BOSQUE DA MEMÓRIA
GUAPIAÇU HOMENAGEIA
VÍTIMAS DA COVID-19
O plantio do “Bosque Guapiaçu” foi alocado em uma
área de sete hectares, que fica às margens do Km 12
da estrada principal entre o Funchal e o Guapiaçu e está
visível para pessoas que passam por ela. A homenagem
às vítimas da Covid-19 do município de Cachoeiras de
Macacu foi realizada no dia 5 de junho, mesmo dia
em que se comemora o dia Mundial do Meio Ambiente.
Continua na página 2
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A REGUA, junto com as demais instituições da campanha, tem o compromisso
de plantar 50 mil mudas, até o final do ano.
Foi uma linda homenagem aos
entes queridos que se foram. Ações
como esta demonstram que as árvores eternizam vidas e passam a mensagem de que o futuro deve ser cuidado hoje. O local marca a saudade,
gratidão e muito amor, além do grande legado que está sendo deixado ao
meio ambiente: um lugar melhor para
as futuras gerações.
Esta fase do Projeto Guapiaçu já
completou 72,5 hectares de restauração florestal, em áreas da REGUA e de
nossos parceiros do entorno. Foram
plantadas 98 mil mudas nativas da
Mata Atlântica, de 186 espécies diferentes produzidas a partir de sementes
coletadas na própria região, mantendo
assim a qualidade do material genético de nossas saudáveis florestas.

Continuação da capa

O plantio simbólico das mudas foi feito pelos familiares das vítimas ou representantes das instituições, como dos profissionais de saúde, educação e segurança
do município. O pai do prefeito Rafael Miranda foi um dos mais de 23 homenageados. Para evitar aglomerações, o plantio foi
organizado em grupos.
A campanha “Bosques da Memória”
é uma iniciativa da Rede de ONGs da Mata
Atlântica - RMA, da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica - RBMA e do PACTO pela Restauração da Mata Atlântica e visa o plantio
de árvores nativas para recuperar florestas
e homenagear as vítimas da Covid-19, bem
como agradecer aos profissionais da saúde.

II ENCONTRO CIENTÍFICO REGUA
A terceira edição do Projeto Guapiaçu, patrocinado pela Petrobras por meio do
Programa Petrobras Socioambiental, chega
ao seu último ano com a proposta de reunir
as pesquisas que estão sendo realizadas
na sub-bacia do rio Guapiaçu e os projetos
da Rede de Conservação Águas da Guanabara (Redagua), com objetivo de promover
uma ampla discussão sobre o desafio da
conservação na região.
Em decorrência da pandemia da Covid-19 e atendendo às orientações das autoridades sanitárias, nacionais e internacionais sobre as medidas de isolamento social,
o evento será realizado de forma remota. O
II Encontro Científico será transmitido via
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Youtube® para convidados externos, nos
dias 21, 22 e 23 de julho de 2021.
Os painéis estão divididos de acordo
com as seguintes linhas de pesquisa: fauna,
flora, monitoramento ambiental, saúde e
meio ambiente, restauração florestal e planejamento para conservação.
Além da oportunidade do acompanhamento da realização dos nossos painéis, iremos disponibilizar ao público em
formato de vídeo-apresentações as pesquisas desenvolvidas na REGUA, dentro
do nosso canal no Youtube®. Interessados
podem participar como ouvintes para conhecer mais sobre as pesquisas em andamento na região.
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756
FAMÍLIAS
RECEBEM
AUXÍLIO
A pandemia da Covid-19 ocasionou um piora
nas condições de vida da
população mais vulnerável. Diante disso, a Petrobras, em parceria com o
Projeto Guapiaçu, distribuiu os cartões alimentação referentes à doação
de cestas básicas para 756
famílias em situação de
vulnerabilidade social no
município de Cachoeiras
de Macacu e Itaboraí.
A ação contou ainda
com parceria entre Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu, com
as Escolas Estaduais e com
o Projeto Social Fernando
Lobo de Itaboraí e vai beneficiar as famílias nesse
momento tão difícil agravado pela pandemia.

MÊS DO MEIO AMBIENTE
COM O PROJETO GUAPIAÇU
Em comemoração ao
Dia Mundial do Meio Ambiente, o projeto Guapiaçu preparou uma atividade
que encantou os pequenos.
Foram distribuídos mais de
2.700 jogos de quebra-cabeça e jogos da memória em
todas as escolas municipais
de Cachoeiras de Macacu, de
Itaboraí 200 alunos participaram da atividade. Buscamos,
de forma lúdica, sensibilizar
e divertir as crianças de zero à
seis anos com os jogos dos nossos mascotes Antônia e Antônio.
E aqui vai uma dica para
quem busca atividades
on-line de sensibilização ambiental: no site
do projeto Guapiaçu tem
desenhos para imprimir,
gibi e a nossa trilha virtual, que é uma excelente
ferramenta de educação
ambiental para todas as
idades!

É só acessar e divertir-se!
www.projetoguapiacu.org e clicar em Tour 360º
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