O FBGA - Fórum Brasil de Gestão Ambiental é uma iniciativa quadripartite, sem precedentes no
país, idealizado pela ANAMMA – Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente.
Com o alto poder de inovação, agrupamento de profissionais e expertises dos atores envolvidos,
o evento com o objetivo de integrar, estimular e articular as diversas iniciativas que visam ao
fortalecimento da gestão ambiental pública e privada e à promoção da sustentabilidade, tomou
proporções que superaram todas as expectativas, e mesmo antes da realização de sua primeira
edição em 2017 já era possível anuncia-lo como o maior, mais ousado e importante do setor já
realizado no país até aquele momento, reunindo organizações públicas das várias esferas de
governo, empresas privadas e mistas, além de não-governamentais, com visões, interesses e
escopos da mais alta relevância, qualidade, urgência e foco para discussões das principais
temáticas relacionadas à gestão ambiental.

Solenidade de abertura do I FBGA – Destaques para a Presidente do IBAMA, Suely Araújo; Ricardo Sales - atual Ministro
do Meio Ambiente, Jonas Donizetti – Prefeito de Campinas e Presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Rogério
Menezes – Presidente da ANAMMA e Mário Mantovani - Presidente do SOS Mata Atlântica entre outras autoridades.

A programação do FBGA 2019 já contabiliza mais de 30 eventos simultâneos que ocorrerão em
três dias de evento, como palestras, seminários, workshops, debates, treinamentos, câmaras
técnicas, rodadas de negócios, exposições e feira de negócios, com a realização de apoiadores,
patrocinadores e convidados em uma agenda intensa de atividades sempre das 8h às 21h.
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Auditório principal do evento com capacidade para mais de 600 pessoas.

Com a participação de representantes de todos os estados da Federação, além de
outros 10 países, aproximadamente 300 municípios participantes de todo o Brasil, além
de cerca de 100 prefeitos, incluindo capitais como Belo Horizonte e Rio de Janeiro,
secretários estaduais de meio ambiente, técnicos e autoridades ligadas ao Ministério do
Meio Ambiente e diversos órgãos do governo Federal, a contabilidade final do evento
em 2017 mostrou que o ecossistema de bens e serviços ambientais segue uma agenda
própria e descolada das oscilações políticas e econômicas do mercado, sendo que nos
três dias do I Fórum Brasil de Gestão Ambiental passaram pelo evento mais de 8.500
visitantes e as mais de 60 empresas expositoras declararam o fechamento de mais de
R$ 3 milhões em negócios durante o evento.
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LOCAL
Mais uma vez o local estrategicamente escolhido para a realização do II FBGA, foi o Centro
de Exposições Expo Dom Pedro, anexo ao Shopping Dom Pedro, em Campinas/SP, localizado
às margens da Rodovia Dom Pedro I, acessada pelas rodovias Bandeirantes e Anhanguera e a
25 minutos do Aeroporto de Internacional de Viracopos, eleito o melhor aeroporto de
passageiros do Brasil com diversas opções de voos nacionais e internacionais.
Anexo ao Parque D. Pedro Shopping, o maior shopping horizontal da América Latina, o espaço
reúne comodidade em diversos serviços, dentre eles, estacionamento com 8 mil vagas, ampla
praça de alimentação com mais de 60 opções de restaurantes, bancos e muita segurança,
tudo em um ambiente climatizado e acessível.
O espaço conta ainda com uma ampla rede hoteleira com mais de 20 hotéis em um raio de 10
Km do Centro de Exposições e a cidade de Campinas é servida pelos principais aplicativos de
mobilidade urbana (Uber, Cabify, 99), além de contar com pontos de táxi e ônibus no local.
Assim como em sua primeira edição, a divulgação do evento acontece em âmbito nacional e
internacional através de uma ampla rede de relacionamento e campanha de publicação
digital nas principais redes sociais, sites, blogs e portais de notícias, bem como revistas
especializadas e jornais impressos e digitais, redes de TV e emissoras de rádio.
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MAPA
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PATROCINADORES

1

PATROCÍNIO PLATINA 300K
Benefícios descritos nas páginas 7, 8, 9 e 10 e mais 36 m²
de área para exposição da empresa.

PATROCÍNIO OURO 150K
Benefícios descritos nas páginas 7, 8, 9 e 10 e mais 18 m²
de área para exposição da empresa.
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PATROCÍNIO PRATA 50K
Benefícios descritos nas páginas 7, 8, 9 e 10 e mais 18 m²
de área para exposição da empresa.
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Central de Vendas: +55 (21) 97469-0519

