BOM PARA O AGRICULTOR, BOM PARA O MEIO AMBIENTE
A ONG Iniciativa Verde em parceria com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), por meio do Escritório Regional de
Toledo, está trabalhando no projeto de reflorestamento das matas ciliares da bacia do Rio Piquiri. O projeto tem o
apoio e o financiamento do programa Iniciativa BNDES Mata Atlântica e o objetivo de restaurar ao menos 100
hectares de florestas no ano de 2013.

MUITOS BENEFÍCIOS E APOIO TÉCNICO GARANTIDO
As vantagens para o agricultor de adesão ao projeto são diversas. O agricultor receberá todo o suporte e
assistência técnica durante dois anos para garantir o sucesso do reflorestamento. O projeto foi desenhado para
incluir a agricultura familiar e remunerar o próprio agricultor pela mão de obra de preparo da terra, plantio de
mudas e manutenção do reflorestamento na bacia do Piquiri. Apenas o cercamento será terceirizado quando houver
necessidade.
As mudas serão doadas pelo IAP e a Iniciativa Verde fornecerá suporte técnico e os demais insumos, além de
remunerar os serviços para plantio e parte da manutenção. Os próprios agricultores serão contratados, sempre que
possível, de modo a receberem diretamente pelos serviços.
O recurso inclui os serviços de cercamento, os insumos que forem necessários (diesel, iscas, formicidas, entre
outros) e uma ajuda de custo a ser paga diretamente ao agricultor.

QUEM SOMOS
A Iniciativa Verde já atua na bacia hidrográfica do Rio Piquiri desde o ano de 2009, em parcerias com:
• Cooperativa Agroindustrial Consolata (COPACOL) de Cafelândia;
• Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piqueri Ltda (C-VALE) de Palotina;
• Instituto Ambiental do Paraná (IAP);
• Em conjunto com seus parceiros, a Iniciativa Verde já restaurou cerca de 60 hectares de florestas nativas, por
meio do plantio de mais de 100 mil árvores.
• Os restauros florestais são realizados diretamente com os produtores da região que enxergam no projeto a
possibilidade de adequar a sua propriedade garantindo, assim, a sustentabilidade de seu negócio e o
equilíbrio ambiental necessário para produzir cada vez mais e melhor.

Para mais informações acesse o site www.iniciativaverde.org.br ou telefone para (11) 3647-9293.

CONHEÇA OS DETALHES DO PROJETO E PARTICIPE! VOCÊ SÓ TEM A GANHAR!
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