
Candidato a vereador 'transforma' número de

votos em árvores

O estudante de Arquitetura e Urbanismo, João Marcos Cunha Filho, de 24 anos, se
candidatou a vereador de Colatina, no Espírito Santo, neste ano, mas não foi eleito.
Com propostas voltadas ao meio ambiente, o jovem decidiu transformar o número de
votos que recebeu, 873 no total, em árvores que serão plantadas ao longo de quatro
anos.

A ideia surgiu para cumprir as promessas feitas durante a campanha eleitoral:
reflorestar nascentes, margens dos rios e topos de morros em Colatina, município que
sofreu os impactos ambientais do desastre de Mariana (MG), em 5 de novembro de
2015. Ao Catraca Livre, João contou que já plantou algumas mudas de espécies, como
paineira rosa, ipê amarelo e pata de vaca.

As propostas do estudante eram voltadas ao meio ambiente

Assim que soube do resultado das eleições, o estudante fez um post no Facebook para
explicar o projeto do plantio de árvores, mobilizando muitas pessoas interessadas em
ajudar. “Agora, estou em busca de doação de mudas e sementes. Pretendo, com as
sementes, criar minhas próprias mudas que serão doadas e também plantadas por
mim”, afirma.

Para conseguir plantar as 873 árvores, João quer se unir a professores do Instituto
Federal do Espírito Santo (IFES) com o objetivo de fazer o mapeamento das nascentes e
locais de risco de desmoronamento em Colatina.
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“Após feita a análise, pretendo buscar ajuda dos profissionais do Instituto Terra para
decidir quais espécies trarão melhor resultado para cada região e saber qual a forma
correta de reflorestar as nascentes, processo bem mais complexo do que simplesmente
plantar árvores no local”, completa.

O jovem busca apoio de outras pessoas e instituições para colocar o projeto em prática

Propostas

João decidiu se candidatar a vereador por estar cansado de ver sempre os mesmos
nomes na política municipal de Colatina. “Acredito que a política só se renovará com
gente nova e que, de fato, queira contribuir com a sociedade e não com interesses
próprios ou de grupos políticos”, ressalta.

Uma de suas propostas durante a campanha era criar “viveiros de mudas” nas escolas,
além de adotar o “Escolas Solares”, um programa apoiado pelo Greenpeace que prevê a
instalação de placas solares na rede municipal. O candidato também apresentou como
projeto a criação de novas leis que incentivem o reflorestamento das nascentes,
margens de rios e topos de morros.

Esta senhora de 105 anos plantou mais de 300 árvores na Índia
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