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REALIZAÇÃO 

Instituto de Botânica / Secretaria do Meio Ambiente 
 
 
Coordenação Geral: Dr. Luiz Mauro Barbosa 
 
 



PROGRAMAÇÃO 

 Palestra magistral; 
 

 Palestras; 
 

 Apresentações de painéis; 
 

 Mostra com empresas e entidades do setor; 
 

 1.500 pessoas entre profissionais, estudantes e interessados. 



INSTITUTO DE BOTANICA 
O Instituto de Botânica, da Secretaria do Meio Ambiente, foi criado há 86 anos e promove, há mais de 26 

anos, eventos na área de restauração ecológica. 

 

O evento em questão é uma ação concreta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, 

comprometida com as políticas públicas que possam melhorar a qualidade ambiental e, 

consequentemente a qualidade de vida dos cidadãos e a geração de recursos, visando a produzir 

informações científicas que subsidiarão ações dos setores florestais, relacionados à restauração ecológica 

e à conservação da biodiversidade. 

 

O Instituto de Botânica é responsável pela administração de 15 laboratórios especializados e desenvolve 

pesquisas complementares envolvendo a análise, monitoramento e conservação de recursos naturais, em 

especial da flora e dos recursos hídricos, relacionados à restauração ecológica e conta com um programa 

de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, classificado como nível 6 pelo MEC. O 

Jardim Botânico de São Paulo é considerado um centro de referência para a restauração ecológica, 

tendo inclusive subsidiado as principais políticas públicas para o setor. Além disso, promove cursos de 

capacitação e eventos científicos de grande expressividade, envolvendo toda comunidade científica, a 

exemplo deste que acontecerá em novembro de 2017. 

 

O VII Simpósio de Restauração Ecológica será realizado nas dependências São Paulo Expo EXhibitions & 

Convention Center, Rodovia do Imigrantes. 

 



OBJETIVOS 

Apresentação de diversas formas da conservação da biodiversidade: 
 

Tecnologia e produção de mudas de espécies nativas. 
 

 Indicação para propostas de geração de renda e serviços. 
 

Renovação de conhecimento e troca de experiências, visando à 
restauração ecológica.   
 

Produção de bens e serviços. 
 

Discussão de conhecimento visando ao aperfeiçoamento de 
políticas públicas para restauração. 

 
 



EXPOSITORES 
Equipamentos, produtos e serviços na áreas de: 
 
 Viveiros de mudas. 

 
 Laboratórios ligados à área. 

 
 Iniciativa pública: universidades, institutos de pesquisa, coordenadorias, etc. 

 
 Iniciativa privada: universidades, indústria e comércio.  
 
 Agências de fomento e pesquisa. 
 
 Consultoria ambiental. 

 
 Produtos artesanais 



PÚBLICO ALVO 

 Estudantes. 

 

 Professores e pesquisadores de universidades. 

 

 Empresas privadas e públicas ligados ao setor de reflorestamento e produção de 

florestal. 

 

 Consultorias ambientais. 

 

 Agências governamentais e não governamentais. 

 

 Comunidade científica. 

 

 Jardins botânicos. 



LOCAL DO EVENTO 

São Paulo Expo é o mais novo centro de exposições, congressos e 
convenções da capital paulista. Com uma área de 100 mil m², o 
complexo é multifuncional, capaz de sediar feiras de negócios e de 
público, congressos e eventos corporativos nacionais e internacionais, 
além de eventos culturais, sociais, esportivos e de entretenimento. 



LOCAL DO EVENTO 



• Situado em local privilegiado, na Rodovia dos Imigrantes. 
 

• 1.200 metros da Avenida dos Bandeirantes. 
 

• 850 metros do Terminal Rodoviário e Metro do Jabaquara. 
 

• 3km do Aeroporto Internacional de Congonhas/ São Paulo. 
 

• 7km do Centro Hoteleiro e financeiro de São Paulo. 
 

• 10km do centro da cidade. 
 

• 25km do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos-Governador  
André Franco Montoro. 
 

 

LOCAL DO EVENTO 



PLANO DE COMUNICAÇÃO 

O objetivo é divulgar o VII Simpósio de restauração, destacando a evolução de 

pesquisas, novas descobertas e tecnologia. Com isso, iremos criar uma 

personalidade única para o evento, diferenciando definitivamente das edições 

anteriores. 

 
• Anúncios em Revistas Especializadas – Veiculação do evento através de anúncios 

em revistas especializadas do segmento. São veiculados anúncios pagos e permutas, 

como forma de apoio.  

 

• Divulgação em Sites – além do site do evento, com a finalidade de atingir o público 

alvo do simpósio através de banners com links diretos para a home page da Secretaria 

do Meio Ambiente e do Instituto de Botânica, envio de boletins semanais, com notícias 

atualizadas do evento. 



RAZÕES PARA PARTICIPAR 

• O evento solidificou-se como um comprometimento com as 
políticas públicas para melhorar a qualidade ambiental e, 
consequentemente, a qualidade de vida, com geração de recursos e 
serviços ambientais. 

 
• Ações dos setores florestais relacionados à restauração ecológica, 
à conservação da biodiversidade, e ao uso racional dos recursos 
hídricos. 

 
•  Reúne mais de 1.000 participantes de diversos seguimentos: 
público, privado, instituições de ensino/pesquisa, empresas em 
áreas afins. 

 
•  É uma oportunidade para realizações de plano de negócios em 
diversas áreas do seguimento. 
 



DESCRIÇÕES DIAMANTE OURO PRATA BRONZE 

16.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 

Logomarca em banners no espaço do pavilhão de 

exposição, área central 

SIM SIM SIM SIM 

Logomarca na sacola que será distribuída aos 

participantes 

SIM SIM SIM SIM 

Logomarca em folders de divulgação do evento SIM SIM SIM SIM 

Logomarca na contracapa dos anais e programa 

oficial do evento 

SIM SIM SIM NÃO 

Exposição de banners com logomarca no espaço do 

stand, no pavilhão do evento 

SIM SIM NÃO NÃO 

Disponibilidade de banners com logomarca  no local 

das palestras (projeção do banner) 

SIM SIM NÃO NÃO 

Inclusão da logomarca em todas as circulares, 

apostilas e banners em construção. 

SIM NÃO NÃO NÃO 

Material de divulgação nas pastas dos participantes e 

palestrantes, restaurantes e local de credenciamento. 

SIM NÃO NÃO NÃO 

Indicar participantes para uma mesa de sua escolha SIM SIM NÃO NÃO 
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PROJETOS REALIZADOS 

Parque estadual fontes do Ipiranga 
PEFI - 2015 

Rodoanel trecho Sul - 2011 


