PROJETO GOIABEIRA-DA-SERRA (Acca sellowiana)

Objetivos: Divulgar a importância da espécie, porque conservar, utilidade da
espécie, paisagismo;
Atividades propostas
1 – Lançamento da Campanha de escolha do Logotipo do DEMA e do slogan:
As escolas municipais e estaduais serão convidadas a participar da escolha do
Logotipo e do slogan. O logotipo deverá contemplar o desenho de uma goiabeira-daserra (Acca sellowiana) que por ser a árvore símbolo do Município representará o
DEMA. O slogan será composto por uma frase que definirá o DEMA.
A campanha será direcionada ao Ensino Primário (Pré-Escola ao 5º ano). As
turmas que aceitarem participar da Campanha terão uma breve apresentação do DEMA,
contemplando funções, objetivos e perspectivas futuras. Além da caracterização e
descrição da espécie goiabeira-da-serra (Acca sellowiana). Os interessados em
concorrer poderão se participar nas duas modalidades:
 Desenho da goiabeira-da-serra (Acca sellowiana) que comporá o logotipo;
 Frase que comporá o slogan do DEMA.

A comissão julgadora composta por um membro de cada uma das seguintes
entidades:













Administração Municipal;
Educação;
DEMA;
COMDEMA;
Lions Clube;
Leo Clube;
Rotary;
Sindicato de Trabalhadores Rurais;
Câmara de Vereadores;
Coopibi;
Programa A União Faz a Vida;
Bruxinhas da Vida.

Os dez melhores desenhos e as dez melhores frases selecionados pela Comissão
Julgadora serão submetidos ao processo público de eleição com votação aberta para a
comunidade, o qual poderá ser feito em um dia nas escolas ou via internet. Não será
divulgado o autor de cada trabalho para que não haja um direcionamento.

O desenho e a frase vencedora comporão o slogan e o logotipo do DEMA. Os
autores ganhadores receberão um certificado e uma coletânea composta por três livros
de relevância ambiental a serem selecionados.
A frase e o desenho escolhidos serão divulgados no dia 21 de setembro em
Comemoração ao Dia da Árvore.

2 – Implantação da árvore símbolo no Passeio Público
No dia 21 de setembro em Comemoração ao Dia da Árvore também ocorrerá o
plantio de 15 mudas de goiabeira-serrana (Acca sellowiana) na Rua Frei Aleixo,
principal via de acesso ao município. As mudas serão adquiridas de um viveiro e
deverão ter tamanho adequado para inserção na Arborização Urbana.

3 – Multiplicação de mudas para doação e utilização em projetos de
restauração de áreas degradadas
Serão realizadas pesquisas bibliográficas a fim de identificar as melhores formas de
produzir mudas de goiabeira-da-serra (Acca sellowiana). Após identificar o melhor
método haverá um trabalho de Educação Ambiental com crianças ensinando-as a
produzir as mudas e plantá-las. A produção será feita na estufa localizada atrás do
Hospital. Após produzir mudas estas serão implantadas prioritariamente em recuperação
de nascentes e córregos, a fim de melhorar e manter os recursos hídricos do município.

