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18.ª Simab aborda biodiversidade
Com início amanhã, programação segue até 11 de junho e contará com cerca de 30 atividades diversas, como feiras, palestras e visitas monitoradas

Mayra: “São atividades que estimulam a prática de ações 
voltadas ao conhecimento e preservação da fauna e da flora”

Samantha Ciuffa

Biodiversidade, valoriza-
ção do cerrado, susten-
tabilidade, gestão das 

águas, tráfico de animais e até 
impacto socioambiental na 
ocupação do Vale do Igapó. 
Estes são alguns dos temas que 
estarão presentes nas palestras 
e demais atividades promovi-
das na 18.ª edição da Semana 
Integrada do Meio Ambiente 
de Bauru (Simab). Com apoio 
do Jornal da Cidade, o evento, 
que começa amanhã e vai até 
11 de junho, possui uma pro-
gramação extensa e voltada 
para todas as faixas etárias.

Cerca de 30 atividades 
ocorrerão de forma simul-
tânea em vários locais. A 
programação completa do 
evento pode ser acessada 
no site www.jcnet.com.br e 
no hotsite.bauru.sp.gov.br/
simab. Neste ano, o tema 
escolhido é “Quanto vale a 
Biodiversidade?”.

A abertura oficial da Si-
mab, que será realizada nesta 
segunda, no auditório E1 da 
USC, às 18h30, ocorre no Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
data criada em 1972 durante a 
Conferência das Nações Uni-
das sobre o Ambiente Huma-

no, que ficou conhecida como 
Conferência de Estocolmo. O 
evento na USC será aberto.

TROCA DE CONHECIMENTO
A Simab traz ainda feiras 

educativas, mesas redondas, 
encontros, visitas monitora-
das, campanhas, entrega de 
compostos orgânicos, exibi-
ção de filmes, peças teatrais, 
caminhadas, entre outros.

Voltado às instituições 
públicas, privadas, ONGs e 
à sociedade civil, o evento 
tem como objetivo realizar 
um intercâmbio de conheci-
mentos e experiências.

“São atividades que es-
timulam a prática de ações 
voltadas ao conhecimento e 
preservação da fauna e da flora 
como um todo”, pontua Mayra 
Fernandes, titular da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente 
(Semma). “Inclusive, algumas 
instituições da cidade irão ex-
por, em uma feira ambiental, 
no Sesi, no dia 9 de junho, o 
que elas têm feito para reduzir 
os impactos de suas atividades 
no município”, frisa Mayra.

O termo biodiversidade 
é recente e vem da contra-
ção da expressão diversidade 
biológica. A importância da 
biodiversidade está na relação 
de serviços ecossistêmicos 
oferecidos pela natureza e na 
oferta de recursos naturais ne-
cessários para sobrevivência 
de todas as formas de vida.

SERVIÇO
A 18.ª Simab tem realiza-

ção da Prefeitura de Bauru, por 
meio da Semma, e conta com 
os seguintes parceiros: Jornal 
da Cidade, Jardim Botânico 
Municipal de Bauru, Zoológi-
co Municipal de Bauru, Secre-
taria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal da Saú-
de, DAE, Defesa Civil, Polícia 
Ambiental, USC, Geva, Facul-
dade de Bauru, Iesb, Uniesp, 
Faculdade Anhanguera, FIB, 
Design FIB, Unesp, Faculda-
de de Ciências Unesp, Bio na 
Rua, Lótus Jr. Empresa Júnior 
de Biologia, ITE Empresa Jú-

MARCELE TONELLI

A MRV Engenharia irá compartilhar suas boas práticas ambientais na Simab. A ação 
no estande da construtora será no dia 9 de junho, das 9h às 16 horas, no Sesi Central 

(Jardim Estoril). No local, além de palestras informativas, haverá distribuição de 200 mu-
das de diversas espécies arbóreas e frutíferas. A feira ambiental tem o objetivo de integrar 
todas as instituições participantes em uma grande festa pelo meio ambiente. “Durante 
o evento vamos abordar o compromisso da MRV com a compensação e enriquecimen-
to ambiental. Para isso, firmamos um termo de compromisso ambiental com os órgãos 
competentes para minimizar os impactos causados pela construção civil”, explica Paulo 
Carneiro Leão Neto, auxiliar de engenharia do Meio Ambiente da MRV.

200 mudas

A Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de 

Bauru implantou a 
Simab em 2000, com 
intenção de celebrar o 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente, discutindo 
temas relativos ao 

município e ao planeta. A 
programação é realizada 

anualmente e já faz 
parte do calendário 
oficial de eventos da 
cidade. Cada ano é 
escolhido um tema 
relacionado ao meio 

ambiente. Em 2016, por 
exemplo, a temática 

foi “Responsabilidade 
Integrada: estamos 

fazendo nossa parte”.

O QUE VAI TER?
A programação 

completa do evento 
pode ser acessada no 
site www.jcnet.com.
br e no hotsite.bauru.

sp.gov.br/simab

nior, FOB/USP, USP Recicla, 
Sesi, Senac, Senai, Aciflora, 
APTA, Comsea, Centrovias, 
Iprespa, Mariza Basso Formas 
Animadas, Museu do Café, 

CBEE, Bauru Outdoor, Cor-
reios, Coral Unicanto, Seicho-
No-Ie, Comissão de Defesa e 
Proteção Animal – OAB, Pet 
Metal e MRV.


