
CAMPANHA NACIONAL DE REFLORESTAMENTO 

INICIATIVA DA SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA 

 

Colaborando com a Campanha Nacional de Reflorestamento, patrocinada pela Sociedade 
Nacional de Agricultura, o boletim da Associação, transcreve uma notícia, que devido a sua 
importância, deve interessar aos homens de boa vontade de nossa terra. 

Essa sociedade, com sede no  Rio de Janeiro, iniciou uma campanha para o reflorestamento 
em todo o Território Nacional. 

Aquela entidade dirigiu a todos os prefeitos municipais o seguinte ofício circular: 

"A Sociedade Nacional de Agricultura, tendo presente o grave problema criado para o Brasil, 
com as queimas e derrubadas de florestas e matas, com efeitos imediatos sobre a economia 
nacional, vem num sincero apelo ao devotamento do espírito publico de v. exa. pedir-lhe 
cooperação - e o faz com empenho - para que dentro das possibilidades desse município 
colabore em sua campanha no sentido de coibir essa prejudicial prática. Certa de que essa 
Prefeitura não lhe recusará seu apoio, roga-lhe a fineza de responder aos quesitos que a seguir 
formula: 

Seria possível a essa Prefeitura manter em seu município uma gleba, seja para reserva 
florestal, seja visando o reflorestamento, através da distribuição de mudas e sementes a 
preços módicos? Em caso afirmativo, qual a área que poderá reservar? No caso de reserva 
florestal, quais as essências que merecerão preferência? No caso de reflorestamento, quais as 
essências que pretende plantar? Haverá facilidades na obtenção de mudas e sementes para 
quaisquer dos casos? Quais as essências predominantes nas florestas do município? Haveria na 
hipótese de reflorestamento interesse em ser este subordinado ao governo do Estado ou ao 
Federal? Há legislação municipal sobre a obrigatoriedade do replantio? Tem havido fiscalização 
oficial no tocante ás queixas e derrubadas? O município exporta carvão vegetal? Há exploração 
de madeira de lei? Existem serrarias no Município? Comemora essa Prefeitura o Dia da 
Árvore"?" 

"O Estado de S. Paulo" de 20-3-55. 

Lembre-se do drama do norte. Terra rica, que outrora era escolhida pelos grandes agricultores 
europeus, hoje nada mais é que um verdadeiro deserto, onde foram sacrificadas milhares e 
milhares de vidas, devido a ganância de alguns homens que não hesitaram de derrubar as suas 
florestas. 

A riqueza com que a natureza nos obsequiou não é só para nós. Pertence também as futuras 
gerações. Não devemos prejudicá-las. 

Assim como Deus nos entregou, devemos conservar para que os porvindouros desfrutem do 
mesmo direito, sem nos taxar de egoístas. desumanos e malvados. 


