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VOLUNTARIADO GRUPO MULHERES DO BRASIL / VERDEJAR 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

1. PRECISA FAZER PARTE DO GRUPO MULHERES DO BRASIL PARA 
PARTICIPAR DO VERDEJAR? 
O comitê Verdejar é parte do grupo Mulheres do Brasil, protagonista das ações. 
O grupo Mulheres do Brasil tem reuniões mensais normalmente às 5as feiras, 
18h30, somente para mulheres.  
Toda a comunidade é convidada a participar dos plantios e com esta finalidade 
temos o grupo de Madrinhas e Padrinhos Verdejar onde combinamos e 
dividimos as tarefas. O grupo conta com homens voluntários que são muito bem 
vindos. 
Todas as mulheres voluntárias do grupo serão avisadas e convidadas para as 
reuniões do Grupo Mulheres do Brasil. Todos os voluntários são convidados 
para as reuniões do Comitê Verdejar (sem frequência estabelecida). 
 

2. INEGOCIÁVEIS DO GRUPO MULHERES DO BRASIL 
O Comitê Verdejar segue os inegociáveis do Grupo Mulheres do Brasil: 

a. somos um Grupo suprapartidário e o nosso partido é o Brasil; 
b. não usar o nome e nem registro do Grupo para benefícios pessoais ou 

profissionais; 
c. não somos contra os homens. Somos a favor das mulheres; 
d. não reinventamos a roda, nos engajamos em projetos e instituições já 

existentes. 
 

3. QUAL A FREQUÊNCIA DE PLANTIO? 
Plantamos normalmente no terceiro ou quarto final de semana do mês, cada 
mês numa região diferente de Franca. Os plantios maiores habitualmente 
ocorrem em dia de domingo às 8h30. 
 

4. O QUE É NECESSÁRIO PARA PLANTAR? 
Condução para chegar aos locais de plantio. Num primeiro momento pode-se ir 
e participar sem levar nada. Aos poucos cada voluntário deve montar seu kit de 
plantio que normalmente conta com cavadeira, pazinha, grampeador, caneta, 
etc.. Os grupos de plantio nas residências levam as mudas, tutores e material 
necessário (chapéu chinês, adubo, etiquetas, cartões, barbante, etc..) que são 
retirados na véspera do dia na casa de uma das voluntárias. 
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5. COMO É FEITA A DIVULGAÇÃO DE PLANTIO? 
Através do facebook “Verdejar Franca”, em escolas, creches, igrejas, centros 
comunitários, em ações de divulgação em postos de gasolina e supermercados, 
através do grupo whatsapp dos voluntários. 
 

6. QUE OUTRAS AÇÕES O GRUPO FAZ? 
 Fazemos ações de educação ambiental em escolas em dia de semana / 

horário comercial.  
 Ações de adoção de bebês árvore junto aos nossos patrocinadores em 

eventos, onde doamos mudas e entregamos o Certificado de Adoção a 
cada interessado. 

 Palestras de educação ambiental em datas determinadas. 
 Revisão anual das mudas plantadas, quando visitamos as mudas 

plantadas e damos novas orientações aos moradores, se necessário. 
 

7. O GRUPO VERDEJAR DOA MUDAS? 
Não doamos mudas. Plantamos gratuitamente em locais onde tenham pessoas 
que possam cuidar delas. O Jardim Zoobotânico doa mudas aos moradores de 
Franca (3703-0454). 
 

8. TEM UM TERRENO DA PREFEITURA QUE DÁ PARA PLANTAR... 
Plantamos somente onde tem quem cuide, é nosso compromisso com o plantio 
responsável. Em terrenos e praças plantamos no máximo 2 mudas a pedido do 
morador caso ele se responsabilize pelos cuidados (não procuramos cuidadores, 
eles nos procuram). 
 

9. TEM UMA ESCOLA NO BAIRRO QUE TEM UMA CALÇADA ENORME ONDE 
PLANTAR... 
Plantamos onde tem quem cuide, é nosso compromisso com o plantio 
responsável. Não procuramos locais, a escola deve nos procurar para haver 
maior compromisso com o cuidado. Também fazemos trabalho de educação 
ambiental nas escolas que nos procuram 
 

10. PODEMOS PLANTAR EM CONDOMÍNIOS FECHADOS? CHÁCARAS? 
Normalmente plantamos somente em calçadas de residências, escolas, creches, 
igrejas. 
 

11. O GRUPO VERDEJAR REMOVE ÁRVORES MORTAS OU QUE NÃO ESTÃO 
CRESCENDO? 
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Remoção de árvores é da responsabilidade da Prefeitura. Nós não removemos 
nenhum tipo de árvore, nem viva nem morta. Por lei é proibido o corte de 
árvores plantadas em áreas públicas como calçadas, sendo sujeito a multa. 
 

12. O QUE FAZER SE ALGUÉM ESTÁ CORTANDO UMA ÁRVORE 
INDEVIDAMENTE? 
Ligar para a guarda municipal 3724-1033 
 

13. QUAIS AS DISTÂNCIAS PARA PLANTIO? 
Largura mínima da calçada - 2 metros 
Entre mudas – 6m a 8m (dependendo do tamanho da árvore) 
Garagem – 1m 
Esquina – 5m 
Poste – 3m a 5m (dependendo do tamanho da árvore) 
Lixeira – 1m 
Mais informações de distâncias e espécies de mudas apropriadas são 
encontradas na cartilha de arborização urbana de franca 
(https://www.franca.sp.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=file
&id=3700:cartilha-arborizacao-urbana&Itemid=685) 
 

14. ONDE CONSEGUIR GRADINHAS DE PROTEÇÃO DE MUDAS? 
As gradinhas protegem as mudas de animais e de vandalismo. São colocadas 
gratuitamente pelo Verdejar (gradinha de madeira). 
Cercas e Cia (avenida dr. Hélio Palermo, 3414) – gradinha de metal R$ 30 
(dependendo da medida) – caso alguém queira comprar. 
 

15. O GRUPO VERDEJAR FAZ HORTAS? 
Nossa meta é estimular o plantio de 1 milhão de árvores em Franca (3 por 
habitante) e nos dedicamos a plantar árvores, é o nosso objetivo principal. 
 

16. ONDE O GRUPO CONSEGUE AS MUDAS? 
A maior parte é comprada de viveiros através de doação de patrocinadores. 
Também ganhamos mudas do Jardim Zoobotânico (para escolas e áreas 
públicas), da Cocapec e de outros doadores eventuais. As mudas compradas 
são cuidadas na fazenda da voluntária Maria Helena, fazenda Rockport. 
 

17. O PLANTIO É GRATUITO? 

Nada é gratuito neste mundo. Os patrocinadores do Verdejar cobrem o custo 
para que os moradores recebam este presente. Cortamos a calçada, adubamos 
a terra, plantamos uma muda adequada para o local. 
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18. REGRAS DO GRUPO 
 

    Regras do grupo Verdejar Whatsapp: 

  Postar somente assuntos relativos ao trabalho do Verdejar. O objetivo deste 
grupo é estreitar laços de ideais, de trabalho e de amizade e para tal, pedimos que 
as postagens sejam referentes a assuntos relacionados ao assunto de plantio de 

árvores, meio ambiente e sustentabilidade. 

  Assuntos polêmicos como política (mesmo que ambiental), crenças religiosas, 
assim como temas de informação geral devem ser evitados ao máximo. Para isso 

temos outros grupos. 

  Qualquer voluntário pode lembrar da data de aniversário dos participantes no 
grupo, e quem desejar enviará os parabéns no privado do aniversariante.  

  As fotos dos plantios devem ser colocadas no grupo whatsapp para permitir 
publicação no mesmo dia (facebook “Verdejar Franca”). Durante a pandemia todos 

devem estar de máscaras – lembrar aos moradores para colocar.  

  Ninguém é obrigado a participar de todas as atividades, mas uma vez que 
coloque seu nome na lista dos participantes voluntários daquele evento está se 

comprometendo com o trabalho e o grupo conta com a presença. 

  O grupo deve buscar no equilíbrio o ponto onde o entusiasmo não se perca mas 
onde a informação não fique soterrada por posts. 


