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DIA NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA 

 

A data é uma referência a 27 de maio de 1560, quando o Padre Anchieta assinou a Carta de São 

Vicente, documento no qual descreveu, pela primeira vez, a biodiversidade das florestas tropicais 

nas Américas. A Mata Atlântica abrange as maiores cidades e regiões metropolitanas do Brasil. 

No dia 25/05/2021 (terça-feira) a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 

de Pedreira contou com a palestra ministrada por Mario Mantovani, diretor de políticas públicas da 

Fundação SOS Mata Atlântica, para discussão sobre o tema “A importância da Mata Atlântica na 

agenda Climática mundial”. 

Foram apresentadas as principais conquistas da SOS Mata Atlântica enfatizando o uso de 

ferramentas tecnológicas de coordenadas georreferenciadas que ajudaram no combate ao 

desmatamento, favorecendo a proteção ao meio ambiente, pois através desse programa o sistema 

coleta e fornece dados de cada espécie arbórea e seu estado, alem da própria parceria da Google 

para utilização da rede de satélites, alem de utilizar o IMP para ajudar e melhorar a fiscalização 

fornecendo dados de extrema precisão. 

Através de perguntas feitas no “Chat” da palestra uma delas foi “Como os municípios podem 

ajudar na preservação da Mata Atlântica”, as principais propostas foram, o próprio plano da Mata 

Atlântica e corredores de biodiversidade, mostrando a tal importância da aprovação e 

implementação do Plano da Mata Atlântica no conselho municipal de meio ambiente (COMDEMA) 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Odavilson Uttemberghue, s/nº - Parque Industrial – Pedreira/SP - CEP: 13920-000 – 
Fone: (19) 3852-2596 – e-mail: meioambiente@pedreira.sp.gov.br 
 
 

enfatizando o quanto é importante as mudanças ocorrerem no município, tendo como exemplo do 

palestrante “Não adianta eu querer salvar o planeta se eu nem consigo cuidar da arvore da rua”. O 

foco do Plano da Mata Atlântica está na restauração ambiental e diminuição da emissão de gás 

carbônico no território nacional e internacional, e mais, houve um aprofundamento no interesse de 

proteção das margens dos rios da Mata Atlântica com a finalidade evitar gastos futuros que terão de 

ser feitos para a manutenção dos rios degradados pelas atividades humanas, sendo o direito 

coletivo acima do individual. 

Ao final da palestra o assunto se instaurou sobre o meio ambiente e sua importância com os 

outros setores, como exemplo o setor de agronegócios e o setor de obras, saúde e educação.  De 

fato, pensando no desenvolvimento sustentável, se faz necessário essa relação entre setores.  

Por isso, no dia Nacional da Mata Atlântica, que é tão abundante em nosso município, a 

Prefeitura Municipal de Pedreira declara que reconhece a sua suma importância, bem como a de 

sua preservação e valorização.             

 


