
MOBILIZAÇÃO
DIA MUNDIAL
DAS ABELHAS



Em 2018 a ONU proclamou o dia 20 de maio como o Dia Mundial das 
Abelhas, para lembrar a importância desse inseto para polinização e 

para uma agricultura saudável.

E para dar mais visibilidade para essa data, resolvemos colocar as 
nossas asinhas de fora e nos Mobilizzzar  nos dias 18 e 19 de maio com 

o objetivo de comunicar a população sobre o perigo de vida que as 
nossas amigas abelhas estão correndo. 



Objetivos dessa Mobilizzzzzação 

- Informar a população sobre a importância das abelhas para a 
produção de alimentos e a manutenção da vida e biodiversidade na 
terra; 

- Levantar o conhecimento sobre o Dia Mundial das Abelhas;

- Fazer a ligação entre o modelo de produção agrícola atual, regado 
a  agrotóxicos, deixando humanos e abelhas vulneráveis e expostos 
ao veneno;

- Plantar sementes para mudança, envolvendo as pessoas na pressão  
para a  construção de uma agricultura verdadeiramente 
sustentável;

- Promover a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNaRA). 



Contexto

Entre dezembro de 2018 e o início deste ano, diversos casos de morte 
massiva de abelhas têm ocorrido em diferentes regiões do país. Esses 
casos têm deixado cada vez mais evidente a associação entre o uso de 
agrotóxicos e a vulnerabilidade desse grupo de polinizadores.    

Até março, meio bilhão de abelhas já tinham sido dizimadas no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em 
Abril, foi a vez de apicultores do Tocantins demonstrarem preocupação 
com o sumiço das abelhas já que, no estado, a produção de mel diminui 
quase 50%.

Esse fenômeno crescente tem sido um resultado do modelo 
contemporâneo de produção agrícola, que é tóxico e não
tem poupado ninguém. 



Mensagens-chave

- As abelhas são as rainhas da polinização e nossas aliadas na 
produção de alimentos;

- Os agrotóxicos estão exterminando as abelhas;
- O Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo;
- Entre dezembro de 2018 e março de 2019, mais de meio milhão de 

abelhas foram encontradas mortas em diversas regiões do país;
- Venenos como glifosato, fipronil e neonicotinóides são

letais às abelhas;
- Um outro modelo de produção de alimentos é

possível. A agroecologia é o caminho para
pararmos de envenenar as abelhas,
o meio ambiente e a nossa saúde.;

- #SalveAsAbelhas;
#ChegaDeAgrotóxicos.

Saiba mais: Perguntas & RespostasFolheto Salve as Abelhas

https://drive.google.com/open?id=13d83-cNxE9SW0LCbBr5Ftu1AcOPWGgJH
https://drive.google.com/open?id=1rjMIDhtXcHkY-qPakpnFsMUYZMTGG__G


PONTO VERDE TEMÁTICO

● Stencil
● Quiz das abelhas
● Flores pelas abelhas
● Mural de mensagens
● Abaixo-assinado
● Fantasias e decorações

IDEIAS PARA SUA ATIVIDADE

Iremos polinizar informações de forma leve, lúdica e criativa.
Sensibilizando e aproximando as pessoas da realidade do modelo agrícola no Brasil. 

Clique nos links acima
para saber mais



Boas Práticas para uma atividade 

● Local: Como escolher?

● Como fazer Registro de Imagens?

● Envie as fotos / vídeos para o Greenpeace

Informações Importantes:
1. Manter a postura não violenta durante toda a atividade.

2. Mantenha sempre o bom humor e bem informado, e se precisar de ajuda para sair de 
terminada conversa ou situação, utilize essas dicas aqui.
Respeite seus limites.

3. Não deixe de ler o Perguntas e Respostas e o Folheto das Abelhas, esses documentos são 
ferramentas muito importantes para que você se mantenha bem informado.

Qualquer dúvida, ou se precisar 
de mais informações, entre em 
contato com:
comunidades.br@greenpeace.org

https://greenpeace.app.box.com/s/ecbj72d2jhrjuw3pynl0bn4yshu234h2
https://drive.google.com/open?id=13d83-cNxE9SW0LCbBr5Ftu1AcOPWGgJH
https://drive.google.com/open?id=1rjMIDhtXcHkY-qPakpnFsMUYZMTGG__G


Boas Práticas para uma atividade :)

Informações importantes

1. Manter a postura não violenta durante toda a atividade.

2. Mantenha sempre o bom humor e bem informado, e se precisar de ajuda para 
sair de terminada conversa ou situação, utilize essas dicas aqui.
Respeite seus limites.

3. Não deixe de ler o material:

● Perguntas e Respostas;

● Folheto Salve as Abelhas;

https://greenpeace.app.box.com/s/ecbj72d2jhrjuw3pynl0bn4yshu234h2
https://drive.google.com/open?id=13d83-cNxE9SW0LCbBr5Ftu1AcOPWGgJH
https://drive.google.com/open?id=1rjMIDhtXcHkY-qPakpnFsMUYZMTGG__G


BOA
MOBILIzZzAÇÃO!



Stencil
Imprima a arte do stencil da campanha. Após impresso, siga o passo a passo para criar o 
seu próprio stencil.

O stencil pode ser aplicado para estampar camisetas, cartazes,e bandeirinhas de tnt. Para 
aplicar o stencil, é muito simples, só precisa de um pouco de cuidado para não borrar.

● Baixe aqui a arte do stencil;

● Veja como estampar aqui;

Ideias para a sua atividade!

Voltar

https://drive.google.com/open?id=1re2YPMjoaja_oGwPKS8zn3MdA2Dfjlkd
https://drive.google.com/open?id=1PMAQFEZO_Ca_mwH4UAik1sgIC-zDpHK6


Jogo: Quiz das Abelhas 

O quiz das abelhas é um jogo de perguntas e respostas, onde 
aprender é divertido. Para jogar é necessário que um(a) voluntário(a) 
seja a mediador(a), que irá ler as perguntas para os participantes.

Poderá ser jogado de 2 a 6 participantes.
 
Boa diversão! 

Acesse aqui O jogo com as perguntas e as instruções completas 

Voltar

https://drive.google.com/open?id=1dfVnjDcTYFoaYTdLO9PStSREyhkhbuAY
https://drive.google.com/open?id=1dfVnjDcTYFoaYTdLO9PStSREyhkhbuAY
https://drive.google.com/open?id=1dfVnjDcTYFoaYTdLO9PStSREyhkhbuAY
https://drive.google.com/open?id=1dfVnjDcTYFoaYTdLO9PStSREyhkhbuAY


Flores pelas abelhas 

Uma das formas para começarmos a 
reverter o cenário atual é  
promovendo o plantio de plantas que 
atraem abelhas.

Por isso nesse PV, iremos distribuir 
mudas e/ou sementes de flores que 
sejam atrativas para abelhas, 
convidando  as pessoas  a se 
juntarem nesse enxame de 
transformação 
 

Voltar

- Manjericão
- Girassol
- Lavanda
- Gerânio
- Tomilho

 Lista de Flores 



Mural de mensagens
 
A proposta do Mural de mensagens é convidar as pessoas para deixar uma mensagem por 
uma agricultura sustentável e sem agrotóxicos, além de mensagens de proteção as maiores 
polinizadoras do planeta. Afinal, sem abelhas não temos comida.

Sugestão: Escrever as mensagens em flores e colar 
em um painel, ou em um varal

Dica: reutilize papéis.

Ideias para a sua atividade!

Voltar



Abaixo-assinado
Teremos o abaixo assinado Salve as Abelhas, para que vocês possam coletar um 
montãoooo de assinaturas.

Após coletar as assinaturas, você precisa
passá-las para um site específico, que criamos
especialmente para essa campanha.
Por favor, só passe as assinaturas no link
abaixo e não na página da campanha.

● Baixe aqui o abaixo assinado;

● Link para subir as assinaturas coletadas;

Ideias para a sua atividade!

Voltar

*IMPORTANTE: não compartilhe esse link online.
Use apenas na coleta de assinaturas nas ruas.

https://drive.google.com/open?id=1jkmIMBr6UXfuqOy9DQGv2t8CN6SmCZ7s
http://www.greenpeace.org.br/salve-as-abelhas/voluntarios


Fantasias e decoração
Invista na criatividade! Levem às ruas as cores das abelhas, deixando o PV 
colorido, temático e bem atraente. 
Falar de assunto sério não precisa ser chato. 
Dica: tente utilizar materiais reutilizáveis ou que gerem o menor impacto possível

Voltar

● Baixe aqui uma
máscara de abelha;

https://drive.google.com/open?id=1oMSxhVilPs0tBcerWiXbWg-3iOx_43oJ
https://drive.google.com/open?id=1oMSxhVilPs0tBcerWiXbWg-3iOx_43oJ


Boas Práticas para uma atividade :)

Local: Como escolher?
1. Observe se é um lugar seguro para o grupo;

2. Escolha um local onde haja bastante movimento de pessoas durante o fim de semana;

3. Estruturas  que o grupo possa levar para o PV, como: tenda, cadeiras, mesa, banner, etc.;

4. Você pode escolher um local que esteja relacionado com o tema, como por exemplo: feiras 
de rua ou próximo à mercados municipais.

Voltar



Boas Práticas para uma atividade :)

Como fazer Registro de Imagens?

1. Identificar os voluntários, que queiram ficar como responsáveis pelos 
registros da atividade;

2. Os registros podem ser feito em fotos e vídeo;

3. Aqui você tem dicas de como tirar boas fotos;

4. E aqui em como gravar vídeos;

5. Usem as mídias sociais para publicar essas imagens, quanto mais 
divulgação, melhor;

6. Explorem as ferramentas dos Stories tanto do Facebook, quanto do 
Instagram, para divulgar, o que estará acontecendo nas ruas nesse dia 
de Mobilização Nacional.

Voltar

https://greenpeace.box.com/s/8siaujjtb2p8diwjoj4kgmqcp9gf51ht
https://greenpeace.box.com/s/bgro7w22mkdfuoj8jreelzd7wr7ejnj8


Boas Práticas para uma atividade :)

Envie as fotos / vídeos para o Greenpeace

1. Selecione as 5 melhores fotos;

2. Selecione os 2 melhores vídeos; 

3. Salve os arquivos de mídia com o nome de quem tirou a foto. 
(Para usar as imagens, precisamos colocar o “crédito”, ou seja, 
identificar quem é responsável pela mídia;

4. Entre nesse link e crie uma pasta com o nome da sua cidade;

5. Suba as fotos e vídeos selecionados para que possamos postar 
nos nossos blogs e redes sociais;

Voltar

https://drive.google.com/drive/folders/1VDhuGw9Ys_PQW8GZi9e0mol4cxAxB-dA

