Mico-Leão Dourado
Na Mata Atlântica existem inúmeras espécies
de macacos, sagüis, monos e micos.

Proteger este santuário é proteger o futuro.

A Amazônia ocupa aproximadamente metade do território brasileiro.
Ela abriga um terço das florestas tropicais do mundo, e mais de 12% da água doce superficial da terra.
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Jararaca Verde
Apesar da devastação sofrida, a riqueza das espécies animais que se
abrigam na Mata Atlântica é espantosa.

Vitória-Régia
As grandes riquezas da Amazônia são as suas florestas e águas,
é preciso preservá-las, explorando-as de forma SUSTENTÁVEL.

Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica constituem os cenários onde serão desenvolvidas as atividades do Projeto Educação Ambiental para o Desenvolvimento
Sustentável.Esses ecossistemas,parte integrante de nosso valioso patrimônio,precisam de ajuda.O QUE FAZER? Procurando equacionar o problema,a FUNCEB
aliou-se à BrasilConnects para implementar esse Projeto,concebido pelo Exército,em duas fases,e que tem como objetivo contribuir para a preservação e para
o uso sustentável de nossos recursos naturais.
O público-alvo escolhido foi o jovem que se apresenta para o alistamento, seleção e prestação do Serviço Militar. Nestas oportunidades ele tomará conhecimento, através de fitas de vídeo, cartazes, apostilas e folhetos, das informações necessárias para a utilização sustentável do meio ambiente.O material didático, elaborado criteriosamente por especialistas, contribuirá para que esse jovem se torne um agente multiplicador, em sua comunidade, dos ensinamentos
auferidos durante o tempo que serviu ao Exército.
A previsão é que, numa primeira fase, 540 mil jovens sejam alcançados durante o ano de 2004 e início de 2005, no período de alistamento e seleção, e, 45 mil
referentes ao contingente incorporado. Posteriormente, numa abrangência maior, ao longo do ano de 2005, será processada a segunda fase, contemplando
todos os ecossistemas brasileiros.

Raíz de árvore
A Mata Atlântica teve 93% de seu ambiente original destruído.
O que restou deve ser reverenciada, preservada, e não se medir
esforços em recuperá-la.

No primeiro nível, as aulas ministradas por especialistas contratados pela “BrasilConnects”, focalizam aspectos didático-pedagógicos e metodológicos da
Educação Ambiental.Essas ferramentas visam a ampliar os conhecimentos dos oficiais (multiplicadores de conhecimento) sobre o tema.Futuramente,os multiplicadores poderão orientar, em melhores condições, a instrução dos cabos e soldados na tropa. Dois cursos de primeiro nível já foram realizados, o primeiro
no Rio de Janeiro e o segundo em Manaus. Oportunamente outros cursos, dos níveis subseqüentes, estarão em plena atividade.
Sem dúvida, FUNCEB e BrasilConnects deixam uma valiosa contribuição para os jovens, que, como agentes multiplicadores, irão, futuramente, disseminar em
suas comunidades os conhecimentos adquiridos,no sentido de que nossos recursos naturais possam ser utilizados hoje,sem prejuízo para as gerações futuras.
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Antes de ser implementado, o Projeto prevê a realização de cursos de capacitação de multiplicadores, em diferentes níveis.

