NOTA
Em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no Brasil e no mundo, a Sociedade Brasileira
de Arborização Urbana – SBAU através da Diretoria da Regional Centro-Oeste, juntos com a Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – UFMS, o Programa de Pós Graduação em Recursos Naturais, PGRN, o Laboratório da Paisagem
LabPa e a Agência Institucional de Inovação – AGINOVA; a Prefeitura Municipal da cidade de Campo Grande, a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande – SEMADUR, a Secretaria Municipal de
Turismo SECTUR; a Secretaria de Estado de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e
Agricultura Familiar – SEMAGRO, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, a Fundação de
Turismo Agrário e Extensão Rural – AGRAER, e o Comitê Brasileiro de Escalada em Árvores - CBEA, anunciam
conjuntamente o adiamento presencial do "XXIV CONGRESSO BRASILEIRO E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE
ARBORIZAÇÃO URBANA, A Cidade na Mata. Contribuição da Natureza para as Pessoas", que aconteceriam entre os
dias 11 a 17 de setembro de 2021, na cidade de Campo Grande – MS.
Os organizadores, vêm se empenhando arduamente na montagem do maior e mais tradicional evento da SBAU,
porém, sem a certeza de garantias de uma ampla e abrangente cobertura vacinal, pelo Governo Federal. O Brasil
caminha a passos lentos na Campanha Nacional de Imunização e assim, a comunidade internacional já receia viagens
e deslocamentos para o nosso País, o que poderia inviabilizar a realização de tão importante evento.
A organização cercou-se de todas as providências para estabelecer e fazer valer os rígidos protocolos de
biossegurança nos auditórios do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, local destinado a
receber o evento, assim como na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, realizadora, onde seriam realizadas
algumas das atividades programadas, no entanto, todas essas medidas não bastam, neste triste momento de
alastramento de contaminações, hospitalizações e mortes enfrentadas pelo Brasil e países de todo o Planeta.
Entretanto, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, a Diretoria Regional Centro Oeste e os demais
organizadores, asseguram para o ano de 2022, a realização do XXIV Congresso Brasileiro e III Congresso IberoAmericano de Arborização Urbana, na cidade de Campo Grande – MS, em data a ser confirmada e divulgada
posteriormente.
Outrossim, a SBAU, em consonância com a Diretoria Regional Centro Oeste, e os demais organizadores do XXIV CBAU
& III CIAU, promoverão o I CONGRESSO BRASILEIRO E IBERO-AMERICANO VIRTUAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA, no
mesmo mês de setembro de 2021, em datas a serem confirmadas. A programação será inteiramente nova em
qualidade e motivação, com nomes reconhecidos da comunidade de Arboricultura Internacional que já confirmaram
suas participações.
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