


























O QUE VOCÊ VAI RESTAURAR?
Hora de colocar a mão na massa! Há muitas possibilidades para quem quer 
fazer parte desse movimento – é tempo de restaurar! E quanto mais gente 
participar, maiores as chances de ter um planeta mais saudável para todos.

CRIAR ABELHAS NATIVAS 
Você pode ter medo das picadas de abelha, 
mas não pode negar a importância desses 
insetos. Quando elas pousam de flor em 
flor promovem a polinização, processo 
fundamental para a produção de alimentos 
e reprodução das espécies. Mas as abelhas 
estão ameaçadas pelo uso excessivo de 
defensivos agrícolas e químicos. 
Sua família pode criar abelhas nativas 
sem ferrão para ajudar a restaurar esse 
processo fundamental!

SER UM CAÇADOR DE  NASCENTES
Nesta missão, você irá descobrir e divulgar 
iniciativas de recuperação de nascentes 
ou áreas degradadas importantes para a 
conservação dos recursos hídricos – ou seja, 
a água! Apesar de essencial para a vida, a 
água é um recurso em constante ameaça 
por conta da poluição e do uso do solo em 
regiões próximas a cabeceiras dos rios,
entre outros problemas. 

VALORIZAR E APOIAR A VOZ
DOS POVOS INDÍGENAS
A visão de mundo dos indígenas tem tudo 
a ver com a restauração de ecossistemas. 
Eles exploram as riquezas naturais sem 
exauri-las, num modo de vida em equilíbrio 
com o meio ambiente. Você pode ler e 
seguir publicações de organizações e 
influenciadores indígenas, e iniciativas que 
divulguem notícias e os valores defendidos 
pelos povos originários.
E se você é indígena, pode compartilhar
os seus conhecimentos para todos!

https://ispn.org.br/site/wp-content/uploads/2018/10/ManualTecnologicoMel.pdf
https://ispn.org.br/site/wp-content/uploads/2018/10/ManualTecnologicoMel.pdf
https://ispn.org.br/site/wp-content/uploads/2018/10/ManualTecnologicoMel.pdf
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É urgente: precisamos parar de destruir o meio ambiente e proteger 
o que resta. Mas apenas isso não é suficiente – também temos que 
restaurar a natureza e a nossa relação com ela! Por isso, a Mauricio 
de Sousa Produções é parceira do WWF-Brasil para trabalhar pela 
educação e conscientização em defesa da natureza.

O desafio é gigante e todos os atores da sociedade precisam estar 
envolvidos. Não estamos sozinhos. Para promover esse movimento 
coletivo tão urgente e importante, a ONU (Organização das Nações 
Unidas) definiu a Década da Restauração de Ecossistemas de 2021 
até 2030 como um chamado global à causa.

Replantar e proteger nossas florestas e vegetações nativas, limpar
rios e mares, tornar as nossas cidades mais verdes são alguns
exemplos de esforços para reverter a degradação de ecossistema
em todo o mundo. Como uma ONG que atua há
25 anos no Brasil, o WWF-Brasil trabalha em
diversos projetos alimentados pelo
conhecimento de comunidades  locais
para buscar o reequilíbrio ambiental – são
iniciativas que recuperam não só a natureza
como fortalecem a economia local,
com empregos verdes.

Acreditar no futuro é proteger a natureza hoje.
Se você acredita nisso também e quer
apoiar o nosso trabalho, conheça o site:
wwf.org.br/tempoderestaurar

https://www.fao.org/3/cb6591en/cb6591en.pdf
https://www.decadeonrestoration.org/pt-br/
https://unenvironment.widen.net/s/ffjvzcfldw/ecosystem-restoration-playbook
https://unenvironment.widen.net/s/ffjvzcfldw/ecosystem-restoration-playbook
https://cms.sosma.org.br/wp-content/uploads/2021/05/SOSMA_Atlas-da-Mata-Atlantica_2019-2020.pdf
https://ispn.org.br/en/produtos-das-abelhas-sem-ferrao-manual-de-aproveitamento-integral-2a-edicao/
https://ispn.org.br/en/produtos-das-abelhas-sem-ferrao-manual-de-aproveitamento-integral-2a-edicao/



