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Tudo o que a gente faz tem um impacto na natureza e
tudo o que a Iniciativa Verde faz é para reduzir esse
impacto, desde a compensação da emissão de gases
de efeito estufa até os nossos programas de educação
ambiental e pesquisas na área florestal e de mudanças
climáticas. Até o momento, já plantamos mais de
1 milhão e 600 mil árvores, combatendo o
aquecimento global e conservando a biodiversidade
brasileira. Pode parecer bastante, mas ainda há muito
a ser feito. Acesse o nosso site e saiba como você
também pode ajudar.

Mais difícil
do que plantar
1,6 milhões de árvores
é plantar uMa ideia.
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EDITORIAL

É

com grande prazer que começamos uma nova fase do Plantando
Águas, projeto de adequação ambiental de imóveis rurais do Estado
de São Paulo, após o sucesso de sua estreia, entre 2013 e 2015.
Nos dois anos da primeira etapa, foram
implantados 145 sistemas de saneamento,
75 hectares de agroflorestas e matas ciliares, e realizadas atividades de educação
ambiental para mais de 5.600 pessoas. Além
disso, foram muitas experiências e aprendizados, para os agricultores que participaram, parceiros e a Iniciativa Verde.
O projeto foi reconhecido em escala internacional - ganhou o primeiro lugar do
prêmio Von Martius de Sustentabilidade
2016, na categoria Tecnologia, e o terceiro
no prêmio Latino America Verde, em 2017,
na categoria Água.
Agora, o Plantando Águas retorna com
mais temas para trabalhar, e em novas comunidades. Somam-se aos assentamentos
de reforma agrária no interior do Estado,
que participaram da primeira fase, agricultores familiares que moram em áreas protegidas no Vale do Ribeira. Sempre buscando
trabalhar de forma integrada com outros
projetos da Iniciativa Verde, dos parceiros
e especialmente considerando as ações e
ideias dos participantes.
Esta revista irá comunicar as atividades do projeto, assim como outras ações
da Iniciativa Verde. E também deve falar
de assuntos que conversem com os temas
trabalhados, de como as pessoas e a natu-

reza podem conviver de forma sustentável.
Nesta edição damos destaque para os grupos produtivos de mulheres agricultoras,
apresentamos o Mosaico do Jacupiranga,
a palmeira juçara e um experimento sobre
assoreamento de rios.
A ideia do Plantando Águas é que o cuidado com a natureza é também o cuidado
com as pessoas. Não adianta cuidar apenas
das árvores, mas da saúde e qualidade de
vida, junto com a produção sustentável. A
produção agrícola tem que pensar não só
na questão econômica, mas na também na
ambiental e social. As agroflorestas são um
bom exemplo disto, pois ao juntar espécies
diferentes no mesmo lugar ajudam a gerar emprego e renda para os agricultores,
produzir alimento de qualidade, proteger os
mananciais, a fauna e aumenta a resistência
às mudanças do clima. Além do tratamento
da água e do esgoto o lixo é uma problema
ser encarado no meio rural.
A água liga tudo isso, pois a proteção do
solo e da vegetação, junto com o tratamento
de esgoto e do lixo, ajudam a manter e proteger a água. Essa mesma água vai servir
para as plantas, os animais e a s pessoas.
Na verdade, não conseguimos produzir
águas, mas o cuidado com a terra, com as
plantas e o saneamento garante que elas
continuem com quantidade e a qualidade
para o resto da natureza, as lavouras e criações, e as pessoas.
Roberto Resende,
presidente
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QUEM SOMOS

PATROCÍNIO Esta revista é uma das publicações do
Plantando Águas, um projeto da organização Iniciativa
Verde, patrocinado pela Petrobras, por meio do
Programa Petrobras Socioambiental, que tem como
objetivo proteger e preservar os recursos hídricos, em
benefício de toda a sociedade. Durante dois anos, irá
promover a adequação ambiental de diversos imóveis
rurais do Estado de São Paulo, envolvendo grupos de
agricultura familiar, assentamentos e áreas protegidas
(Áreas de Proteção Ambiental e Reservas de
Desenvolvimento Sustentável). Entre as ações
programadas estão a restauração de áreas degradadas
com Sistemas Agroflorestais (SAFs), atividades de
educação ambiental e implantação de sistemas de
saneamento rural para tratamento de água e esgoto.

PARCEIROS Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa); Escola da Floresta; Fundação
Florestal; Fundação Instituto de Terras do Estado de
São Paulo (ITESP), Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra); Prefeitura de Araraquara,
Secretaria Municipal de Educação de São Carlos;
Sempreviva Organização Feminista (SOF); Universidade
de Araraquara (Uniara); Universidade Estadual de São
Paulo (Unesp) campus Registro.
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Com a ajuda da Iniciativa Verde é muito fácil
compensar as emissões de carbono da sua empresa,
os seus produtos e os seus eventos. Você só precisa
entrar em contato que a gente planta árvores e todo
mundo sai ganhando: a mata atlântica, a sociedade, as
famílias de agricultores rurais e claro, a sua empresa.
Participe, ganhe o selo Carbon Free e mostre para
todo o mundo que a sua empresa faz parte dela
para preservar e restaurar o meio ambiente. Acesse
o nosso site e saiba como você também pode ajudar.

Amplie A áreA
de AtuAção dA
suA empresA Até
onde não existem
consumidores.

