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n MAIS 30 HECTARES

PLANTADOS
COM O PATROCÍNIO
DA PETROBRAS

O projeto Guapiaçu Grande
Vida é uma iniciativa da REGUA
com o patrocínio da Petrobras e
tem como um de seus eixos temáticos a restauração ecológica
de 60 hectares em 24 meses. Entre novembro de 2017 a março de
2018 foram plantados 30 hectares na localidade conhecida como
Morro do Pai Velho, em Areal. A
área é de difícil acesso e só foi
possível com o trabalho comprometido dos reflorestadores da
REGUA. Além deles, foram fundamentais os viveiristas que produziram 50 mil mudas da Mata
Atlântica para a esta atividade.

Morro do Pai Velho, em Areal
n CONTINUA

@guapiacugrandevida

@GGVBR

n CONTINUAÇÃO

DA CAPA

As chuvas fortes não impediram o sucesso do plantio
e ajudarão no crescimento da
nova floresta que se formará em
um morro que já apresentava as
marcas da degradação. Em breve esperamos mostrar a nova
floresta para todos que acompanham o trabalho do projeto
Guapiaçu Grande Vida.
Agora nossos reflorestadores irão se concentrar na manutenção desta área e nas outras
que foram reflorestadas entre
2013 e 2015. Nossos viveiristas
tem agora a tarefa de produzir
nos próximos meses mais 50
mil mudas.
Fica aqui nosso muito obrigado aos trabalhadores da floresta: Seu Rui, Eliseu, Norival,
Miguel, Levi, Daniel, Arilson e
nossos viveiristas Maurício e
Jailson, e não podemos esquecer da nossa engenheira florestal, Aline Damasceno.

n GUAPIAÇU GRANDE VIDA

PRESENTE NO
8o FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

No primeiro dia de evento o
projeto fez sua apresentação, junto com outros projetos ao redor do
Brasil. O Fórum Mundial da Água é
o maior evento global sobre água.
O evento contribuiu para o diálogo
do processo decisório sobre o tema
em nível global, visando o uso racional e sustentável deste recurso.
Pela primeira vez este evento foi
realizado no hemisfério Sul, em
Brasília, de 17 a 23 de março.
O projeto Guapiaçu Grande Vida
foi convidado pela Petrobras para
se apresentar durante o 8° Fórum
Mundial da Água. A gerente do projeto apresentou o programa Piloto de
Monitoramento de Recursos Hídricos
e participou de palestras e debates.
“Uma experiência única, uma
oportunidade ímpar, de intercâmbio e interação Global. Além
disto, foi o reconhecimento do
trabalho sério do projeto e de
mais de uma década da REGUA no

Gabriela Moreira, Coordenadora
do projeto, apresentando no 8° Fórum
Mundial da Água, em Brasília

n GGV NO ABRAÇO AO RIO MACACU
No dia 9 de março nossa equipe esteve presente com nosso laboratório móvel do Programa Piloto de Monitoramento de Recursos
Hídricos. Durante o evento apresentamos aos visitantes o trabalho
realizado pelos estudantes e nossa
equipe. Este programa responde
pelo monitoramento de 12 pontos
dos rios Macacu, Guapiaçu e Boa
Vista. Até setembro de 2019, serão
coletadas e analisadas 288 amostras de água.
Acompanhem nossas atividades nas redes sociais e na nossa
página da internet.
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n GINCANA ÁGUAS QUE ROLAM

AGITOU AS REDES SOCIAIS
NO MÊS DAS ÁGUAS

município. Agradecemos à Petrobras que nos possibilitou ganhar
escala e visibilidade das nossas
atividades. Fazemos aquilo que
amamos e acreditamos, esta é a
nossa receita de
sucesso.”
Falou
Gabriela Moreira
após sua apresentação na Arena Petrobras. Na
oportunidade foi
lançado mais um
edital Petrobras
Socioambiental
com a divulgação
do vídeo feito com
os estudantes de
Cachoeiras de Macacu que participam do programa
Piloto de Monitoramento de Recursos Hídricos.

Equipe Guapiaçu
Grande Vida
no Abraço
ao rio Macacu

Gabriela Moreira,
Coordenadora
do projeto com
Antonio Carlos
Rodrigues vencedor
da gincana

Em comemoração ao Dia Internacional da Água (22 de março) o
projeto Guapiaçu Grande Vida organizou, junto com a Secretaria Municipal
de Educação, a Gincana Águas que
Rolam. A iniciativa foi um sucesso,
envolvendo 56 mil pessoas nas redes
sociais, e mobilizando estudantes e
comunidade escolar na escolha das
melhores fotos.
O tema água deve ser abordado
no ambiente escolar em todos os anos
e em todos os momentos e processos
educativos. Esse ano promovemos
a gincana já que esse tema foi ainda
mais discutido no país. Pela primeira
vez o hemisfério sul sedia o Fórum
Mundial da Água, evento criado em
1996, pelo Conselho Mundial da Água,
visando estabelecer os compromissos
políticos acerca dos recursos hídricos.
O tema da Gincana foi: ‘Como o
ser humano pode intervir nos nossos
rios de maneira positiva ou negativa?’.
A fotografia é um excelente instrumento de sensibilização ambiental já
que a visão é um dos sentidos mais
importantes do ser humano e parar
para fotografar faz que o aluno observe o mundo de uma outra maneira.
Essa foi uma ótima oportunidade de

envolver alunos de vários anos com
o tema, despertando um novo olhar
para o ambiente ao seu redor.
O evento se iniciou dentro de cada
escola que trabalhou o tema água em
sala de aula, estimulou os alunos a terem um novo olhar para o ambiente
e promoveu um concurso fotográfico
para fazer a escolha da fotografia que
representasse cada unidade escolar.
De 12 a 15 de março as escolas fizeram
a inscrição na Gincana. No dia 16 de
março as fotos foram para a fanpage
do projeto Guapiaçu Grande Vida na
rede social Facebook® para a votação
popular. Cada curtida/reação, compartilhamento e comentário valeu
uma pontuação. A foto vencedora foi
premiada no dia 26 de março, na Casa
da Arte Wellington Lyra (CAWEL). A
escola vencedora foi a C.E. SOL NASCENTE e ganhou uma câmera fotográfica e o autor da fotografia foi o aluno Antonio Carlos Rodrigues, turma
2001 , do 2o ano, que ganhou um kit
completo do projeto. Todas as escolas
participantes receberam Certificado
de participação na Gincana.
Acompanhem as atividades
do projeto Guapiaçu Grande Vida e
aguardem novas surpresas.
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n SUPERVISORES DA REDE PÚBLICA

RECEBEM TREINAMENTO PARA USO
DE TRILHA INTERPRETATIVA NA REGUA

O Programa de Capacitação
para professores e supervisores do
projeto Guapiaçu Grande Vida tem
por objetivo aproximar tais profissionais desse importante instrumento
de sensibilização ambiental. Assim,
há um melhor aproveitamento nas
visitas escolares que acontecerão ao
longo do ano na REGUA.
Em março, o curso teve como
público-alvo os supervisores educacionais. Esse grupo tem por função
envolver e direcionar toda a unidade escolar no tocante as potencialidades existentes no município,
bem como as práticas pedagógicas
desenvolvidas. O primeiro curso
ocorreu nos dias 6, 15 e 27 de março com aulas teóricas e práticas na
REGUA. Participaram das atividades

23 representantes das escolas de
Cachoeiras de Macacu. A próxima
edição do curso está prevista para o
início do ano de 2019.
O uso da trilha interpretativa é
uma ótima ferramenta em educação ambiental. Para melhor proveito

dessa estratégia, é necessário preparar os profissionais da educação para
seu uso. O educador não deve só conhecer bem o percurso da trilha, mas
também seus potenciais que se correlacionam com os conteúdos trabalhados em sala de aula.

Supervisores
no viveiro
da REGUA

Participantes do Programa
de Capacitação para professores
e supervisores do projeto
Guapiaçu Grande Vida

Boletim Guapiaçu Grande Vida

Responsável: REGUA

Fazenda São José de
Guapiaçu s/nº – Guapiaçu
Cachoeiras de Macacu – RJ
CEP 28.680-000

Gabriela Viana Moreira, Tatiana Horta e Patrick Oliveira
Textos

Nicholas John Locke
Presidente

Raquel Risso Patron Locke
Vice Presidente

Fábio Lagoas
Diretor Financeiro
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Gabriela Viana Moreira
Revisão

Tatiana Horta, Nicholas Locke e Nathalie Horta

@guapiacugrandevida

Imagens

CONTICOM Comunicação Integrada
Projeto gráfico e diagramação

@GGVBR
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