
Boletim Informativo
 
No ano em que os Escoteiros do Brasil têm por tema anual “Escotismo e Desenvolvimento Sustentável”, convidamos todas as UELs a participar do Plantio Global, 
relacionado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de�nidos pela ONU para transformar o nosso mundo até 2030 (saiba mais em 
https://nacoesunidas.org/pos2015/).
O Plantio Global é uma ação colaborativa e comunitária que congrega diversos grupos que já realizam plantios em suas localidades, buscando ainda incentivar 
a criação de novos grupos, para que, de maneira integrada, sejam realizados plantios em uma determinada data, para, por meio desta ação, ser ampliada a 
conscientização e práticas de ambientais, assim como a troca de experiências e conhecimento, e ainda, contribuir na construção de políticas públicas para o 
setor.
Destaca-se a importância de cada um dos grupos, em cada um dos municípios, nos planos, projetos e programas urbanísticos locais, a �m de que possam ser 
integrados ou mesmo incentivados à adequação, assim como garantir a manutenção das mudas plantadas até o momento que as mesmas possam se desenvol-
ver por si sós. Bem como a responsabilidade pela mobilização, divulgação e realização de cada um dos plantios, cabendo ao Plantio Global apenas a união para 
a realização conjunta, fazendo �uir a informação entre os grupos.
Existem grupos mais focados em arborização urbana (áreas verdes como parques, bosques, praças, jardinetes e vias públicas), outros em recomposição de APP, 
re�orestamento e recuperação de matas nativas, com cercamento de área, coroamento, etc. Cada um dos municípios deve priorizar as suas demandas, mas o 
ideal seria conseguir desenvolver ações nas distintas áreas, pela importância de cada uma delas.
Abaixo sugerimos algumas diretrizes para o plantio e espera-se contar com as sugestões de inclusão e correção que se �zerem necessárias.

Diretrizes do Plantio:
1 - Planejar os procedimentos do plantio com a 
devida antecedência, como limpeza das áreas, 
corte nas calçadas e remoção do entulho, aber-
tura dos berços, disponibilizar as estacas e as 
�tas para tutorar as mudas, hidrogel, adubo 
orgânico, cobertura vegetal, etc.
2 - Obter mudas de espécies nativas do bioma 
local em quantidade adequada e realizar o plan-
tio de acordo com as normas técnicas de cada 
localidade. No caso de solicitação de mudas à 
Prefeitura, polícia ambiental, órgãos públicos, 
etc., encaminhar ofício de solicitação das mudas 
com a devida antecedência, precedida de conta-
to, se possível (sugerimos mudas com pelo 
menos 1,5 m de altura).

3 - Garantir a frequência da rega e o acompa-
nhamento pelo tempo necessário, com condução 
e poda, se necessário.
4 - Manter uma comunicação integrada com 
todos os envolvidos, cabendo a cada um dos 
grupos realizar a divulgação de seus eventos e 
ainda registrar e publicizar as ações realizadas.

Quando?
19 de março de 2017 (domingo)

Onde?
Espera-se contar com diversas cidades ao redor 
do mundo, incluindo novos parceiros e voluntá-
rios. Neste link  https://goo.gl/U9EVrG indicamos 
os municípios que já iniciaram a mobilização.  

Como se inscrever?
Acesse este link para entrar no grupo do WhatsApp: 
https://chat.whatsapp.com/6Jz3RKWcZlo9Cej6ytycnr

Participe do Plantio Global e ganhe pontos no Grupo 
Padrão
Após a participação no Plantio Global, é possível 
cadastrá-la no SIGUE Administrativo da UEL (em até 
30 dias corridos após a realização da atividade) 
como “Atividade Ecológica” e assim obter pontos 
para o Grupo Padrão.

Mais Informações
https://www.facebook.com/PlantioGlobal/

Plantio Global ME COLE EM UEL!


