OFÍCIO CIRCULAR 002-2021 CBH RIO DAS VELHAS
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS
Por meio do Termo de Parceria nº 02, de 25/10/2016, assinado pelo CBH Rio das Velhas, Agência
Peixe Vivo e a empresa Arcelor-Mittal, se encontra em operação o viveiro de mudas Langsdorff,
situado no município de Taquaraçu de Minas (bacia hidrográfica do Rio das Velhas). Esta parceria
tem como objetivo produzir anualmente 90 mil mudas de espécies florestais nativas a serem
posteriormente utilizadas na recuperação de áreas degradadas, incluindo nascentes e matas
ciliares, na bacia hidrográfica do Rio das Velhas.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas torna público aos
interessados em receberem gratuitamente mudas nativas para a recuperação de matas ciliares e
nascentes na bacia hidrográfica do Rio das Velhas.

- CONDIÇÕES GERAIS


As Prefeituras, órgãos governamentais, associações, cooperativas, ONGs e demais entidades
interessadas em retirar gratuitamente mudas nativas poderão se candidatar para a retirada de
mudas no viveiro Langsdorff, localizado em Taquaraçu de Minas - MG;



A retirada das mudas se iniciará em novembro de 2021. O CBH Rio das Velhas não realizará
entrega de mudas nos endereços dos solicitantes;



Somente estão aptos à retirada de mudas aqueles solicitantes cujos destinos se encontrem na
bacia hidrográfica do Rio das Velhas.



Para que o interessado possa retirar ou receber as mudas nativas, o mesmo deverá se
manifestar por meio de ofício assinado (conforme modelo anexo), indicando:
a) croqui georreferenciado ou mapa que apresente minimamente a indicação em coordenadas
geográficas das áreas a serem reflorestadas;
b) fotografias recentes dos locais de plantio das mudas;
c) quantidade de mudas requeridas.



A retirada de mudas não poderá ultrapassar 5.000 (cinco mil) unidades por solicitante, exceto na
inexistência de outras demandas.



Não serão doadas mudas para fins de compensação ambiental compulsória.

A data limite para envio do ofício por parte do ente interessado é até 01/03/2021 e deverá ser
realizada

através

de

e-mail

para:

paula.fontoura@agenciapeixevivo.org.br

stefany.silva@agenciapeixevivo.org.br
Em caso de dúvidas ligar para: (31) 3207-8519.

Poliana Aparecida Valgas
Presidente do CBH Rio das Velhas
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ANEXO 1 - MODELO DE OFÍCIO A SER ENCAMINHADO AO CBH RIO DAS VELHAS

À Sra. Poliana Aparecida Valgas
Presidente do CBH Rio das Velhas

LOGOMARCA DA
ENTIDADE SOLICITANTE

Município, xx de xxxxxxxxxx de 2021.

Prezado Senhor,
Em resposta ao Ofício Circular CBH Rio das Velhas nº xx/2021, viemos manifestar nosso
interesse em retirar mudas no Viveiro Langsdorff, em Taquaraçu de Minas.
A quantidade solicitada é de x.000 (xxxxx mil) mudas.
As mudas recebidas serão utilizadas para o reflorestamento do local indicado em croqui/mapa
anexo no município de xxxxxxxxxxxxx.
Informamos também que os moradores e/ou proprietários foram contatados e mobilizados a
realizar os plantios das mudas que serão recebidas.
Nos comprometemos também a encaminhar, futuramente, fotografias relativas aos locais a
serem reflorestados para o posterior acompanhamento deste Comitê.
Ciente da sua atenção agradecemos.
Atenciosamente,

Nome Sobrenome
Cargo/função
Entidade
Endereço
Telefone
E-mail
Número do documento de identidade
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ANEXO 2 - MODELO DE CROQUI GEORREFERENCIADO OU MAPA DOS LOCAIS A
SEREM REFLORESTADOS

- o interessado poderá encaminhar os croquis/mapas em formato kml ou kmz.

Rua dos Carijós, 150 – 10º andar ‐ Centro ‐ Belo Horizonte ‐ MG - 30120‐060 - (31) 3222-8350
cbhvelhas@cbhvelhas.org.br ‐ www.cbhvelhas.org.br
Página 3 de 4

ANEXO 3 - FOTOGRAFIAS RECENTES DOS LOCAIS A SEREM REFLORESTADOS
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