentários ambientais.

SEMENTES DA VIDA, ocorrerá entre de 05 a 31 de março de 2020, de segunda
a sábado das 10:00 à 22:00h no Espaço de Cidadania Ambiental – ECAM,
localizado no Piso Açaí (G3) do Manauara Shopping.

EXPOSIÇÃO E ATIVIDADES LÚDICAS - O acesso à exposição e às atividades
lúdicas SEMENTES DA VIDA é livre e a Entrada é Franca.

PALESTRAS / VÍDEOS E ATIVIDADES DE AUDITÓRIO - Para sua
comodidade efetue a sua inscrição (gratuita), nas atividades programadas para
o auditório do ECAM, anexo ao salão de exposição. Veja programação abaixo.
Inscreva-se em: https://bit.ly/3acYao9 (Vagas limitadas)

PROGRAMAÇÃO*

05/03

10:00 - Abertura do Evento - Palavra da Gestora do Espaço ECAM, Ireide
Cunha;
11:00 - Palestra: CRBio-06 e áreas de atuação do Biólogo -
Palestrante: Yamile Benaion Alencar, Presidente do CRBio-06
Exposição e Atividades lúdicas.

10:10 - Palavra da Presidente do CRBio-06 - Yamile Benayon Alencar;

10:20 - Palavra do Prof Dr. Manuel de Jesus Lima Júnior, Coordenador do
Centro de Sementes do Amazonas, do Curso de Engenharia Florestal da
Universidade Federal do Amazonas;

https://bit.ly/3acYao9


10:30 - Entrega de Certificados de Reconhecimentos aos Conselheiros e Ex-
Presidentes do CRBio-06;

* Programação sujeita a alteração

05 a 31/03

Nas palavras do Prof Dr. Manuel de Jesus Lima Júnior, Coordenador do Centro
de Sementes do Amazonas, do Curso de Engenharia Florestal da Universidade
Federal do Amazonas: “Tentaremos remeter os visitantes desta exposição ao
universo de importância das sementes florestais, deste o primeiro estágio de
reprodução das plantes (o pólen) e as etapas de transformação das sementes
florestais para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, por meio do
seu uso na restauração florestal de áreas degradadas e na revegetação urbana.
Na oportunidade lançaremos a 2ª etapa da Campanha Crowdfunding do Banco
de Sementes da Amazônia - BSA; uma iniciativa do acordo de cooperação
firmado entre UFAM / Instituto Avaliação / INPA - Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia.”

A exposição marcará também as comemorações pelos 15 anos de fundação do
CRBio-06, Autarquia Federal responsável por regulamentar a Profissão Biólogo,
efetuar a fiscalização do exercício ilegal da profissão e promover o
desenvolvimento dos profissionais de Biologia em todos os seus diferentes
campos de atuação. Assim sendo, todas iniciativas que estejam associadas à
manutenção de todas as formas de vida na Terra são bem vistas pelo Sistema
CFBio/CRBios, que reúne o Conselho Federal e os oito Conselhos Regionais de
Biologia.

_____________________
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