B R A S I L P N U M A

Meu Querido Pau Brasil faz sucesso
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Projeto do
ICPB está na
terceira fase,
com previsão
de plantio de
100 mil mudas
até maio de
2011, Dia
do Pau Brasil,
e já reuniu 30
mil pessoas de
600 escolas em
32 municípios
de Minas e do
Rio de Janeiro

O ICPB também tem sido convidado a participar de eventos promovidos
por empresas, condomínios, prefeituras, órgãos da Justiça, pela Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de
Janeiro (SEA) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).
Para o vice-presidente do ICPB,
Humberto Möller, o crescente interesse da população por questões ligadas
ao meio ambiente faz com que o pau
brasil seja um tema facilmente adaptado a muitas situações. “Todo mundo
acaba se interessando pelo pau brasil”, afirma.
Capacitação – O ICPB, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro estão elaborando um projeto para capacitação de
monitores que levarão a campanha
para todas as escolas do estado, a
partir de 2011. Além de plantar o pau
brasil, os monitores abordarão nas
salas de aula temas relacionados à
ecologia, história, botânica, paisagismo, geografia, sociologia, antropologia e cidadania.

Divulgação

O

Instituto Casa do Pau Brasil
(ICPB) lançou, em março de 2010, o
projeto Meu Querido Pau Brasil com
o objetivo de promover o plantio de um
milhão de mudas de pau brasil e de
outras espécies nativas dos biomas
brasileiros. Dividido em quatro etapas, o projeto está na terceira fase,
com previsão de plantio de 100 mil
mudas até 3 de maio de 2011, quando da comemoração do Dia do Pau
Brasil.
O instituto promove atividades de
educação socioambiental que incluem plantios de árvores e sensibilização através de oficinas, exposição,
filmes e palestras, envolvendo crianças, jovens e adultos. “A ideia é
utilizar o pau brasil como instrumento
pedagógico, dentro e fora das escolas, mostrando que o cuidado com o
meio ambiente é um item fundamental para a construção de um novo
conceito de bem-estar e cidadania”,
afirma a pedagoga e gestora ambiental Maria Luiza M. S. Ferreira, presidente do ICPB.
Pelo menos 30 mil pessoas – em
sua maior parte estudantes e professores de cerca de 600 escolas públicas e privadas em 32 municípios dos
estados do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais – já participaram das ações do
projeto. Algumas dessas ações têm
sido realizadas por voluntários que
aderem à campanha.
Em Petrópolis (RJ), por exemplo, o
vereador e gestor ambiental Thiago
Damaceno tem percorrido escolas
públicas do município plantando e
ensinando sobre o pau brasil. Para
marcar o inicio da campanha, ele
organizou, nos jardins do Museu Imperial, cerimônia que reuniu autoridades municipais, estudantes, educadores, a diretoria do ICPB e o diretor
do museu, o historiador Maurício Vicente Ferreira Júnior.

Divulgação

Com meta de plantar 1 milhão de mudas, projeto já envolveu 30 mil pessoas

Em 2011, eleito pela ONU o Ano
Internacional das Florestas, o ICPB
pretende dedicar atenção especial e
colaborar com diversas ações de
reflorestamento e preservação de florestas. “Estreitaremos laços com
algumas unidades de conservação
e, dentro do possível, desenvolveremos projetos em conjunto. Vamos
mobilizar, e precisamos de muitos
parceiros”, enfatizam os dirigentes
do instituto.
Mais informações sobre o projeto
em www.meuqueridopaubrasil.
org ou pelo telefone (21) 2215-3638.
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