
PUC Minas em Poços de Caldas na COP 21: exposição, plantio de árvore e evento com música sobre alterações climáticas
 
 Em comemoração a 21ª Conferência Mundial do Clima (COP 21), que acontece em Paris de 30 de novembro a 11 de dezembro, a PUC Minas 
promove, neste mês, várias atividades para intensificar debates e conscientização sobre o aquecimento global. O objetivo principal da COP 21 é discu-
tir um novo acordo entre os países para diminuir a emissão de gases do efeito estufa, limitando o aquecimento global e o aumento da temperatura 
da Terra em dois graus Celsius até o ano 2100.
 
 No campus Poços de Caldas as ações começam nos dias 12 e 13 de novembro, período de matrícula dos calouros. No hall de entrada do Prédio 
I, será montada uma exposição com fotos e frases que denunciam as consequências do aquecimento global. A exposição também vai mostrar as 
ações de sustentabilidade produzidas pelo campus. Entre elas está o Projeto de Extensão “Ação Reciclar”, que além de atuar em uma cooperativa de 
materiais recicláveis da cidade, criou um programa de reciclagem de lixo em todos os prédios da Universidade. Vamos mostrar também a evolução 
das 5 hortas comunitárias que estão espalhadas pelos canteiros. E as ações do campus em parceria com os restaurantes do prédio I: na cantina do 
Diretório Central dos Estudantes foi instalada uma caixa d´água que reserva água da chuva para irrigar as hortas. Já no restaurante “Noz Mostarda”, 
as sementes das frutas que seriam descartadas são recolhidas e replantadas nos espaços do próprio campus. Também entregaremos para cada calou-
ro matriculado, uma muda de planta com um folder explicativo sobre a Conferência.
 
 No dia 28 de novembro, às 11 horas, o campus apresenta, em parceria com a Prefeitura Municipal, um show gratuito com a Orquestra Sinfôni-
ca de Poços de Caldas em um dos mais belos pontos turísticos do município: a antiga Estação Ferroviária Mogyana (Fepasa). Durante o evento serão 
doadas cerca de 500 mudas de plantas frutíferas e nativas da região. No mesmo evento será exibido um vídeo em que mostraremos as ações de 
sustentabilidade do campus.


