Sábado, 28 de Agosto de 2021 - 14:49 (Agronegocios)

Vice-presidente Hamilton Mourão abre oficialmente
a Agrolab Amazônia
Assim como na primeira edição, presidente do Conselho da Amazônia
Legal fará participação especial na abertura do evento
O Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão está confirmado na abertura
oficial do maior evento agrovirtual da Amazônia legal, o Conecta Sebrae – Agrolab
Amazônia. O evento acontece nos dias 14 a 16 de setembro, mas sua cerimônia de
abertura será exibida dia 9, às 18h30 (horário de Rondônia).
Presidente do Conselho da Amazônia Legal, Mourão também prestigiou a primeira edição
do evento, organizada em 2020. Na oportunidade, o Vice-presidente proferiu palestra
sobre a atuação do Conselho e participou de um talk com o presidente do Sebrae
Nacional, Carlos Melles e com o idealizador do evento, o diretor técnico do Sebrae em
Rondônia, Samuel Almeida.

À frente do Conselho, Mourão vem procurando contemplar não só as demandas dos
governadores dos estados da região, mas também dos prefeitos dos maiores municípios
da Amazônia Legal. O Conselho da Amazônia Legal foi recriado no atual governo e reúne
representantes de 15 ministério. Sua recriação permitiu ao governo federal implementar
diversas ações conjuntas com o intuito de preservar e promover o desenvolvimento
sustentável da região que compreende nove estados (Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).
Abertura oficial será dia 9 de setembro

O Conecta Sebrae Agrolab Amazônia, que acontece nos dias 14 a 16 de setembro, em
uma plataforma on line, com inscrições gratuitas, onde o participante assumirá um avatar
ao se conectar no evento e poderá navegar pelos ambientes virtuais criados. Poderá
assistir palestras, participar de rodadas de negócios, fazer networking, visitar stands
virtuais e muito mais. Para fazer uma pré-inscrição, basta acessar
www.agrolabamazonia.com e receber conteúdos exclusivos do evento (programação,
palestrantes e demais informações). A abertura oficial, com a participação do Vice
Presidente da república, Hamilton Mourão, está prevista para o dia 9 de setembro, às
18h30 (horário de Rondônia).

