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NOME DA AÇÃO/ATIVIDADE: 

Dia da Árvore – Vamos verdejar 
DATA: BAIRRO: 

20/09/2019 Centro 
OBJETIVO: 

O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da Praça Getúlio Vargas decorre da realização de cortes e 

podas ilegais nos eucaliptos da Praça Getúlio Vargas, executados pelo Município de Nova Friburgo, em 

2015. A Praça Getúlio Vargas é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) devido a ser o único projeto de jardim clássico projetado pelo paisagista Auguste François 

Marie Glaziou. Projeto instaurado no centro de Nova Friburgo, no início da década de 1880.  

O TAC da Praça Getúlio Vargas, dentre outros compromissos, coloca que o Município deverá 

encaminhar anteprojeto de lei que preveja o Plano Municipal de Arborização Urbana. Este plano está 

sendo denominado Verdejar Nova Friburgo. Isto porque - apesar de ser um município onde o verde da 

mata atlântica é marcante - entende-se que na maioria dos bairros friburguenses são necessárias ações 

para que estes se tornem mais verdes. Portanto, é necessário Verdejar Nova Friburgo!  

Um dos aspectos considerados no Plano Verdejar Nova Friburgo é a conscientização ambiental. 

Para esclarecer os cidadãos sobre a importância e benefícios da arborização urbana é fundamental 

iniciar e consolidar ações de conscientização junto à sociedade. Por esta razão, valendo-se do dia da 

árvore (21 de setembro), e da proximidade do início da primavera (23 de setembro), o Grupo de 

Trabalho (GT) do TAC da Praça Getúlio Vargas, a Fundação D. João VI e a Prefeitura Municipal de Nova 

Friburgo celebrarão, na Praça Getúlio Vargas, no dia 20 de setembro de 2019 (sexta-feira), o dia da 

árvore. 

O público alvo do evento foram as crianças. A data de 20 de setembro foi escolhida por ser dia 

da semana (sexta-feira), facilitando dessa forma, a mobilização das escolas de Ensino Fundamental I. 

Este público foi selecionado porque, geralmente, as crianças são agentes multiplicadores junto às suas 

famílias - contando aos pais, irmãos e outros familiares o que aconteceu no decorrer do dia. As crianças 

estão em uma fase onde tudo é novo, e estão ávidas para conhecer o mundo, sempre perguntando “o 

por que das coisas”. É uma oportunidade para sensibilizar as crianças sobre os benefícios das árvores e 

das plantas para o mundo. Escolas municipais e particulares estão sendo convidadas para participarem 

das atividades a serem realizadas nesta data na Praça Getúlio Vargas. O evento ocorreu no período das 

10:00 até as 14:00, sendo propostas as seguintes ações:  distribuição de, aproximadamente, duzentas 

(200) mudas de árvores e flores (com explicação correta de plantio); realização de atividades lúdicas, 

tendo como tema árvores, jardins e praças; e exposição de desenhos e trabalhos produzidos pelas 

crianças sobre o tema, que foram desenvolvidos pelo Grupo de Educação Patrimonial da Fundação D. 

João VI e GT da Praça Getúlio Vargas.  
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