
2018 - PROGRAMAÇÃO  

 

SEM. DIA 
HOR

A 
EVENTO LOCAL Briefing 

Publico 

Alvo 

domingo 3/6 

8h00 
as 

15h00 

Domingo da Bicharada 

Parque Centenário - 
Avenida Francisco 

Rodrigues Filho, s/nº 
Cezar de Souza 

Voltado para animais domésticos. Atividades de 
adestramento,desfile, palestra, distribuição de brindes, 

pipoca, etc. 

Público em 
geral 

terça 5/6 

9h00 
às 

9h30 

Abertura Oficial do 

 “JUNHO VERDE” 

 Prefeito 

 Secretário do Verde de 
Meio Ambiente 

 Secretário de 
Planejamento 

 Diretor do SEMAE, 

 Romildo Campello  

Theatro Vasques 

Rua Doutor Corrêa 515  
Centro 

Evento de abertura do Junho Verde, com presença do 
Prefeito e autoridades 

Público em 
geral 

 5/6 

9:30 
às 

9:45 

 

Apresentação do Quarteto de 
Cordas 

Mesmo local Maestro Lelis 
Público em 

geral 

 5/6 

9h30 
às 

12h00 

APA DO ITAPETI - PRESERVAR  

PARA DESENVOLVER 

1- Daniel Teixeira de Lima - 
Secretário Municipal do Verde e 
Meio Ambiente - Criação da APA 
(área de proteção ambiental) da 
Serra do Itapeti. 
2- Prof. Ricardo Sartorello - Plano 
Municipal da Mata Atlântica de Mogi 
das Cruzes, propostas e desafios. 
3- Jessica Paloma Ferreira - bióloga 
e mestre em políticas públicas- Um 
novo traçado para a Zona de 
Amortecimento do Parque Natural 
Municipal Chiquinho Veríssimo. 
4- Camila Oliveira Silva – bióloga e 
mestre em políticas públicas - 
Comunidades do Entorno da 
Unidade de Conservação, visões e o 
futuro das ocupações. 
5- Hamilton Trajano - Instituto Auá – 

 
Theatro Vasques 

Rua Doutor Corrêa 515  
Centro 

O evento pretende debater a criação d APA da Serra do 
Itapeti e a região de forma geral que conta com 3 

Unidades de Conservação de Proteção  
Integral: Parque Natural Municipal Francisco Affonso de 
Mello, a Estação Ecológica do Itapeti e a RPPN (reserva 

particular do patrimônio Natural) Botujuru. No evento 
serão apresentados dados de vegetação remanescente, 
a possibilidade de formação de corredores ecológicos e 
a criação do Plano Municipal da Mata Atlântica de Mogi 

das Cruzes. Serão apresentados também um 
levantamento das comunidades que vivem hoje no 
entorno das unidades de conservação da Serra do 

Itapeti, na chamada zona de amortecimento.  

 
Público em 

geral 



Projeto Pomares da Mata Atlântica 
 

quarta 6/6 10h00 Plantio de Mudas de Cambuci 

Parque Leon Feffer - 
Avenida Valentina 

Mello Freire 
Borenstein, s/nº  

Braz Cubas  

Plantios de mudas de Cambuci no Parque Leon Feffer, 
projeto iniciado em fevereiro de resgate do cambuci em 

Mogi 

Público em 
geral 

quinta 7/6      

 
sexta 

 

8/6 

 
14h30 

 
Ambiente Móvel – SMA-SP 

Mogi das Cruzes 

iniciativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(SMA) tem por objetivo informar, discutir e encaminhar as 

pendências ambientais da região visitada. O evento é 
feito em formato de apresentação, em salas separadas, 

de palestras pelos coordenadores dos órgãos que 
integram o Sistema Ambiental Paulista. O público alvo do 

Ambiente Móvel é composto por educadores da rede 
pública e particular, organizações não governamentais 

(ONGs), sindicatos, universidades, agricultores, 
pequenos proprietários rurais, prefeitos, entre outros. Os 

presentes tiveram acesso a palestras, oficinas e 
workshops, com temas direcionados, por exemplo, para 

guarda responsável de animais, reaproveitamento de 
resíduos, programa de uso público do Instituto Florestal, 

curso de poda e Sistema Estadual de Gerenciamento 
Online dos Resíduos Sólidos – SIGOR.  

 
Público em 

geral 

sábado 9/6  Feira de Produtos Orgânicos 
Parque da Cidade-
Rua Jardelina de 
Almeida Lopes  

 
Público em 

geral 

domingo 10/6 9h00 
 

Festival de Pipas 

Parque Centenário-
Avenida Francisco 
Rodrigues Filho, 

s/nº  
Cezar de Souza   

Aberto ao público o festival vai colocar no ar várias pipas, 
onde serão premiadas as maiores pipas, as mais 

originais, mais bonitas. O evento terá uma oficina de 
pipas onde o público poderá construir sua própria pipa 
com orientação técnica e materiais fornecidos (papel, 

varetas, etc.) 

Público em 
geral 

domingo 10/6 

8h00 
às 

17h00 

Scout Field Day – 15º Distrito 
Escoteiro Alto Tietê. 

Radioescotismo e jogos. 

Parque Centenário- 
Avenida Francisco 

Rodrigues Filho, s/nº 
Cezar de Souza   

Os escoteiros farão um evento de radio comunicação 
com radioamadores do mundo inteiro. Além da 

realização de jogos escoteiros. 
 

segunda 11/6  
Coleta de microrquídeas no 

Parque para reintrodução dia 
13/6 

Parque Natural 
Municipal Chiquinho 
Veríssimo-Serra do 

Itapety  

Reintrodução de espécies endêmicas de orquídeas da Mata 
Atlântica no Parque Municipal - Fixação nas árvores 

Servidores da 
SVMA 

terça 12/6  
Palestra: A Fauna do Parque 
Natural Municipal – Equipe 

Ecologic (Julius) levantamento 

A definir 

Auditório 
UMC/UBC? 

A Fauna do Parque Natural Municipal foi estudada pela 
equipe da empresa Ecologic, contratada de Funas 

Centrais Elétricas S/A que realizou um levantamento e o 

Público Geral e 
funcionários da 

SVMA 



monitoramento da fauna existente no parque. Os 
resultados desse trabalho serão apresentados pelos 

profissionais. 

quarta 13/6 8h00 

Reintrodução de microrquídeas 
(Sr. Massuji) 

Estagiários de biologia UMC 

Parque Natural 
Municipal Chiquinho 
Veríssimo-Serra do 

Itapety 

Reintrodução de espécies endêmicas de orquídeas da Mata 
Atlântica no Parque Municipal - Fixação nas árvores 

Alunos do curso 
de biologia 

quinta 14/6 
Dia 
todo 

III Encontro de Educadores 
Ambientais 

ESCOLA 
AMBIENTAL-

 Rodovia Candido do 
Rego Chaves 4300  

Varinhas  

A proposta do encontro é reunir educadores ambientais 
de várias regiões do estado e do Brasil para uma troca e 
compartilhamento de experiências vivenciadas pelos 
docentes em diferentes regiões e bacias hidrográficas. 

Educadores, 
professores da 
área de meio 

ambiente, 
ONGs 

sexta 15/6 10h00 

Inauguração do Viveiro de 
Mudas 

- Circuito Escola: Sintropia, 
Produção de mudas a partir de 

sementes, Horta, Viveiro e 
Compostagem 

Pq Leon Feffer - 
Avenida Valentina 

Mello Freire 
Borenstein, s/nº  

Braz Cubas  

A SVMA vai reativar o viveiro de mudas com objetivo de 
produzir mudas para arborização urbana de Mogi e 

doação. Circuito Escola: No local haverão palestras ao 
público sobre compostagem, plantios e produção de 

mudas. A Sintropia que também acontecerá no local é 
um sistema de plantios de árvores nativas consorciado 
numa mescla de plantios de espécies leguminosas e 
frutíferas com objetivo de enriquecer o solo, adubar e 

melhorar a qualidade da produção, além de produção de 
alimentos (tomate, milho, etc). 

Público em 
geral - Escolas 

sexta 15/6 10h00 

 
Lançamento do Programa 

“Plantadores de Sombra” de 
Doação de Mudas  

no Viveiro de Mudas 

 

Pq Leon Feffer - 
Avenida Valentina 

Mello Freire 
Borenstein, s/nº  

Braz Cubas  

Este programa tem intuito de doação de mudas para os 
munícipes de Mogi das Cruzes, e visa incentivar novos 

plantios, em áreas particulares e também áreas públicas, de 
espécies nativas da Mata Atlântica para aumentar a densidade 

vegetal no município, com orientação de locais e espécies 
adequadas. 

Público em 
geral 

sábado 16/6  Feira de Produtos Orgânicos 
Parque da Cidade-
Rua Jardelina de 
Almeida Lopes  

 
Público em 

geral 

sábado 16/6 8h00 
III Caminhada Ecológica “Por 

dentro do Parque” 

Partida: Parque  
Centenário 

Chegada: Parque 
Natural Municipal 

Chiquinho 
Veríssimo-Serra do 

Itapety   
- Mogi das Cruzes / 

SP  

Caminhada ecológica por dentro do Parque Natural 
Municipal Chiquinho Veríssimo. Partindo do Parque 
Centenário o Caminho para chegada ao Parque Natural 
vai adentrar uma trilha ao lado do Pesqueiro do Rubinho, 
ponto inicial do Parque Natural, seguindo pela trilha do 
Museu da Água, subindo até o Centro de Visitantes. A 
trilha possui aproximadamente 1,5km, por dentro da 
mata.  

Público em 
geral 

sábado 16/6 10h00 
Missa Campal – Bispo  
Dom Pedro Stringhini 

Parque Natural 
Municipal Chiquinho 

Veríssimo 

Chegada da Caminhada “Por dentro do Parque” para a 
Missa Campal 

Público em 
geral 

domingo 17/6 15h00 JOGO - BRASIL x SUIÇA    



segunda 18/6 14h30 Cine Ambiental  

A SVMA vai iniciar uma programação de cine ambiental 
nas dependências da SVMA com intuito de promover 
debates sobre temas ambientais locais, nacionais e 

mundiais. Com a presença de técnicos  

Funcionários da 
PMMC 

quarta 20/6  Mogi + Água A definir 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria 
de Agricultura, em parceria com a SVMA, SEMAE, a 

TNC e a Trata Brasil assinarão um Convênio para 
Saneamento Rural, com a perspectiva de esgotamento 

sanitário na Zona Rural e plantio de 95 hectares de 
recuperação Ambiental 

 

quinta 21/6 9h00 

Visita monitorada à Estação 
Ecológica Itapeti – Fundação 

Florestal 

E.E.Itapeti 

A Estação Ecológica é mais uma Unidade de 
Conservação de Proteção Integral (assim como o Parque 

Municipal) na Serra do Itapeti. A Gestão desta unidade 
de conservação é do Governo do Estado e a 

SVMA/PMMC faz parte do Conselho Consultivo 

Público em 
geral 

sexta 22/6 9h00 JOGO - BRASIL x COSTA RICA    

sábado 23/6 9h00 
Piquenique no Parque (curso de 

biologia) 

Parque  Municipal-
Serra do Itapety  

Itapeti  
- Mogi das Cruzes / 

SP  

Voltado aos alunos de biologia da UMC estarão o dia 
todo fazendo atividades de trilhas, identificação de 

espécies, palestras e convívio com a natureza.  

alunos de 
biologia da 

UMC 

sábado 23/6  Feira de Produtos Orgânicos Parque da Cidade  
Público em 

geral 

domingo 24/6 8h00 
Passeio Ciclístico Pq Centenário 

- Sabaúna 

Parque Centenário-
Avenida Francisco 
Rodrigues Filho, 

s/nº  
Cezar de Souza   

O passeio Ciclístico é uma iniciativa das Secretarias de 
Verde e Meio ambiente e de Esportes e Lazer. Com 
objetivo de incentivar a prática de esportes e instituir a 
bicicleta como uma alternativa de transporte limpo. A 
proposta é fazer a concentração dos ciclistas no Parque 
Centenário e de lá pedalando até Sabaúna  

Público em 
geral 

segunda 25/6  
Desafio Ambiental  

Polo Digital  

Polo Digital - Av. 
João XXIII 1160 
César de Souza  

O Desafio será lançado a partir de algum problema 
ambiental que o município precisa resolver e que 
provoque as pessoas a buscar soluções usando 

ferramentas digitais e tecnológicas. 

Público em Geral 

terça 26/6  
Desafio Ambiental  

Polo Digital 

Polo Digital - Av. 

João XXIII 1160 
César de Souza  

O Desafio será lançado a partir de algum problema 
ambiental que o município precisa resolver e que 
provoque as pessoas a buscar soluções usando 

ferramentas digitais e tecnológicas. 

Público em Geral 

terça 26/6  Reunião COMOMA 

Parque Natural 
Municipal Chiquinho 
Veríssimo-Serra do 

Itapety 

Reunião Extraordinária do Conselho Mogiano de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselheiros 

quarta 27/6 15H00 JOGO – BRASIL X SÉRVIA    

quinta 28/6  10 anos do Parque Centenário Parque Centenário- Comemoração aos 10 anos do Parque Centenário da Público em 



Avenida Francisco 
Rodrigues Filho, s/nº 

Cezar de Souza  

imigração japonesa no Brasil.  geral 

quinta 28/6  

 
Qualificação dos Municípios do 

Programa Município Verde e 
Azul – SMA-SP 

Município de Bauru 

O programa, que existe desde 2007, foi criado para 
medir, apoiar e descentralizar a agenda ambiental nos 
municípios, bem como estimular as prefeituras a 
executarem políticas públicas em favor do 
desenvolvimento sustentável. O município passará por 
três processos de avaliação para cada diretiva. A 
primeira será concluída em um evento no dia 28 de 
junho, onde o município de  estará recebendo prefeituras 
de todo estado de S.Paulo e o Secretário Estadual de 
Meio Ambiente. 

Representantes 
dos municípios 

paulistas 

sexta 29/6 8h30 

 
 

1º MOSTRA DE VÍDEOS 
AMBIENTAIS 

Cerimônia de Premiação - Escolas 
vencedoras 

 
CEMFORPE-Rua 
Antenor Leite da 
Cunha 55 Nova 

Mogilar 

Promover no Auditório do CEMFORPE a Mostra de 
Vídeos Ambientais com as escolas participantes de Mogi 
das Cruzes. Nesse momento os presentes assistirão 
todos os vídeos selecionados por uma comissão 
julgadora constituída por: professores, jornalistas, 
técnicos em arte visual, técnicos em meio ambiente. 
Após a exibição serão divulgados os vídeos vencedores 
por cada categoria e feita a premiação dos vencedores, 
já com a proposta de incentivo para a próxima edição do 
festival em 2019. Capacitação de professores e alunos 
para utilização da linguagem audiovisual como 
instrumento de informação e sensibilização sobre temas 
ambientais. O projeto reuniu professores  e alunos para 
oficinas de capacitação na elaboração de roteiros, edição 
de imagens e de som, geração de caracteres, etc. O 
programa de capacitação teve também palestras sobre a 
gestão dos resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem.  

Escolas 
Municipais e 

Estaduais 

sábado 30/6  Feira de Produtos Orgânicos Parque da Cidade  
Público em 

geral 

sábado 30/6 9h00 

Lançamento do livro: Caminhos 
do Itapeti – Zona de 

Amortecimento do Parque -  
UMC, FAEP, SOS Mata Atlântica,  
Prefeitura de Mogi das Cruzes, 

Instituto Suinã 

Parque Natural 
Municipal Chiquinho 
Veríssimo-Serra do 

Itapety 
- Mogi das Cruzes / 

SP  

Lançamento do livro: Caminhos do Itapeti, Que faz um 
levantamento das condições socioambientais das 
comunidades que vivem no entorno da unidade de 

conservação municipal Parque Francisco Affonso de 
Mello. Projeto elaborado pela FAEP/UMC e  financiado 

pela Fundação SOS Mata Atlântica, que tem como 
apoiadores a PMMC/SVMA e insituto Suinã.   

Moradores da 
Serra do Itapeti 

domingo 01/7 10h00 

“Sons na Natureza” 
Apresentação da Banda Escolar 

CEMPRE Prof. José Limonji 
Sobrinho 

Parque Natural 
Municipal Chiquinho 
Veríssimo-Serra do 

Itapety  

Apresentação da Banda Escolar do CEMPRE no Parque 
Natural Chiquinho Veríssimo. A Banda que foi campeã 

estudantil, estadual e nacional em 2017 

Público em 
geral 



- Mogi das Cruzes / 
SP  

 


