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Estudante que não conseguiu se eleger quer
converter votos em plantio de árvores
Ao todo, João Marcos quer plantar 873 árvores: mesma quantidade de votos que obteve no dia
2 de outubro quando concorreu ao pleito como vereador de Colatina

O estudante de Arquitetura e

Urbanismo de Colatina, João Marcos

Cunha Filho (REDE), não conseguiu

se eleger como vereador do

município do Noroeste capixaba, mas

pretende converter os votos em

mudas de árvores. 

Ao todo, João Marcos obteve 873

votos nas urnas, cando em 18º

lugar. Por pouco o redista não se

elegeu, tendo em vista que o

município de Colatina dispõe de 15 cadeiras na Câmara Municipal.

Segundo ele, a ideia de plantar as árvores já existia antes mesmo do pleito acontecer, no último

dia 2 de outubro, mas só havia sido compartilhada com amigos e familiares.

"As minhas propostas eram sobre o meio ambiente. Falava de re orestar as nascentes, a cidade,

en m, fazer algo em prol disso. Como não fui eleito, o que posso fazer agora é a minha parte de

plantar essas mudas ao longo dos próximos quatro anos", justi cou.

Segundo ele, a ideia é plantar as mudas na parte

plana da cidade, no morro da Riviera, além de áreas

de nascentes. "Quero estudar junto ao pessoal do

Ifes [Instituto Federal do Espírito Santo] a melhor

forma de desenvolver esse projeto", disse.

Entretanto, para colocar o plano em prática, João

Marcos precisa de ajuda para obter as mudas.

"Muita gente, depois que publiquei em uma página,

veio oferecer ajuda para plantar. Mas as mudas

mesmo são muito difíceis de conseguir. Tentei com

um instituto, mas eles só vendem", a rmou.

Quem quiser contribuir com a iniciativa do

estudante pode enviar uma mensagem privada

para a página Saudades Colatina no Facebook. O

endereço é www.facebook.com/SddsColatina/.

   Versão para impressão   

TAGS

r colatina  r ajuda  r árvores  r plantio  r Mudas  r João Marcos Cunha Filho

Tweet

Tweet

Recomendar

Ao todo, João Marcos quer plantar 873 árvores: mesma quantidade de

votos que obteve no dia 2 de outubro 

Foto: Divulgação/Andréa Rêgo Barros/ PCR

João Marcos tem 24 anos e é estudante do 8º

período do curso de Arquitetura e Urbanismo do

Ifes 
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Recomendar

MAIS LIDAS Ô ×Geral

javascript:;
javascript:;
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.folhavitoria.com.br%2Fgeral%2Fnoticia%2F2016%2F11%2Festudante-que-nao-conseguiu-se-eleger-quer-converter-votos-em-plantio-de-arvores.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Estudante%20que%20n%C3%A3o%20conseguiu%20se%20eleger%20quer%20converter%20votos%20em%20plantio%20de%20%C3%A1rvores%20%7C%20Folha%20Vit%C3%B3ria&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.folhavitoria.com.br%2Fgeral%2Fnoticia%2F2016%2F11%2Festudante-que-nao-conseguiu-se-eleger-quer-converter-votos-em-plantio-de-arvores.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.folhavitoria.com.br%2Fgeral%2Fnoticia%2F2016%2F11%2Festudante-que-nao-conseguiu-se-eleger-quer-converter-votos-em-plantio-de-arvores.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Estudante%20que%20n%C3%A3o%20conseguiu%20se%20eleger%20quer%20converter%20votos%20em%20plantio%20de%20%C3%A1rvores%20%7C%20Folha%20Vit%C3%B3ria&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.folhavitoria.com.br%2Fgeral%2Fnoticia%2F2016%2F11%2Festudante-que-nao-conseguiu-se-eleger-quer-converter-votos-em-plantio-de-arvores.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXeohqDBXW-2pFY-qogba35noCdLRt8xSnoGB-_kEsJAfEAEg8YPSEGDNyOCA8AKgAfD-nsQDyAEC4AIAqAMByAOZBKoEuAJP0KEBP3ey-JhqS6Ja4SaUjnAlRqLIUc3AD7ykJVBKXqaGfAis1Oi5x2I5xj9PA7l6RWHQDu9gFnlav3zdIqCzLHFtr-PAWNy5MHrdADSIUVRE0vGOehFgUcWTSEO5sjCpRiqU6dCzjtzlX6az7QAdYgZfN9v5WBTAUDARSDZ_QUMbnnV2uqe4hwlXhBsJ4Xa4RYwV9lQBBuc6CPZQIYjBVkY2VFa2BhJ6t16Sj8OXQzVTwnAWAnSO1iA0izhEJyQyJ4ilv8BqT4r8IoyUouXmvhEo18Czj6GaQVSUv-Qo-PIx6Jzo_PdCcBIatFAsXxQycGyn4wvDSPBBirVv7S8BtUOkMCTWb-_p3uDvDC95p4jWqlXonWGkEasWPf7DKwtijN_GF1t7TL6mgj9wYHl9XPnV1oWs5AfgBAGQBgGgBgKAB_iA4TuIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhuoB5oG2AcB0ggGCAAQAhgBsQkno2diA5WYuIAKAdgTDA&num=1&cid=CAMSeQClSFh3TUE_d6Fq5WVFO7_eyay_7612Bw2XHNhG7wQJdBnNK573A7-x3scv8X1C2pEHRrisRn_eNhHCctvvMIL3yvG11HAP1oyvIlGgUVc22LrsOsWlQj_U_zb-R07xy-Y2GVctjGD6P8GwC0m8WjlA5iKBTsKJoeE&sig=AOD64_3EIY00Jat7DLr2gRq7cFtyZCc4og&client=ca-pub-8526724019989299&adurl=https://www.shipito.com/pt/
javascript:void(0);
javascript:void(0);

